Gudstjenester & møder

Januar 2019
Søn 6.

10.00 Brunchcafé & Gudstjeneste
René Trost-Tryck taler

Søn 13. 10.30 Gudstjeneste m. indsamling
Thomas Andersson taler
Lør 19. 14.00 Foredrag med Hans-Peter Tams
i Sjølundhuset (se omtale)
Søn 20. 10.30 Gudstjeneste med nadver
Jens-Erik Hegelund taler
Søn 27. 10.30 Gudstjeneste
Niels Brande taler

Februar 2019
Søn 3.

10.00 Brunchcafé & Gudstjeneste
René Trost-Tryck taler

Søn 10. 10.30 Gudstjeneste m. indsamling
Thomas Andersson taler
Søn 17. 10.30 Gudstjeneste med nadver
Jesper Kure, KirkeiByen i Kolding, taler
Søn 24. 10.30 Gudstjeneste
Ken Dolva, Kbh.s Frikirke, taler

Andre aktiviteter i ugen
Børnekirken (6-12 år) - søndage kl. 11.00
Børnekirken er for børn i skolealderen. Yngre børn er
også velkomne ifølge en voksen.
LIGHT - for unge 16-25 år
Mandage i ulige uger kl. 19.00 i Sjølundhuset
Bedegruppe - tirsdage kl. 10.00 i Sjølundhuset
Familienetværk - hver anden tirsdag i ulige uger i Sjølundhuset. Se www.sjoelundkirken.dk/familienetvaerk
SjølundCare - fortrolig rådgivning og hjælp til selvhjælp. Se www.sjoelundkirken.dk/sjoelundcare
Faxe Pinsekirke - se www.faxe-pinsekirke.dk
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Nyt fra Sjølundkirken
Præstens nytårshilsen

Sjølundkirken
Præstøvej 12
4700 Næstved
Tlf. 5572 5726
kontor@sjoelundkirken.dk
www.sjoelundkirken.dk
Sjølundhuset
Præstøvej 10A
4700 Næstved
Ledende præst
René Trost-Tryck, 4091 3872
rene@sjoelundkirken.dk
Præst
Thomas Andersson, 2982 3192
thomas@sjoelundkirken.dk
Lederteam
Thomas Andersson, 2982 3192
René Trost-Tryck, 4091 3872
Anne Trost-Tryck, 2083 5579
Jens-Erik Hegelund, 2031 2248
Erik Engmose, 4074 4777
Silas Rasmussen, 2810 6546
Kasserer
Erik Engmose, 4074 4777
kasserer@sjoelundkirken.dk
Sjølundkirkens Børn & Unge (SKBU)
Niels Brande, 2883 3255
Christina Hegelund, kasserer, 6088 3816
Børnekirken (børn 6-12 år)
Thomas Andersson, 2982 3192
Light (unge 16-25 år)
Marcus Hegelund 5049 0548
Tirsdagsbøn
Esther & Peder Sørensen, 2465 1930
Familienetværk
Thomas Andersson, 2982 3192
Lovsang & musik
Jens-Erik Hegelund, 2031 2248
SjølundCare
Henrik Jakobsen, 2326 8677
Faxe Pinsekirke
Annette S. Jespersen, 2860 1232
Joan S. Jespersen, 5237 2721
www.faxe-pinsekirke.dk

Ansvarsområder i lederteamet:
Overordnet ledelse: René og Thomas
Gudstjenester: René og Thomas
Diakoni: René og Thomas
Bøn og forbøn: Erik
Mission: René
Børn og unge: Thomas
Kirkecafé: Anne
Medarbejderansv.: Jens-Erik
Drift og bygning: Anne, René
Udlejning: Anne
Teknik: Jens-Erik
Adm. og PR: Jens-Erik

Gaver og bidrag til kirken
Sparekassen Sjælland
Reg.nr. 6070 kontonr. 2029830
MobilePay: 7175 7857

”For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren, planer om fred og ikke
om ulykke, planer om fremtid og håb. Når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja,
hvis I søger mig af hele jeres hjerte, vil I finde mig. Jeg vender jeres skæbne,
sætter jer fri og giver jer fremgang.”
Jeremias 29, 11-14

