Så er det lige før årets menighedslejr finder
sted.
Det sker i weekenden 17. - 19. april, igen i Kongelejren. Kom
og vær med i et fantastisk fællesskab - og se naturen gøre klar til
sommeren (forsidebilledet er taget under sidste års lejr). En stor
lovprisning af Gud!
Taler er Jens Peder Pedersen, Herning, der vil tale ud fra temaet

Et udfordrende og spændende tema for os alle!
Om aftenen vil der være cirkusforestilling. Hvem de deltagende
artister er, kan du se i programmet, som fås i kirken.
Det er en vigtig weekend for os alle! På gensyn!

Vi er glade for, at Sven Molin har sagt ja til at være
”hus-koordinator” for kirken.
Det vil bl.a. sige, at Sven er ansvarlig for planlægning af rengøring, forberedelse af cafégudstjenesterne, indkøb af rengøringsartikler m.v.
Der vil være officiel indsættelse i april.
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Her har du mulighed for at se bredden i Roskildes kirkeliv. Vi går
sammen fra kirke til kirke, som hver især har planlagt en andagt af
20 minutters varighed, der bærer præg af de forskellige traditioner.
Deltagerne kan "hoppe på og af", som man ønsker. Hele turen er på
10 km. Husk godt fodtøj. Store Bededag, 8. maj.
Kl. 13:30
Fælles afgang fra Roskilde Station
Kl. 14.30-14.50 Impactchurch på Lillevangsvej 15
Kl. 15.30-15.50 Baptistkirken på Vindingevej 32
Kl. 16.20- 16.40 Jakobskirken på Astersvej 11
Kl. 17.40-18.00 Roskilde Frikirke på Hedegade 29
Kl. 18.10- 19.30 Middag i Roskilde Frikirkes lokaler
Kl. 20-21

Fælles klimagudstjeneste i
Domkirkens natkirke

Arrangeret af Roskilde Pilgrimsforening og de deltagende
kirker. Se mere på www.roskildepilgrimsforening.dk

En oplagt Noel Richards gav os en
rigtig god oplevelse torsdag den 19.
marts i Baptistkirken, hvor der var
lovsangskoncert med den kendte
engelske sanger og hans band.
Reflekt var ”opvarmningsband”
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April 2009
Søndag

5 10:30 Cafégudstjeneste

Torsdag

9. 20:00 Skærtorsdags-gudstjeneste

Vindingevej 32

Søndag

12 10:30 Påskegudstjeneste

Tirsdag

14. 19:00 Udvidet tjenesteteamsmøde

Lørdag

18 11:00 AGLOW, kun for kvinder

Vindingevej 32

Fredag

17. 18:00 Menighedslejren starter

Kongelejren

Søndag

19.

Søndag

26. 10:30 Gudstjeneste

Ingen gudstjeneste pga. menighedslejr

Maj 2009
Søndag

3. 10:30 Cafégudstjeneste

Fredag

8.

(Store Bededag)

Søndag

10. 10:30 Gudstjeneste med nadver

Tirsdag

12. 19:00 Udvidet tjenesteteamsmøde

Lørdag

16 11:00 AGLOW, kun for kvinder

Søndag

17 10:30 Cafégudstjeneste

Søndag

24 10:30 Gudstjeneste

Søndag

31. 10:30 Pinsegudstjeneste

Vindingevej 32

Natkirken i Roskilde domkirke, Store Bededag (8. maj):
Tema: I bøn for Skaberværket - fælleskirkelig klimagudstjeneste
Aftenens prædikant er den reformerte præst fra Sydafrika Laurie Gaum.
Gudstjenesten afholdes i samarbejde med Impactchurch, Baptistkirken,
Roskilde Frikirke og Jakobskirken. I forlængelse af kirkevandringen, som er
omtalt side 3
Musik: Malene Brask Olsen på klarinet. Torsten Borbye Nielsen på guitar.
Johan Holm Nielsen på mandolin og Helene Holm Nielsen, sang. De har lige
været med til at udsende CDen: "Må din vej gå dig i møde" med keltisk
kirkemusik som de vil spille numre fra.
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Taler / mødeleder
Claus Bækgaard, Roskilde Baptistkirke / Mogens Frost
Fælles-arrangement i Baptistkirken
Henrik Friberg / Cecilie Noer
Hvordan finder jeg min tjeneste?
Tilmelding nødvendig pga. servering (40 kr)

Daniel Noer / Henrik Friberg

Taler / mødeleder
Læsning af Lukasevangeliet
Kirkevandring. Se program på side 3
Henrik Friberg
Tilmelding nødvendig pga. servering (40 kr)
Læsning af Lukasevangeliet
Mogens Frost
Henrik Friberg
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Gudstjeneste – hver søndag kl. 10.30 (se planen)
Cafégudstjeneste første og tredje søndag i måneden – vi
starter med at spise sammen
Fyraftensbøn – hver torsdag kl. 17 – 18
Børnekirken ’Boblen’
Søndag formiddag er der børnekirke, mens de voksne
har gudstjeneste. Nogle gange er gudstjenesten tilrettelagt, så børnene er involverede.
»Time-out« (sammen med Baptistkirken)
er et ungdomsfællesskab med fokus på Gud og på
vigtigheden af et forum, hvor unge kristne kan hygge,
dele tanker, frustrationer og glæder. Time-Out er åbent
for alle mellem 18-? år og vi mødes hver onsdag mellem
19.00 og 21.30. Hjemmeside: www.timeout.mono.net
Netværksgrupper
Spørg din gruppeleder – eller én fra kirkens ledelse –
hvor og hvornår man mødes, og hvor du passer bedst ind
AGLOW
Møderne afholdes i Baptistkirken, Vindingevej 32.
Tilmelding nødvendig pga. servering, til Ulla Nielsen,
tlf. 4636 4105

