
Kirkestævne
Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

2018Lørdag den 22. september 
Zions Kirke, Esbjerg.

www.kirkelig-samling.dk

Hvis du vil vide mere om Kirkelig Samling om Bibel og
Bekendelse kan du følge med på hjemmesiden
www.kirkelig-samling.dk

Pastor Niels Jørgen Kobbersmed er 
sognepræst ved Zions Kirke, Esbjerg. 

Pastor Peter Østerby-Jørgensen er 
sognepræst i Galtrup på Mors.

Pastor emer. Hartvig Wagner 
er tidligere sognepræst i Gulle-
strup ved Herning.

Halleluja for Herrens bord
Den Hellige Nadver



Program

9.00 

10.15
10.30 

12.00 
13.00
14.00

15.30

Tag venner og bekendte med til et aktuelt og indholds-
rigt stævne. Alle er velkomne. Bespisning er til rimelige 
priser.

Zions Kirke, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg.

Gudstjeneste med Skriftemål og nadver ved sognepræst Niels 
Jørgen Kobbersmed.
Kaffe 
Sognepræst Peter Østerby-Jørgensen: 
I brødets og vinens skikkelse
Luthers nadverlære
Samtale
Frokost
Formandstale og regnskab
Pastor emer. Hartvig Wagner: 
Gør dette
Forvaltningen af Den hellige Nadver
Samtale
Kaffe og afslutning

ER EN BEVÆGELSE i den danske folkekirke, som er overbevist om, at 
kirkens og troens ressourcer findes i det, som Gud har åbenbaret os, 
og som er givet os gennem Bibelen og vor kirkes bekendelse.
   Her har vi det klare løfte og vidnesbyrd om, at Gud skænker os 
frelsen ved tro på Jesus Kristus.
   At leve i denne tro og kalde mennesker til den tro er den opgave, 
kirken skal tjene her hos os og alle steder. For at kirken kan udføre 
denne opgave, har Kristus udrustet den med Guds ord i forkyndelse 
og sjælesorg og med de hellige sakramenter, dåb og nadver.
   Kirken har stor frihed i bestræbelserne for at nå mennesker der, 
hvor de er. Men velsignelsen – for kirken selv og for dem, den vil nå 
– ligger i, at den forvalter sin opgave trofast og I troskab mod Guds 
erklærede vilje og hensigt.
   Bibelen og kirkens bekendelse er og har altid været de selvfølgelige 
og uomgængelige kilder til denne tjeneste.
   Men i dag bliver Bibelen og bekendelsen ofte sat til side i kirkens 
virksomhed såvel i ord som i handling, og kirken er under hastig 
forandring bort fra sit ærinde og grundlag. Derfor er det mere nød-
vendigt end nogensinde at kalde til – ja: Kirkelig samling om Bibel og 
Bekendelse.

Pastor em. Hans Olav Okkels, formand
Arkitekt Jakob Mortensen, næstformand
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