Nyt fra

Pottemagerens Hus
Nr. 1 marts 2018

Men glæder eder og
fryder eder indtil evig
tid ved det, som jeg
skaber; thi se, jeg skaber Jerusalem (PH) til
fryd og dets folk til
glæde. Esajas 65: 18.

Han der sad på
tronen, sagde:
”Se, jeg gør alting
nyt!” Og Han fortsatte: ”Skriv det
ned, for det er troværdige og sande
ord. Joh. Åb. 21:
5. Det gør Han også for PH.

Tag ikke hævn over nogen og bær ikke
nag. Elsk din næste som dig selv, for
jeg er Herren din Gud.
3. Mosebog 19: 18.

Afskedens time.
Vægterne
Lykkeskærvej 15
6670 Holsted
SPAR NORD: Reg. 9277
Konto:458 2296 303
IBAN: DK 5992 7745 8229 6303
BIC: SPNODK22
MobilPay: 6144 0101
E-mail: (Ejnar) info@watchman.dk
Tlf. 75 53 33 23 (Ejnar)
Internet:
www.pottemagerenshus.dk

BESTYRELSEN FOR VÆGTERNE
Formand Karl Gulløv, Kolding
Lis Jensen, Kolding
Knud Mortensen, Aarhus

Redaktør og Layout: Else Käs
E-mail: else@watchman.dk
Vægternes arbejde drives ved
frivillige gaver.
Tak til alle der støtter PH med
småt eller stort.
Herren velsigner en glad giver.
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Ja kære venner af PH. Jeg vil tillade
mig at skrive en lille tak til jer alle, som
støtter PH, og derved også har støttet
mig i snart 8 år. Jeg elsker PH af hele
mit hjerte, derfor når det går PH godt,
går det mig godt. Alligevel er det tid til
at tage afsked. Jeg stopper på PH
med alt mit arbejde d. 1. marts, så det
er altså min sidste Takkeskrivelse, jeg
skriver og sender til jer. Hvem der skal
tage over er endnu uvist. Men vi ved,
at Gud aldrig kommer for sent. Min
dåbsattest og min læge siger, at nu er
det på høje tid for mig at leve et stille
og roligt liv, med alle mine minder fra
PH. Gud og jer trofaste mennesker beholder jeg i mit hjerte. I alle har givet
mig så meget kærlighed, ja det kan
slet ikke nævnes, hvad I alle har betydet i mit liv. Var jeg syg, så fik jeg hilsner, gaver og masser af forbøn. Jeg vil
aldrig kunne takke jer nok. Jeg vil
gemme jer alle i mit hjerte, og håbe, at
I vil blive ved med at støtte PH. Der er
også kommet profetier frem her på det
seneste, at yngre folk skal til at tage
over, det ville glæde mig, hvis det var
det, Gud ville. Bare det må gå PH
godt. Endnu engang tak for 7½ års
dejligt samvær i kærlighed. Jeres Else

