
Indberetning 
Der er forskellige former for nådegaver, men det er den samme Ånd, som er kilden til dem alle. Der 
er forskellige måder at tjene Jesus på, men det er den samme Herre, vi tjener. Der er forskellige 
kraftfulde gerninger, men det er den samme Gud, som giver alle sin kraft til at udføre dem. Ligesom 
et menneskelegeme har mange helt forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til det 
samme legeme, sådan er det også med Kristi legeme. Hver og en af os er en del af Kristi legeme, for 
vi er alle ved den samme Ånds kraft sat ind som en del af det samme legeme, hvad enten vi er jøder 
eller ikke jøder, slaver eller frie mennesker. Og vi har alle fået den samme Ånd, som vi kan modtage 
kraft fra. I udgør altså tilsammen Kristi legeme.   
NT, 1, kor. 12, versene 4-7, 12-13, 27. 
 
Derfor vil jeg også opfordre dig til at opflamme den nådegave fra Gud, som du fik, da jeg bad for dig 
underhåndspålæggelse. Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gør os modløse, men en Ånd, der 
giver os kraft, kærlighed og sund fornuft.  
NT, 2. Tim. kap. 1, versene 6-7. 
 
Vi ser adskillige gange i biblen og erfarer det også selv, at Jesus inviterer mennesker til at være Hans 
medhjælpere. Han kunne have udført alle sine undere alene uden menneskers medvirken. Men det 
gør Han ikke. Han tager mennesker med på råd og lader dem få en rolle i underet. Jesus bruger det 
bidrag, vi mennesker tilbyder, hvor lille det end måtte være, til at have part i sin mission i verden. 
Gud tager mennesket alvorligt. Det er alene Ham, som frelser, men mange mennesker kommer til 
at spille en aktiv og afgørende rolle i Guds mission. Vi er Guds medhjælpere og tilsammen, er vi Jesu 
krop – Hans kirke i verden. For Solrød Frikirkes vedkommende i Solrød og omegn. Vi er de levende 
stene, og det vi bidrager med, som Guds medhjælpere, bliver velsignet og mangfoldiggjort i Jesu 
hænder. Vores kirke er en levende og bevægelig organisme, hvor ethvert menneskes evner og 
talenter har en vigtig plads. Vi gør rigtigt i at minde hinanden om dette, således mismod ikke finder 
vej i vores hjerter og forstand. Gud udruster og giver os, hvad vi har brug for til at være Hans kirke 
på jord. Han har givet os Helligånden, som giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. Vi er ikke 
løsrevet fra Gud ej heller, er vi Hans marionetdukker. Vi har del i Treenighedens fællesskab. Lad os 
tage ved lære af mennesker før os, som udviste tålmodighed, loyalitet samt havde tillid og store 
forventninger til, hvad Gud formår og vil gøre midt iblandt os. Den dag vi stopper med at drømme 
og have forventninger på Guds vegne, er en sorgens dag. I den forankring og forståelse går vi, Solrød 
Frikirke, et nyt år i møde med taknemmelighed og glæde over at være Guds hjerte, hoved og hænder 
der, hvor vi er, og for de mennesker vi møder på vores vej.   
 
Nytænkning i nedlukning  
Vi havde nok ikke forestillet os, at corona pandemien fik et så fast greb i os, som den havde. Ligesom 
vi skulle til at genopdage hinanden og finde ind på vejen igen med kirkeliv ”in real life”, mødte vi 
restriktioner, som forhindrede netop dette. Men på samme måde, som når vinterjorden på 
overfladen kan se livløst ud, uden dog at være det, men det ses først, når forårssolen og varmen 
tager fat, således var det også i Solrød Frikirke. Vi gik ind i 2021, hvor vi prioriterede samtaler om, 
hvordan vi i Solrød Frikirke bedst forvalter det, vi har fået betroet. Vi blev igen bekræftet i, at vi er 
et kirkefællesskab, der prioriterer at være en velsignelse for andre og blandt hinanden. Processen 
med at revidere vores arbejde, således vi sætter ind på områder, der bærer frugt, og vi vover at 
beskære områder, der har behov for dette, er stadig i gang.                                        



