HOLD 1 (KL. 09.00):
Tobias Kramer Barrett
Paulus skriver: Er Gud for os, hvem kan da være imod os? (Rom. 8,31)
Casper Posborg Christensen
Jesus siger: Du skal elske din næste som dig selv. (Matt 22,39)
David Albert Jørgensen
Jesus siger: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer I tilgift. (Matt 6,33)
Frederik Fyllgraf
Paulus skriver: Kristi fred skal råde i jeres hjerter. (Kol. 3,15)
Karoline Marie Lønstrup Dybdahl
Jesus siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. (Joh 6,37)
Rikke Rokkedahl Frederiksen
Salmisten skriver: Stol på Herren, og gør det gode. (Sl 37,3)
Amalie Overgaard Nielsen
Johannes skriver: Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. (Åb. 3,8)
Sofie Kramer Risgaard
Jesus siger: Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21)

HOLD 2 (KL. 10.15):
Mathias Fig Holmgaard Kristensen
Herren svarede Paulus: Min nåde er dig nok. (2. Kor. 12,9)
Emil Kjærgaard Nielsen
Apostelen Paulus skriver: Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! (Fil 4,4)
Lukas Sommerdal Nielsen
Herren svarede Paulus: Min nåde er dig nok. (2. Kor. 12,9)
Malte Søndergaard Nielsen
Apostelen siger: Det er saligere at give end at få. (ApG 20,35)
Melannie Cammilla Holmgaard Pandrun
Apostelen siger: Man bør adlyde Gud mere end mennesker. (ApG 5,29)
Emma Petersen
Jesus siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. (Joh 6,37)
Mathilde Refsgaard
Apostelen siger: Det er saligere at give end at få. (ApG 20,35)
Sara Asschenfeldt Thorsager
Jesus siger: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig
tørste. (Joh. 6,35)

HOLD 3 (KL. 11.30):
Rasmus Rask
Paulus skriver: Er Gud for os, hvem kan da være imod os? (Rom. 8,31)
Julius Hagen Rold
Jesus siger: Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21)
Isak Skaarup Sigvardsen
Johannes skriver: Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. (Åb. 3,8)
Tais Skaarup Sigvardsen
Paulus skriver: Kristi fred skal råde i jeres hjerter. (Kol. 3,15)
Emil Lund Tougaard
Jesus siger: Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. (Matt 5,7)
Freja Frederikke Juric Versluis
Paulus skriver: Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden (1 Kor 13,13)
Julie Kathrine Bisgaard Vetter
Jesus siger: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. (Joh
8,12)
Nicoline Rosa Aagaard
Jesus siger: Du skal elske din næste som dig selv. (Matt 22,39)