Det er altid specielt, når vi vender kalenderen og et nyt år starter, hvad vil det
bringe? Dronningen gør status på det gamle år og ser lidt frem. Men kan vi vide, hvad der vil komme? Nej, året kommer til at bringe gode oplevelser og måske også ting, der
ikke er så rare. Nytåret er en tid med håb og drømme for, hvad fremtiden vil bringe, og sådan
bør det også være.
Vi kan se i Jeremias 29, at Gud har tanker om fred, fremtid og håb. Kendte vers som er læst
mange gange, og som har været til stor hjælp og trøst, når man har gået gennem svære tider.
Vi stopper tit med at læse ved vers 11, men jeg synes at vers 12-14 er gode at få med. Hvis vi
søger Ham af hele vores hjerte, vil vi finde Ham, står der blandt andet her.
Men har du lagt mærke til, at der står: planer for jer – når I søger mig – vil I finde mig - jeg vil
vende jeres skæbne og give jer fremgang. Det står i flertal. Altså ikke noget, vi går og gør hver
for sig. Vi kan bede både hver for sig og i en gruppe, stor som lille.
Jeg tror, det er vigtigt, at vi deler det, vi oplever og lytter til Guds stemme og hører, hvad Han
har til os som fællesskab. Han lover os, at når vi søger Ham, vil finde Ham. Han vil vise os sine
planer for os som menighed og som enkeltpersoner.
Så lad os gå ind i det nye år med en tro på, at Guds planer for os indeholder fremtid og håb, og
lad os i fællesskab søge Ham. Så vil han møde os i sin storhed. Det er et nytårsønske, der flytter
noget, og som vil give os nyt liv. Godt nytår!

René Trost-Tryck, præst

F

å Sjølundkirkens nyhedsmail i din
mail-indbakke
Tilmeld dig Sjølundkirkens online nyhedsmail og få lidt nyheder om f.eks.
kommende arrangementer, gæstetalere eller
anden relevant info. Vi
lover, at du ikke bliver
oversvømmet med mails,
for nyhedsbrevet udkommer kun ca. 6-8 gange
om året.
Tilmelding er legende let
Gå ind på www.sjoelundkirken.dk/nyhedsbrev/
Eller klik dig vej via menpunktet Kontakt.
Udfyld formularen og tryk på Tilmeld. Bum, så
er du på vej til at blive mere oplyst.
Når du har udfyldt tilmeldingen, vil du modtage
en e-mail, der beder dig bekræfte at du virkelig
ønsker at tilmelde dig (hvis du ikke får mailen,
kan det være den er havnet i dit spamfilter eller
du har tastet din email-adresse forkert…). Bekræfter du den, er du tilmeldt og vil modtage
nyhedsmailen næste gang den udkommer.

L

yt til prædikener på nettet
Hvis du gerne vil høre eller genhøre en
prædiken fra en af gudstjenesterne, så
kan de findes på kirkens hjemmeside,
www.sjoelundkirken.dk
De fleste prædikener
ligger som mp3 filer og
kan lyttes på f.eks. din
smartphone på vej til
skole eller arbejde.
Prøv det
Det kan anbefales at
lytte til en prædiken igen, selvom man har hørt
den om søndagen, for der kan være ting, der
bliver mere klart, når man hører det igen. Og
det kunne jo også være, at man om søndagen
lige var faldet lidt hen og gået glip af et par
vigtige sætninger…

T

alere i januar og februar
Udover kirkens egne talere får vi i februar besøg af Jesper Kure, som har
været Sjølundkirkens vejleder gennem
de seneste år. Jesper Kure er gift og har 5
børn. Udover det, er han præst i Kirkeibyen i
Kolding.
Sidst i februar taler Ken
Dolva (foto) fra Københavns Frikirke. Ken Dolva
er lærer og underviser i
musik. Han var med i det
kristne lovsangsband
Beraka, som prægede
lovsangen i firserne og
halvfemserne.

M

indernes dæmoner - foredrag
lørdag den 19. januar kl. 14.00 i
Sjølundhuset
Kom og hør et spændende foredrag
med Hans-Peter Tams.
Hans-Peter er født i Nordtyskland af dansksindede
forældre kort før 2. verdenskrig. Under krigen
nægtede familien at melde
sig ind i nazistpartiet, hvilket medførte at faderen
blev sendt til fronten, og
moderen og de 5 børn
blev sendt til Polen.
Da russerne invaderede
Polen, flygtede moderen
med børnene til Berlin. Her kom børnene væk
fra moderen, og de måtte selv fortsætte
på dramatisk vis og under meget store vanskeligheder. Peter Tams var da kun 8 år.
Kom og hør den spændende historie, som ender med at familien på mirakuløs vis bliver genforenet. Foredraget koster 30 kr. og der vil
blive serveret kaffe m.m. undervejs.

En oase i byen | www.sjoelundkirken.dk