Vi valgte at fordele vores ressourcer således, vi kommer bredere ud. August 21 blev vi så velsignet 
med 4 ansættelser. Clara Steinvig, som har startet Teen Solrød, Jørgen Thaarup, som præst og 
særligt fokus på undervisning og smågruppe for vores nyintegrerede venner, Jacob Asmussen, som 
er korleder og pianist for Jacob’s Ladder samt Mai-Brit Tvilling, som præst og med særligt fokus på 
korarbejdet, gudstjeneste og ledelse. Samlet har vi øget vores ansættelsesbudget, men vi er stadig 
et kirkefællesskab, hvor frivillighed er de bærende kræfter.  

Nådegaver og hjertesager  
Det er tydeligt, Gud taler til mennesker og lægger særlige fokusområder i hjertet på dem. En af vores 
fornemmeste opgaver er at lytte til disse hjertesager og hjælpe med af facilitere 
udførelsesprocessen. Det er en stor fornøjelse at opleve mennesker være villig til at påtage sig en 
opgave. Det er erfaringen, at det at have en tjeneste, giver vækst i troen, og det giver vækst og læring i og til 
fællesskabet. Vi er mange, som har et tilhørsforhold til Solrød Frikirke og målet er, at vi også bliver flere, som 
vil opdage sine nådegaver og være i en tjeneste, samt også økonomisk bidrage til det fællesskab, vi oplever 
at være del af.  Vores kirkefællesskab er som et netværk med flere forgreninger – forskellige subkulturer, 
men vi har et fælles DNA, og vi hviler på samme trosgrundlag. Meget kan lade sig gøre, når Gud udruster, og 
vi tager imod. Vi ønsker stadigt at have fokus på Guds nådegaver, der er blandt os, for derigennem vil vi 
opleve frugtbar vækst.   
 
Vi ønsker som menighed fortsat at følge vejen, vi allerede vandrer på: Åndelig nysgerrighed, fordybelse og 
udvikling – en levende kristen tro. 

➢ Mangfoldigt og kærligt fællesskab 
➢ Socialt engagement – lokalt og globalt 
➢ Kirke med musik, kreativitet og glæde 

Stadigt har Solrød Frikirkes 3 omdrejningspunkter: Vores relation til den Treenige Gud – vores indbyrdes 
relation – vores relation til omverdenen. 

En af vores hjertesager var et økumenisk samarbejde om en genbrugsbutik. Dette samarbejde har 
vist sig ikke at bære frugt, dog er det stadig en hjertesag, at vi må være mere social missional 
engageret lokalt og i omegnen. Hvordan det ser ud og vil forme sig, ved vi ikke endnu. Måske du går 
med netop dette i hjertet? 

Kender vores lokalområde Solrød Frikirke? 
Vi har ikke en bygning med et udhængsskab. Ingen kan pege på et sted og sige, der er Solrød Frikirke. 
Vores opgave med at være synlig og til stede lokalt og i omegnen foregår på flere plan. Det foregår 
på det menneskelige plan, og det er bl.a. også på det digitale plan. Sociale medier er en kæmpestor 
opslagstavle, vi også skal benytte os af. Vi har derfor indgået et samarbejde med konsulentfirmaet 
Hello Church, der vil hjælpe os med netop at blive synlige på de mange platforme SOME er.   
 
De levende stene 
Det er altid en udfordring at tænke kirke som en organisme – at mennesker er de levende stene og 
Jesu krop i tid og sted. For den forståelse skal have rammer og praksis omkring sig. Den skal have et 
materielt udtryk. Det er den balance, vi arbejder med. Det er det spirituelle, som får krop, når 
mennesker har tillid samt forventning til Gud og ved, de er Guds medarbejdere til Guds ære og 
menneskers gavn. Vi tager endnu et år, og derefter endnu et fordi vi ved, at Solrød Frikirke er et 
redskab i Guds hænder til at nå mennesker med Hans nåde, kærlighed og barmhjertighed.                        
Guds fred – Ledergruppen i Solrød Frikirke.  