Munksgården på Bornholm.
August 2017.
En beretning fra
Lise Jørgensen

(Fortsættelse fra sidste blad)
Tirsdag tog vi til Christians Ø. Som
Frank sagde, så havde Gud aflyst regnvejret. Det viste
sig dog, kun at være der, hvor vi var, det havde plasket
ned ved Munksgården og omegn. Gud leder og velsigner, når vi går i Hans kraft.
Færgen gyngede ret så meget, og vi måtte tit klamre os
til, hvad der var i nærheden, flere passagerer blev søsyge, Vi klarede os nogenlunde. Agterdækket var fyldt
med folk, der ville være ude i luften. Når jeg stod ude
og holdt blikket på havet og bølgerne, klarede jeg frisag. Lige sat i land på Christians Ø, brugte vi en stund i
lovsang hvor flere lyttede. Vi gik over på Frederiks Ø,
standsede spillede og sang. Da en skoleklasse gik forbi, stoppede læreren og sang med. Vi bad, at Gud ville
røre dem alle, og at
læreren måtte bruge
mødet med os, som
indgang til en god
samtale om deres tro.
Her er bare et lille solskinsglimt fra lovsangen på kirkepladsen
på Christians Ø.
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Onsdag var vi med til bøn i Nexø frikirke. Dejligt at
være med i den lokale bøn.
Om eftermiddagen blev vi inviteret hjem hos en kvinde, der har haft et meget barskt liv, og stod midt i nogle kæmpe udfordringer. Vi havde harpen med, og spillede og bad først til krig mod mørkets magter, og så
Guds lys ind over hende og situationen.
Hun fortalte, at først så hun kun MØRKE, så poppede
der blomster op overalt, som sprang op og blev ligesom et fyrværkeri. Hun blev velsignet. Og hun fortalte
det ene vidnesbyrd efter det andet, om hvad Gud havde gjort i hendes liv, og SÅ var det os der blev velsignet.
Nu løber dagene lidt i eet for mig, MEN vi indtog
Ringborgen i nærheden af Aakirkeby, en gammel jernalderborg og offersted til solguden, vi proklamerede
Jesu navn over stedet, og lod shofaren
(Vædderhornet) gjalde ud til alle sider. Mens vi sang
”He’s got the whole world, in His hand” vidnede Ejnar
for et udenlandsk par, som også sang lidt med på
sangen.
Lige i udkanten af Gudhjem sang vi lovsang på en
stor græsmark. Pludselig kom
en mand hen og bad om en
særlig sang, som han selv
fandt teksten til på mobilen.
Birgitte spillede, og så sang vi
flerstemmigt med ham. - Hvilken velsignelse.
Vi var på Rytterknægten. Så
NU ER HELE Bornholm blevet velsignet, og shofaren har lydt ud mod
alle verdenshjørner. Ejnar er på vej
ned, og det er Frank, der sidder
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lige for enden af det røde tag. En kommentar fra Facebook: ”Fra højden, kan man hurtigt blive lille.”
Svaret må være: ” Ja, og dog ophøjer Gud os til at være Hans ambassadører”.
En lille velsignelse
her i Ekkodalen.
Shofaren lød og folk
kom. Et par sang
med på ”Salige vished” og andre sange.
3 friske cyklister er ved at
gøre klar til friluftmøde ved
Dueodde. Vi har lejet cyklerne på Munksgården.
Dueodde i blæst
og solskin. De friske cyklister er
fremme før os, vi
var en smut omkring Nexø efter
kontanter, havde
taget den med ro, men de havde medvind hele vejen.
Vi slog os ned, der hvor træbroen slutter, og alle folk
gik forbi på vej ned til vandet. Shofaren gjaldede til
Guds ære, og Birgitte ledte os som altid her ”Go tell et
on the mountain”, ”This Little light of mine”.
Fortsættes side 8!
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TAG SIDEN UD OG SÆT

2018
20. - 22. april

Bøn og delvis faste

21. april

Generalforsamling kl. 14.00

18. - 21. maj

Pinsestævne

01. - 05. august Sommerstævne
MELD TIL I GOD TID. Sengepladserne er få.
*************************************
Salig den mand, som ikke går efter gudløses råd, står
på synderens vej eller sidder i spotterens lag, men har
lyst til Herrens lov, og som grunder på Hans lov både
dag og nat.
Salm. 1: 1 - 2
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DEN PÅ OPSLAGSTAVLEN!!!!
Søndag på PH.
Vi har søndag på PH Kl. 10.00 i slutningen af hvert
stævne.

Husk altid at følge med i hvad der sker på vores hjemmeside. Den er ikke perfekt, men hvem er det? Vi prøver efter bedste evne at opdatere nyheder fra PH der.
Pottemagerens hus.dk