Jesus er
opstået!
– velsign
et påske
!
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Kirken:
Hedegade 29, 4000 Roskilde
Kirkens præst: Henrik Friberg
Email:
Træffetid:

Tlf. 6616 5654
Mobil 4241 4808

friberg@apostolic.dk
Efter aftale

Lederteam:
Hanne og Henrik Friberg
Marleen og Mogens Frost

Tlf. 6616 5654
Tlf. 4638 4698

Kasserer:
Steen Thomsen
Email
kasserer@roskilde-frikirke.dk
Kirkens girokonto
5 31 66 26
Bankkonto (Danske Bank, Kolding) 1569–7150281414
Pedelpar:
Mark Thomsen
Mobil 2299 9227
Lise Hjørnholm Thomsen
Mobil 2296 8077
Huskoordinator:
Sven Molin

4698 7539

Mødeværter:
Lis Duch

Tlf. 4632 1135

Ungdomsgruppen:
Mitzi Pedersen
Mark og Lise Thomsen

Mobil 2253 1146
(tlf: se under pedelpar)

Netværksgruppeledere:
Lis Duch
Mitzi Pedersen
Marleen og Mogens Frost

Tlf. 4632 1135
Tlf. 2253 1146
Tlf. 4638 4698

Lovsang:
Christine Krogstrup

Tlf. 3644 7454

Børnekirken Boblen:
Hanne Friberg
Tlf. 6616 5654
Email
bornekirken@roskilde-frikirke.dk
Forbøn:
Godt Nyt - kirkens menighedsblad
Lise Jensen
Tlf. 4636
Oplag
ca.1186
100 eksemplarer
Email forbeder@roskilde-frikirke.dk Ansvarshavende redaktør
AGLOW:
Mogens Frost
Tlf. 4638 4698
Ulla Holmgreen Nielsen 4636 4105 Fotos: Mogens Frost, hvis ikke andet nævnes
Stof til bladet mailes senest den 20. i måneden før, til
Lektiecafé og ’hakuna matata’:
godtnyt@roskilde-frikirke.dk
Miriam Frost
4635 5220
Kirkens hjemmeside:
www.roskilde-frikirke.dk
Webmaster Mogens Frost
April 2009
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Hvad tænker vi, når vi hører nogen gå
og bede højt? At de er skøre – lider af
personlighedsspaltning – eller at de
bare snakker med sig selv?
Hvorfor tro?
I Bibelen står der, at den som beder til
Gud, må tro at Han er til og lønner den,
som beder til Ham. Altså er tro en
forudsætning for bøn.
Tro er altså ikke bare en størrelse, der
kan skjules dybt inde i os selv, men
den vil have konsekvenser.
Først og fremmest fordi tro ikke bare er
en livsfilosofi - den kristne tro er, ifølge
Jesus, at kende Gud og kende Jesus
Kristus, og være kendt af Gud!
En forudsætning for at lære nogen at
kende, er at man bruger tid med
pågældende. Uden bøn, som er samtale
med Gud, lærer vi ikke Gud at kende.
Når vores kendskab til Gud vokser, vil
vores tillid til Ham også vokse. Og da
tro er tillid, vil vores tro vokse gennem
fællesskabet med Gud. Fordi vi mere og
mere kommer til at opleve, at Gud ikke
svigter nogen, og er med os i alt hvad vi
oplever og gennemlever!
Bede – hvornår?
For mange det at bede noget man gør,
når det virkeligt brænder på. Når det
hele er ved at ramle om ørerne på én,
eller når alle logiske muligheder er
udtømte. Men fungerer det på dén
måde? Er det vejen til at opleve at Gud
svarer på vores bønner?

I Bibelen sammenlignes
vort forhold til Gud med
et barns forhold til sine
forældre. Hvis vi tænker
på, hvor tit et barn henvender sig til sine
forældre, må det betragtes som noget af en
falliterklæring, hvis det
kun sker når problemerne tårner sig op! Det
naturlige vil være, at
også dagligdagens glæder
og bekymringer deles.
Eller man bare er
sammen fordi man har
lyst til det!
Gud ønsker fællesskab
Bibelen siger, at det
ideelle forældre-børnforhold afspejler Guds
forhold til os. Det vil bl. a.
sige, at Gud – i endnu
højere grad end vores
forældre – længes efter
det daglige liv sammen
med os. At vi er skabte
til at have fællesskab
med Gud!
Bøn bør derfor være en
naturlig del af vores
dagligdag – med såvel
lange samtaler som
’småsnak’ med Gud!

