Gudstjenester & møder

Marts 2019
Søn 3.

10.00 Brunchcafé & Gudstjeneste
René Trost-Tryck taler

Søn 10. 10.30 Gudstjeneste med indsamling
Frank Bjørklund fra Kbh. taler
Søn 17. 10.30 Gudstjeneste med nadver
Ken Dolva fra Kbh. Frikirke taler
Søn 24. 10.30 Gudstjeneste
Thomas Andersson taler
Søn 31. 10.30 Gudstjeneste
Jens-Erik Hegelund taler

April 2019
Søn 7.

10.00 Brunchcafé & Gudstjeneste
René Trost-Tryck taler

Søn 14. 10.30 Gudstjeneste med indsamling
Josh Menning taler
Tors 18. 19.00 Fælles påskemåltid
i Faxe Pinsekirke
Søn 21. 10.30 Påskegudstjeneste med nadver
Thomas Andersson taler
Søn 28. 10.30 Gudstjeneste
Simon Engmose fra Holbæk taler

Andre aktiviteter i ugen
Børnekirken (6-12 år) - søndage kl. 11.00
Børnekirken er for børn i skolealderen. Yngre børn er
også velkomne sammen med 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

- en oase i byen
Præstøvej 12 | 4700 Næstved
www.sjoelundkirken.dk

Nyt fra Sjølundkirken
Præstens hilsen
Salme 15:1-5

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
Medarbejderansvar: 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

En sang af David. Herre, hvem kan få adgang til din helligdom?
Hvem har lov at opholde sig hos dig på det hellige bjerg?
De, som har et godt ry og altid handler ret. De, som taler sandhed
af et oprigtigt hjerte og nægter at bagtale andre. De, som ikke foruretter deres næste eller taler ondt om andre. De, som tager afstand fra de gudløse, men ærer dem, der adlyder Herren. De, som
holder deres løfter, selv om det koster dem dyrt. De, som ikke kræver urimelige renter, når de låner penge ud. De, som nægter at tage imod bestikkelse for at afgive falsk vidneudsagn. De, som lever
ret, har intet at frygte.
Gud kalder os til at leve et liv med integritet, men hvordan forstår vi egentlig integritet? Hvis
man slår det op i ordbogen, defineres det som "at stå fast på sin moral og etiske principper".
Ofte bliver integritet koblet med ord som ærlig og pålidelig.
Hvis vi dog vælger at leve vores liv ud fra disse betegnelser, er vores liv baseret på vores egen
moral i håbet om, at andre vil se os som pålidelige og ret stående mennesker. Begge definitioner er korrekte, men alligevel samtidig ufuldkomne. Sand integritet er, at vi lever og taler i henhold til, hvad Gud kalder rigtigt. At vi baserer vores handlinger og ord på Hans principper og
sandheder.
Hvad vil det sige at basere sit liv på Hans principper? Gud er forfatteren til alt rigtigt og sandt.
Når vi lever vores liv med en vished om, at Gud er vores skaber, må vi også forstå, at Gud skabte os til at leve vores liv baseret på Hans standard for sandhed. Integritet er mere værdifuld end
rigdomme og mere vigtig end vores komfort. At erkende og tro på, at Guds ord er den eneste
standard ved hvilken vi må evaluere og udvikle vores kerneværdier, er det første skridt mod at
udvikle integritet. Sæt dig i dag det mål at åbne dit hjerte for en livsstil i den sikre viden om,
hvad integritet er, og hvor den kommer fra.

Thomas Andersson, præst

G

æstetalere i marts og april
Udover kirkens egne talere får vi besøg af en række andre talere:

Josh Menning, den glade
fyr her til højre, er lærer på
Skovbo Efterskole. Josh er
oprindelig fra USA, men bor
nu i Danmark.
Ken Dolva er fra Københavns Frikirke. Han er lærer
og underviser i musik. Han
var med i det kristne lovsangsband Beraka, som prægede lovsangen i firserne og
halvfemserne.

A

skeonsdag den 6. marts
Som andre år vil der også i år være en
askeonsdagsvandring i Næstved.
Askeonsdag er den dag, der indleder
den kristne fastetid (som fortrinsvis fejres
af katolikker).
Vandringen begynder i Sct. Peders Kirke med
en læsning fra Salme 42. Derefter går turen
ned til den fritlagte Suså, hvor der læses fra 5.
Mosebog kap. 6.
Der fortsættes op gennem Gammel Kirkegård,
hvor der ved kapellet læses fra Esajas 58.
Turen afsluttes med en andagt i Vor Frue Kirke
på Præstøvej, og der bydes efterfølgende på
en kop kaffe.

S

Simon Engmose har været
ledende præst i Holbæk frikirke i over 10 år. Han er 40
år, gift, har 3 børn og er glad
for at cykle.

kærtorsdag den 18. marts
Som noget nyt holder Sjølundkirken og
Faxe Pinsekirke i år et fælles påskemåltid i Faxe. Der serveres lam og de centrale påsketekster læses.
Invitation og nærmere program følger, men
sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Frank Bjørklund (ej foto)
har en farvehandel i Skovlunde. Med sin smittende tro
brænder han for at dele
evangeliet om Jesus med
andre.

yt til prædikenerne på nettet
Hvis du har misset en søndag eller gerne vil genhøre en prædiken fra en af
gudstjenesterne, så husk, at de kan
aflyttes eller hentes (mp3) på kirkens hjemmeside, www.sjoelundkirken.dk/medie.

å Sjølundkirkens nyhedsmail i din
mail-indbakke
Tilmeld dig Sjølundkirkens online nyhedsmail
og få nyheder om f.eks. kommende arrangementer, gæstetalere eller anden relevant info.
Gå ind på www.sjoelundkirken.dk/nyhedsbrev
og udfyld felterne. Når du har tilmeldt dig, vil
du modtage en e-mail, som du skal bekræfte,
og vupti, så er du tilmeldt.

ommeren nærmer sig og det er så
småt tid til planlægning af sommerferien. Og hvad med at tage på et stævne
og få en ferieuge med indhold? Her er
to gode forslag: I uge 28 er
der Sommercamp i Kolding
(www. sc2019.dk) og i uge
29 er der stævne i Mariager
(www.sommercamp.dk).
Der findes også materiale om
stævnerne i kirkens forhal.
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