Gudstjenester & møder
Maj 2019
Lør 4.

08.00 Praktisk lørdag i kirken
Læs mere inde i bladet

Søn 5.

10.00 Brunchcafé & Gudstjeneste
René Trost-Tryck taler

Søn 12. 10.30 Gudstjeneste med indsamling
Niels Brande taler
Søn 19. 10.30 Gudstjeneste med nadver
Thomas Andersson taler
Søn 26.

Menighedsudflugt ud i det blå
Læs mere inde i bladet

Juni 2019
Søn 2.

10.00 Brunchcafé & Gudstjeneste
Kenneth Kühn taler

Søn 9.

10.30 Gudstjeneste med indsamling
Christina Leinum taler

Søn 16. 10.30 Gudstjeneste
Frank Bjørklund m. team
Søn 23. 10.30 Gudstjeneste med nadver
Thomas Andersson taler
Søn 30. 10.30 Gudstjeneste
René Trost-Tryck taler

Andre aktiviteter i ugen
Børnekirken (6-12 år) - søndage kl. 11.00
Børnekirken er for børn i skolealderen. Yngre børn er
også velkommen 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 - tirsdage 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
Gi’ det hele til Ham

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)
Thomas Andersson, 2982 3192
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

”For således elskede Gud verden, at han gav sine eneste søn, for at enhver som tror, ikke skal
gå fortabt, men have evigt liv” Joh. Ev. Kap. 3, vers 16. Dette korte vers fra Biblen er grundlæggende for hele den kristne tro. At Guds egen søn, Jesus, døde på et kors, for at vi kunne få et
evigt liv sammen med ham.
Mens dette skrives, står vi lige foran påsken, hvor vi netop mindes, at Jesus døde for vores
skyld. For din og min skyld - ikke bare for menneskeheden, samfundet eller alle de andre, men
lige netop dig.
Begivenheden på Golgata var ikke blot et event for 2000 år siden, der skulle sætte et spor i historien. Det skulle få - og har stadig - betydning for dig og mig hver eneste dag i vores liv. Det,
at Jesus døde og opstod igen, betyder nemlig, at vi har muligheden for at komme til Gud når
som helst. Jesus åbnede vejen til Guds kærlige faderhjerte, og vi kan komme til ham præcis,
som vi er.
Vi synger i en lovsang ”Vi vil gi’ dig det bedste, vi har” og ”vi vil gi’ dig det værste, vi har”, og
det er netop vores mulighed: At vi kan komme til Gud, ligesom vi er. Med alt det gode og alt det
dårlige, som vi indeholder. Og Gud står med udstrakte arme og tager imod os.
Måske rammes du, ligesom jeg, ofte af tanken, at du indeholder så meget af det dårlige, så Gud
vil da ikke have noget med dig at gøre. Men så må vi holde fast i at JO!, det vil han, for han elsker dig så højt, at han ofrede sin søn for dig. Og når du vælger at tro - hvilket er et dagligt tilvalg (der i øvrigt ikke altid er helt let, heller ikke selvom man har været kristen hele sit liv), så
får du ret til at kalde dig hans barn med alle de rettigheder, der følger med.
Denne tætte relation til Gud må vi holde fast i. Den er livsvigtig og har evighedsbetydning! Læg
dit liv over til Gud på ny hver eneste dag. Lad ham få lov til at være en del af hele dit liv - på alle områder. Han har givet os alt ved sin egen søns død på et kors, og vi kan kun give ganske
lidt tilbage med vores eget liv. Så lad os hver morgen, vi slår øjnene op, sige dette til Gud: Jeg
tror og lægger mit liv i dine hænder.

Jens-Erik

G

æstetalere i juni
Udover kirkens egne talere får vi besøg af en række andre talere:

Kenneth Kühn var for en
del år siden præst i Pinsekirken i Næstved. Han er i dag
leder af arbejdet i Europa
for den iranske missionsorganisation Elam Ministries.
Han arbejder ud fra Netværkskirken Metropol i Valby, hvor han var præst indtil foråret 2016.
Christina Leinum er gift
med Jacob og har tidligere
været præst i bl.a. Birkebjergkirken. Arbejder nu
som fuldtidsansat i ICEJ,
(Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem). Hun
fortæller lidt om dette arbejde og prædiker den 9. juni.
Frank Bjørklund (ej foto) havde vi besøg af i
marts. Og nu kommer han igen. Med sin smittende tro brænder han for at dele evangeliet
om Jesus med andre.

S

ommeren er lige om hjørnet
og det er på høje tid at få planlagt
sommerferien.
Hvad med at tage på
sommerstævne 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 og på internettet.

M

enighedsudflugt
Søndag den 26. maj har stabsteamet arrangeret en hyggelig menighedsudflugt,
hvor fællesskabet er i
fokus. Der er chartret en
bus, og den kører først til
Stevns Klint, hvor der vil
være fælles spisning af
medbragt mad, og bagefter lidt leg og måske en
tur ned til stranden. På
vej hjem køres omkring
Rødvig havn.
Info om pris, tilmelding
m.m. kommer i en særskilt invitation.

P

raktisk lørdag
Nu har du muligheden for at blive lidt
sort under neglene og lave lidt praktisk
i kirken (uanset hvordan dine hænder
er skruet på). Det er nemlig blevet forår, og
lørdag den 4. maj kl. 8 - 13 skal kirken have
en forårsopfriskning ude og inde. Tag arbejdstøjet på og kom og vær med til en god dag,
hvor du kan opleve fællesskabet på en anden
og mere aktiv måde end om søndagen.

M

enighedsweekend
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 11. -13. september. Det er
nemlig datoen for Sjølundkirkens
menighedsweekend i Klintehyttten ved Klinteby. Det bliver en weekend for alle generationer, hvor der er god
tid til fællesskab, leg
og aktiviteter, naturoplevelser, samtaler
og meget mere.

En oase i byen | www.sjoelundkirken.dk

