Indbydelse
til
og
program
for
formiddagsmøderne i Glostrup Frikirke
september til november 2014:

Studier over HEBRÆERBREVET

“Se dog, hvor stor han er” (Heb 7:4)
“For en sådan ypperstepræst trængte vi til, en der er
hellig, uskyldig ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over
himlene, en der ikke som de andre ypperstepræster er
nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne synder
og så for folkets; for det har han gjort én gang for alle, da
han bragte sig selv som offer” (7:26‐27).

Igen har vi den store glæde at indbyde til formiddagsmøder i
Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup (tæt ved Glostrup
Kirke).
Der er mange gode busforbindelser til Glostrup; ligesom der
også er S‐togsstation ca. 10 minutters gang fra kirken.
Vi har som gennemgående tema for 2014 valgt Studier over
Hebræerbrevet.
Som sædvanlig indleder vi med bibelord, sang og bøn; spiser
frokost ca. midtvejs og har derefter vores anden sektion.
Dagene er altid 2. onsdag i måneden og de enkelte dage med
deres temaer kommer her:
Onsdag den 10.september kl.11.00
Indledning: mødeleder:Michael Bramming
11.15‐12.00: Heb 6:13‐6:20: Jesus gået ind bag forhænget som
sit folks forløber og sjæls anker ‐ Karl Jørgen Helmich.
12.00‐ 12.35 Frokost og kaffe (pris 25 kr).
12.35‐13.10: Heb 7:1‐28 Melkisedeks præstedømme ‐ Louis
Nielsen.
Onsdag den 8.oktober kl.11.00
Indledning: mødeleder Arne Thomsen.
11.15‐12.00 : Heb 8: Jesus ypperstepræst i en ny pagt ‐ Karl
Jørgen Helmich.
12.00‐12.35 Frokost og kaffe (pris 25 kr.)
12.35‐13.10: Heb 9:1‐14 Jesu indgang i det sande tabernakel
til evig forløsning og adgang for os ‐ Louis Nielsen.

Onsdag den 12.november kl.11.00
Indledning: Mødeleder Preben Madsen.
11.15‐12.00. Heb 9:15‐28 : Jesu død godtgør, at en ny pagt med
en evig arv er sikret os ‐ Karl Jørgen Helmich
12.00‐12.35: Frokost og kaffe (pris 25 kr.)
12.35‐13.10 Heb 10:1‐l8 Skyggernes tid er forbi; Gud helt og
fuldstændigt forsonet; den evige arv sikret; Guds rige er på vej‐
Louis Nielsen
Alle seniorer (og enhver som har tid og lyst) er hjertelig
velkomme. Foruden glæden ved at være sammen om Guds ord,
har vi også glæden ved at være sammen med hinanden, og den
er ikke mindre.
Tak til dem fra Skovlunde Frikirke og Glostrup Frikirke, som
tager sig af alt det praktiske. De gør et kæmpearbejde, for at vi
skal føle os godt tilpas.
På hjerteligt og glædeligt gensyn.
Højnæskirken (Rødovre)
Skovlunde Frikirke.

Glostrup Frikirke

