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Kære venner 

16. februar 2017 

 

Vor hjemmeside, www.frikirken-vejle.dk har nu fået et nyt look, og er et besøg værd. De sidste 2 års 

prædikener kan genhøres, og særlige prædikener om bøn og om Helligånd ligger øverst. Der er 

kommet en ny mere overskuelig kalender, ligesom månedens program ligger klar til print. En del 

billeder ligger klar, men flere vil komme til efterhånden. Håber, I har lyst til at ”kigge” forbi 

hjemmesiden. 

Vi vil opdatere løbende med information, nyheder og andet relevant materiale. 

 

Med denne hilsen: Johs. 15,14-17 

”v14  I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. v15  Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren 
ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt 
for jer. v16  Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære 
frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. v17  Dette 
byder jeg jer, at I skal elske hinanden.” 

Tænk – Jesus kalder os for sine venner. En tjener ved ikke, hvad hans Herre gør, men venner ved, 

hvad hans Herre gør. Jesus har gjort sine venner kendt med, hvad Han har hørt af faderen. 

Mon vi helt forstår dette. Det er stort, og det er en velsignelse så stor. TAK Jesus! For at du kalder os 

dine venner! 

Guds Nåde og Fred være med jer! 

 

Kurt Nielsen  
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