
Den apostolske Tro
har haft menighed
i Horsens i 40 år

En menighed fylder 40 dr. Det er
Den apostolske Tro, der nu har haft
en menighed i Horsens i 40 dr, og
dette markeres med nogle ekstra

møder  i den kommende uge.
Disse møder finder sted Hulvej nr.

24, hvor møder  gennem de 40 år har
vret holdt, for samtidig med dan-
nelsen af en menighed i byen, blev
der bygget en mødesal . Denne sal er
siden udbygget, eftersom menighe-
den er vokset j vnt med årene.

Den apostolske Tro adskiller sig
især  fra Folkekirken ved „troendes
dab" (voksendåb), og „i vores

bestræber vi  os pa at finde tilbage
til den egentlige lære , som apostlene
fik af Jesus Kristus", „og vi tror på
Guds ord uden at trække  fra eller
lægge til".

Troen kom til Horsens i 1929. I
1926 var en ung pige fra Silkeborg
pa besøg i Norge og fik noget litte-
ratur om Den apostolske Tro med
hjem. En smedemester så i det
skrevne, at denne tro var Guds

begyndte at samie en
menighed omkring denne.

Han begyndte at holde møder
Horsens i 1929. To r senere var der
en fast menighed i byen, og man
byggede selv en mødesal .

Hvor stor en menighed, der er i
dag, kan man ikke svare på, da in-
gen bliver skrevet op noget sted,
men der er 30-40 til hvert af møder-
ne.

-Vi synes selv, det er en me-
nighed i fremgang. Det er en
ung menighed med unge cegtepar
med smd born, men i det hele
taget kommer her alle alders-
grupper, siger lederen af menig-
heden, der ikke ønsker sit navn
frem, fordi det netop kendeteg-
ner troen, at man ikke

fremhæverenfremfor andre.„Vi byg-
ger pa evangeliet - ikke pa nav-
ne".

- Det, der tiltalte mig, da jeg kom
ind i missionen, var, at man ikke
fremhævede nogen, for jeg var vant
til, at man ustandselig satte andre
op på en piedestal - vi stter kun
Kristus på en piedestal.

Har aldrig bedt
nogen om penge

Noget andet, der tiltalte den nu-
værende leder, var, at man aldrig
talte om penge:

- Vi betaler tiende efter Bibelens
ord. Vi har aldrig bedt nogen om

penge, og vi har aldrig holdt basar
og lotterier.

Ud over mødesalen  og udvidelsen
har menigheden formidlet oprettelse
af et trykkeri, hvor menighedens
medlemmer pa skift arbejder - gra-
tis. Missionen har ingen lønnede
medarbejdere.

I trykkeriet laves Den apostolske
Tros forskellige blade og traktater,
hvor medlemmer har skrevet om de-
res omvendelse og deres tro.

Ud over at forsyne Den apostolske
Tro i Horsens med litteratur klarer
trykkeriet også fremstillingen af bla-
dene til missionen i Kobenhavn.

Foruden sin mødevirksomhed
Horsens og rundt om i egnen har
Den apostolske Tro et mere udad-
vendt arbejde med personlig hen-
vendelse til folk, der er interesseret
i at høre mere om missionen.

Troen kommer fra Amerika, hvor
den blev startet ved en vækkelse i
1906. I Portland i USA, hvor denne
vækkelse fandt sted, findes stadig
troens center med det ældste  råd,
som menighederne verden over un-
derordner sig.
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