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Allerførst vil vi sige hjertelig tak for alle opbakning og støt, alt fra som gavegivere, frivillige medhjælpere, IT-
support, indkøb/køkken, T5-gruppe, nøgleansvarlige, transport, samarbejdskredsen og medhjælpere til 
efterårsstævnet osv. 
I har været de vigtige personer i Døves Frikirke og I har været med at vi kunne gennemføre forskellige 
aktiviteter. Herren skal velsigne, styrke og belønne jer alle enhver af jer med tjenestehjerte. 

Det har været et godt år med udfordringer pga. Corona, nedlukning og restriktioner, men vi klarede os godt 
igennem 2021 med Guds nye muligheder, velsignelser og udfordringer.  

Vi er heldige, at Internettet findes og åbnede muligheden for os at kunne holde gudstjenesterne både i 
Fredericia og i Rødovre, fysisk og live-gudstjenester igennem 2021.  
Takket være den nye tekniske udvikling med Mevo-kameraet, som muliggjorde at vi alle fik glæde med 
Guds evige og levende ord midt i Corona-tiden. 
Vi oplever også, at der er kommet mange nye personer som så med i livestreaming, så det er rigtig godt at 
give dem alle muligheden til at være med og høre Guds ord. Tak, æret og priset være Jesus. 

Nye 5 døbte kristne i 2021;  
Feb. 21: Nikolaj fra Roskilde er døbt. 
Sept. 21: Maria í Dali fra Varde, nogle af os deltog og besøgte hendes kirke og være med til hendes dåb – 
Hendes pastor døbte hende i luftbadekarret. Det havde været hyggeligt med rigtig mange rare mennesker 
der.  
Okt. 21: Vika, Markus og Tamara døbtes i Rødovre, nuttet Markus strålede af glæde da han endelig blev 
døbt også Tamara og Vika. 

Døde, nu hjemme hos Herren – æret være deres minde; 
Jan. 21: Keld Bartels 
Sept. 21: Torben Bech 
Nov. 21: Marie Holm 
De er i herligheden, fordi de har modtaget Jesus Kristus som deres Herre! 

Vi har også afholdt efterårsstævnet i Vejle i oktober 2021, hvor vi inviterede Caio fra Brasilien - på en ny 
måde, at Caio gik i livestreaming og mødte os med hans spændende undervisning.  
Han delte 4 emner over weekenden; Mandens Dag, Jesu Kristi Dag, Herrens Dag 1. og 2. del, Guds Dag  
Det har været en stor velsignelse for os alle. Tak Gud og Caio for muligheden.  

Vi er startet noget nyt, ”T5-gruppen”, hvor vi holder sammen hjemme i mindre gruppe i Vejle/Hedensted 
og nu også Fredericia. Det går godt i positiv udvikling for os alle. 
Formålet med T5 er at vi hygger os med Guds Ord, diskussion og spørgsmål og kaffebord osv. 
Princippet hver aften: 4 ting skal være med: Guds Ord, Sang, Bøn og Social max 2-3 timer i alt. 

Ellers er der Guldkorn til Døve hver mandag, Bibelstudie torsdag aften, Bibelskole i Frelsernes Hær i Vejle 
torsdag formiddag som alle kan være med og hvis man ikke var med, så alle kan se videoerne i www.doves-
frikirke.dk/Bibelen/ med forskellige undermenu. Ellers kan man klikke øverst på forsiden. Mens Live fra 
gudstjeneste findes man i Facebook under Døves Frikirke. 



Døves Bibeloversættelse: 
Jan er med i EDCBT (European Deaf Christian Bible Translation) under EDCA (European Deaf Christian 
Alliance) og deltog også DDG (Deaf Development Group) sammen med organisation fra Asien, Afrika, 
Sydamerika og USA. Så er Jan også med i 55Table med mange bibeloversættere organisationer, f.eks. Døves 
Bibelselskaber.  
Der er tilbud til Danske døve at få hele Nye Testamente indtil 2033, hvis nogen er motivation at være med i 
arbejde. Jan sammen med Deaf Bible Society vil have et møde her i Danmark i år. 
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