
 



Program for Frikirken i Sæby 
Alle møder afholdes på Sæbygårdvej 15 hvis intet andet er angivet. 

Januar 

Søndag  d. 1   Nytårsdag  Ingen gudstjeneste   

 

Onsdag  d.  4  Kl. 17 Fyraftens bøn    

Søndag  d.  8  Kl. 18 Fælles spisning 

   Kl. 19 Lovsangs gudstjeneste m/ indsættelse. 
    Ved Carsten Jensen, City kirken, Ålborg 

Onsdag  d.  11  Kl. 9 Onsdagscafé 

   Kl. 17 Fyraftensbøn    

Søndag  d.  15  Kl. 10 Nadver Gudstjeneste ved Hans Thomsen 

    Børne Kirke  

Onsdag  d.  18  Kl. 9 Onsdagscafé 

   Kl. 17 Fyraftens bøn    

Søndag  d.  22  Kl. 10 Gudstjeneste ved Hans Thomsen  

Mandag d.  23  Kl. 19 Kreative kvinder    

Onsdag  d.  25  Kl. 9 Onsdagscafé 

   Kl. 17 Fyraftensbøn 

Torsdag  d.  26  Kl. 16 Messy Church  

Søndag  d.  29  Kl. 10 Nadver Gudstjeneste ved Hans Thomsen 

    Børne Kirke 

Tirsdag  d. 31 Kl. 19 Leder forum    

Februar     
Onsdag  d.  1  Kl. 9 Onsdagscafé 

   Kl. 17 Fyraftensbøn    

Søndag  d.  5  KL. 19 Lovsangs gudstjeneste ved Hans Thomsen 

    Flere medvirkende 

Onsdag  d.  8 Kl. 9 Onsdagscafé 

   Kl. 17 Fyraftensbøn    

Søndag  d.  12  Kl. 10 Nadvergudstjeneste ved Steen Daugaard 

    Børne kirke  

Mandag d. 13  Kl. 19 Kreative kvinder    

Onsdag d.  15  Kl. 9 Onsdagscafé 

   KL. 17 Fyraftensbøn    

Søndag d. 19 Kl. 10 Gudstjeneste ved Niels Villadsen 

Onsdag  d.  22 Kl. 9 Onsdagscafé 

   Kl. 17 Fyraftensbøn    

Torsdag d. 23  Kl. 16 Messy Church 

Søndag d. 26 Kl. 10 Nadvergudstjeneste ved Hans Thomsen 

    Børne Kirke 

Tirsdag d. 28 Kl. 19 Leder forum



Aktiviteter i Kirken 

Gudstjeneste: 
Hver søndag som regel kl. 10 har vi vores Gudstjeneste, hvor vi har skiftende 
prædikanter af både egne og fremmede kræfter. Det er ikke givet på forhånd, 
hvilke tekster der læses og prædikes over på en given søndag. Vi synger salmer 
samt nyskrevne og ældre lovsange på dansk og engelsk. Musikstilen kan variere 
mellem traditionelle salmer og mere rytmiske lovsange. 
 
Til vores gudstjenester er der plads til spontanitet, hvor vi kan give plads til at 
dele tanker og oplevelser med hinanden. 
 
Der er Børnekirke 2 gange om måneden (se program), hvor børn, i alle aldre, vil 
få bibelfortællinger i børnehøjde, lave kreative aktiviteter og masser af plads til 
sjov og hyggeligt fællesskab. Børnene er med de første 15 min. af gudstjenesten 
og går derefter ind i børne lokalerne. 

Onsdagscafe: 
Her mødes vi kl. 9.00, synger en sang fra salmebogen, læser et stykke fra en 
andagtsbog og slutter af med en bøn. 
 
Herefter hygger vi sammen over kaffen og morgenbrødet. Pris 15 kr. og slutter 
ca. kl. 10.00. 

Fyraftensbøn 
Starter hver onsdag kl. 17.00 og slutter 17.45. Her bliver bedt, så har du kendskab 
til nogen vi skal bede for så kom endelig og vær med. 

Kreative kvinder 
Hver anden mandag kl. 19.00 mødes en gruppe kvinder til en kreativ aften, hvor 
der startes med en sang/salme, herefter hygges der med forskellige aktiviteter 

Søndag den 8. januar 
Kl.19.00 får vi besøg af Carsten Jensen, der er en del af præsteteamet i  
City kirken/A2 i Ålborg. 
 
Carsten har fået udfordringen ” at tale ind i menigheden ” så glæd dig og vær i 
forventning til hvad der bliver lagt på hans hjerte til os.



Hvem er vi? 
Frikirken i Sæby er en frikirke med tilknytning til Baptistkirken i Danmark og en 
åben kirke for alle. 
 
I Frikirken mødes du med en kirke, der formidler det gode kristne budskab på 
en frisk og relevant måde og har et varieret salme- og sangvalg. Du mødes med 
en prædiken, der taler til alle og et afslappet og nærværende fællesskab. 
 
Du mødes med en kirke, der vil glæde sig til at møde dig og din familie. 
 
Vil du vide mere om os så gå ind på vores hjemmeside 
www.frikirkenisaeby.dk 

Kontakter: 
Formand 
Lars Villadsen, E-mail: kontakt@frikirkenisaeby.dk Telefon: 2020 8588 

Gaver til menigheden: 
MobilePay: 841684 

PR og ønske om nyhedsbrev: 
Jan Christensen & Benny Madsen 
E-mail: pr@frikirkenisaeby.dk 

Kirkens adresse: 
Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby 

 

Hvis du ønsker besøg eller kender til en som har brug for 
ekstra omsorg så kontakt en fra omsorgsgruppen: 
Kirsten Thomsen tlf. 28 86 15 01 
Gitte Madsen tlf. 20 30 21 24 
Bente Christensen tlf. 42 32 27 27 
 

 

http://www.frikirkenisaeby.dk/
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