Værd at vide

Søndag d. 5. marts kl. 10.30 er der gudstjeneste i Frederikshavn. Efter
gudstjenesten byder Ruth Jacobsen på en let frokost i anledning af sin 70
års fødselsdag,
Tirsdag d. 7. marts kl. 19.00 afholder menigheden sit årsmøde i Frederikshavn.
Søndag d. 19. marts kl. 14.00 er der gospelkoncert i Frederikshavn. Gospelkoret SHINE fra Nørresundby optræder, og det foregår i Metodistkirken i Frederikshavn. Der er fri entre og kaffe, og under koncerten vil der
blive optaget en kollekt.

Torsdag d. 13. april kl. 19.00 i Frederikshavn fejrer vi Skærtorsdag med
nadver sammen med Sindal baptistmenighed. Erik Løvind gør tjeneste.
Påskens gudstjenester afholdes søndag d. 16. april i Skagen kl. 10.00
og i Frederikshavn kl. 10.30. Peter Olesen gør tjeneste i Skagen og Kai
Mortensen i Frederikshavn.
Søndag d. 30. april kl. 10.00 er der fælles gudstjeneste i Skagen. Det er
en sanggudstjeneste med udgangspunkt i Ole Bækgaards nye sanghæfte
”Broen”, ledet af Lene og Erik Christensen.
Torsdag d. 4. maj kl. 19.00 kommer Hanne Kiel til Frederikshavn og fortæller om sin fars, Børge Andersens, digte og salmer.
Tirsdag d. 16. maj kl. 19.00 er der menighedsmøde i Skagen
HUSK: Det nye program for 60+ er kommet. Få det i kirken!

Et godt ord

Uddrag af en prædiken, holdt i
Frederikshavn d. 5. februar 2017

Her får de lov til, i et ganske kort
øjeblik, at få et indblik i Guds frelsesDagens tekst ta´r os med til et højt
plan. De ser repræsentanterne for
sted - både et højdepunkt/midtdet gamle - det som var, og de overpunkt/vendepunkt i Guds frelsesplan. skygges/overbelyses af det evige,
Jesus ta´r sine mest fortrolige disci- det som skal komme og regere til
ple med op på et bjerg; ikke for, at
evig tid. Det er simpelthen et rigtigt
de skal få udsigt - men for at de skal topmøde.
få INDSIGT.
Og helt på samme måde, som både
I GT, i Malakias´s Bog, i den allersid- før og efter det her, så er det Peter,
ste bog, i det allersidste stykke, læder slår ud med armene … den ivrige
ser vi:
discipel … logrende - ”Nu har vi nået
Husk, min tjener, Moses´ lov, toppen, mor” … Det må være her, vi
som jeg gav ham på Horeb,
skal blive.
lovbudene og retsreglerne for
hele Israel
Men li`som et bål ikke kan omfavSe, jeg sender profeten Elias
nes, må det menneskelige træde et
til jer, før Herrens dag komskridt tilbage i mødet med det allermer, den store og frygtelige.
helligste.