Foran mig er en vej, jeg ikke kender;
En sti, hvorom i dag jeg intet ved.
Jeg aner ikke, hvad i morgen hænder.
Men et jeg ved: Mit liv det er i Guds hænder,
Og Gud er evig kærlighed.
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Vi sluttede med at synge den Irske udgave af den Aronitiske velsignelse. Efter lidt frugt og nødder til frokost.
Cyklede de tre friske af sted til Svaneke, hvor vi mødes
til mere lovsang og bøn.
Håbede vi kunne finde nogle nyrøgede Bornholmer
Sild. Ellers må vi nøjes med Birgitte. Kl. 17 kørte vi
hjemad, og efter ca. 50 km 's cykling var holdet hjemme til et veldækket aftensbord med KAFFE.
Vi delte "den sidste nadver" altså her på øen i denne
omgang, og Birgitte læste om Daniel, der STOD FAST
AT BEDE TIL GUD, selv om kongen krævede, at man
ikke måtte bede til andre end ham. VI SKAL i en tid
som denne, STÅ FAST PÅ HERREN VOR GUDS
ORD, PÅ KLIPPEN, SOM
ER JESUS.
Vi takker vores værtspar,
Anke og Leif Munk for de
skønne dage på Munksgården og for den gode
undervisning vi har fået
morgen og aften.
Må Jesu fred og styrke være i jeres hjerter. Kærlig hilsen fra Guds udsendinge
Teamet fra PH.
v/Lise Jørgensen
Outreach fra PH.
Vi er en lille håndfuld fra PH, som blev så begejstret
over Bønnevandringen på Bornholm sidste år, at vi vil
gå ud fire steder her i sommeren og efteråret 2018.
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Vi vil bede for mennesker og proklamere Guds navn
og velsigne på vandring igennem byen med guitar,
sang og bøn.
Vi vil spejde efter nogle døre, der vil åbne sig for et
stuemøde eller et besøg i din lokale kirke til Gudstjeneste om søndagen med Guitar og Harpe.
Og som vanligt kan interesserede koble sig på os en
time eller mere og følges med os.
Datoer og områder er som følgende:
Vi tænker, håber at være på Ærø og Nord Salling, der
hvor der intet står.
Søndag d. 24. til onsdag middag d. 27. Juni
2018. ???
Fredag d. 17. til onsdag middag d. 22. August 2018.
Området omkring Skibby/Hornsherred .
Fredag d. 31. August til onsdag middag d. 5. September 2018. Området ved Svendborg og måske på Langeland.
Fredag d. 12. til onsdag middag d. 17. Oktober
2018. ???
Nærmere oplysninger kommer senere.
Kontakt gerne Lise Jørgensen for nærmere aftale på:
email: ictus@mail.dk
Mobil: 24 24 03 42
Birgitte Hummeluhre Nissen,
Aabenraa.
Ejnar Kristensen, sekretær på
PH
Frank og Lise Jørgensen,
Taastrup.
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Ordinær Generalforsamling i Foreningen Vægterne
i henhold til vedtægterne.
Lørdag d. 21. april 2018. kl. 14.00
på Pottemageres Hus, Lykkeskærvej 15,
6670 Holsted
Dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
Revideret regnskab og vedtægter ligger 14 dage
før til gennemsyn på: Pottemagerens Hus Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på Ordinær Generalforsamling skal skriftlig fremsendes til
Bestyrelsen via foreningens sekretær senest 8.
april 2018. Lis Jensen, Lykkegårdsvej 100, 3, 6000
Kolding. Mail: lis@watchman.dk
Valg af bestyrelse.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Knud Mortensen
Peter Tinggaard
Birgitte Nissen
Karl Gulløv ønsker ikke genvalg
Lis Jensen ønsker ikke genvalg
Valg af revisor.
Bestyrelsen forslår genvalg af vores nuværende
revisor,
Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselslab
Eventuelt.
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Medlemskab.
Har du husket at forny dit medlemskab. Det skal fornyes hvert år. Det koster kun 50,00 kr. pr. person. Du
skal helst sende det separat med oplysning om CPR.
Nr. for hver person, der melder sig ind. Man skal være
over 18 år.
Du kan tilmelde dig hos Lis Jensen mail:
lis@watchman.dk
Eller du kan sende via banken på konto:
Reg. 9277 - konto 458 2296 303
Du kan også betale på MobilePay:
61440101
Tilmelding skal helst ske senest 1. april 2018.
———————————————
Kom på en hverdag - uden for arrangementer
Trænger du/I til et par dages stilhed - eller måske en
uges tid, er Pottemagerens Hus måske stedet for jer.
Vi har ikke kun åbent til stævner, men er faktisk aktive
året rundt. Kom gerne på en helt almindelig hverdag
og oplev, at ny kraft får de, der bier på Herren.
Der er også plads og rum for dig/jer. Som familie, eller
en mindre gruppe, er lejligheden med moderne køkken, bad, særdeles velegnet for et mindre ophold.
Vil du gerne forene opholdet med at se eller gøre noget, kan jeg nævne steder som Vadehavet, Tirpitz,
Domkirkebyen Ribe, Givskud Dyrepark, Legoland, tysk
grænsehandel m.m., som ligger inden for meget rimelig afstand fra PH.
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Tak for din/jeres gave.
Kære alle I trofaste, som bliver ved med at
støtte PH, uden jer var der slet ikke noget
PH.
Men når det er sagt, så må vi indrømme, at
vi kunne trænge til en indsprøjtning. Det er
dyrt i varme lige for tiden, selv om vi sparer
meget.
Vi mangler en, der kunne være god til at fortælle jer, hvor meget vi er afhængige af jeres
”STØTTE”.
Det er ikke bare os, men hvis I gerne vil, at
PH skal fortsætte, så gælder det også jeres
fremtid. For uden økonomi er der ingen PH.
Alt har så været forgæves. Måske ikke alt,
mange er blevet frelst på PH eller helbredt.
Vi er meget glade for de givere, forbedere,
og ”støtter”, som vi har overalt i ind og udland. I er alle så trofaste, og det jeg har
nævnt ovenover, må I ikke tage mig ilde op.
Vi elsker PH, og vil så gerne sammen med
jer, at det skal fortsætte som et Bedehus.
Sammen er vi stærke, så det skal med jeres
og Guds hjælp nok gå.
Kærlige hilsner til jer alle og Guds fred.
Teamet på PH.

