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Kære menighed
Så er det igen tid til meddelelser fra kirken.
Corona-pandemien
Tak for jeres medvirken og store opbakning til at få det til at lykkes til gudstjenester og andre arrangementer i kirken,
når betingelserne for samvær er afstand og håndsprit. Vi er i en tid, hvor vi er prøvet på samvær og fællesskab med
hinanden, men dejligt at opleve, hvordan I alle arbejder med til at overholde de anviste retningslinjer og bruger sund
fornuft.
I mini- og børnekirken er vi også opmærksomme på at holde afstand. Børnene leger corona-venlige lege og bruger
masser af håndsprit. I det omfang vejret tillader det, foregår aktiviteterne udendørs, så husk derfor gerne fornuftigt
overtøj til jeres børn og hjælp dem med at huske at holde afstand og benytte håndsprit. Vi ved, at alle børn er rigtig
gode til at overholde Corona-reglerne i børnehaven og skolen. Vi ønsker også, at det skal være sikkert at komme i
mini- og børnekirken.
Corona-pandemien har sat sit præg på vores menighed. Der er medlemmer og trofaste kirkegængere, som ikke
kommer grundet pandemien, men som følger med på afstand. Vi forsøger med mellemrum at afholde online
gudstjenester med de ressourcer vi har.
I skrivende stund har der igen været en pressemeddelelse fra regeringen med nye restriktioner vedr. Coronapandemien og dens betydning for samvær og fællesskaber.
Så snart vi kender kirkeministeriets udspil for kirkelige fællesskaber, vil I få yderligere information.
Vores menighed breder sig over et stort areal, og afstanden imellem os synes i denne tid at være blevet større, så
sidder du derude og føler dig lidt glemt - har brug for en snak eller har brug for et besøg, så hører vi gerne fra dig 
Ring til Helle på tlf. 28766471.
Arne
Arne er fortsat sygemeldt. Der kommer løbende opdateringer på Vejle Oasekirkes Facebook-gruppe fra Arnes kone,
Irene Sørensen om hans situation. Vi opfordrer til, at menigheden fortsat omslutter Arne og hans familie i bøn.
Niels Peder
Niels Peder startede i kirken 1. oktober og er kommet rigtig godt fra start. Han er faldet ret umiddelbar og smidigt ind
i hyrdetjenesten, og har sat sit aftryk både ved ”Kaffe på Kanden” om onsdagen og til gudstjenesterne om søndagen både før, under og efter gudstjenesten er han tilgængelig. Han har allerede en god fornemmelse af menigheden.
Niels Peder har skrevet om sig selv og sin baggrund på vores facebook gruppe, og opdaterer os løbende på facebook,
så følg gerne med der.
Han kan træffes enten på mail eller pr. tlf. og er tilstede om onsdagen i kirken mellem kl. 15.00 og 17.00. Yderligere
informationer findes på hjemmesiden.

Carolyne
Carolyne nærmer sig nu 3 måneders ansættelse og har taget kirken med storm . Hun har allerede holdt prædiken
til to familiegudstjenester og involveret sig i børne- og ungdomsarbejdet.
Carolyne fortæller her om sin opstart:
”Mange tak for jeres varme og omfavnende måde at være på. Jeg takker Gud for menigheden, og jeg oplever,
hvordan Gud bruger mig og former mig til at tjene Ham. Jeg glæder mig rigtigt meget til, at familiearbejdet kommer
op at stå, hvor vi kan række ud til de familier, der ikke har hørt evangeliet endnu”.
Familiegudstjenesterne: Hun fortæller her om sin oplevelse ved at arbejde med familiegudstjenesterne: ”Det var en
fantastisk og lærerig oplevelse for mig. Ved den første familiegudstjeneste var børnene klar på at være en del af
fortællingen på trods af meget kort varsel. De levede sig godt ind i bibelfortællingen om Peters fisketur efter Jesu
opstandelse (Joh. 21,1-14) og de hjalp med at hive nettet op med de 153 fisk! Jeg kom til at tænke på verset i Biblen
‘Lad de små børn komme til mig’. Den anden gudstjeneste handlede om det sande vintræ (Joh. 15,1-8), her talte jeg
om åndens frugt. Der lå 9 lamineret ark, hver med en af åndens frugter på stolene i kirkesalen. En efter en rejste de
forskellige sig - både børn og voksne - og læste hvad der stod på arket. Jan, som hjalp mig den pågældende søndag,
forklarede hvad de betød.”
Børnekirken: ” I første omgang har jeg en observerende rolle. Jeg er så begejstret over børnenes og medarbejdernes
entusiasme med at dele Guds ord sammen. Forrige søndags talte vi om de ti bud, og en af drengene hev en lille bog
ud af lommen (katekismen) og sagde ‘Nu skal I bare høre hvad hver enkelt bud betyder, det står i min lille bog!’ Wow
sikke en parathed ”.
Base: ”Hver onsdag er der Base (aldersgruppe 18+). Jeg glæder mig hver onsdag til at se disse skønne unge
mennesker, som er en stor inspiration for mig. De har mødt mig med tillid og åbenhed, og vi har fået lejlighed til at
dele liv sammen, helt fra gemmeleg til undervisning i Color Code (personlighed), til lovsangsaften og tale fra Mads
Kring. Det er et privilegie at få lov til at være medvandrer her. Det der rører mig dybt er de øjeblikke, hvor de
kontakter mig telefonisk eller på messenger for at bede sammen, en til en. Det får mig til at tænke på ideen med
mentor-ordning. Hvor kunne det være godt, at de unge mennesker her fik en mentor hver fra menigheden. Base’s
ledergrupper har også inviteret mig med til planlægningsmøderne, hvor vi sammen arbejder på at skabe struktur og
synlighed af Base. En af planerne er, at Base vil stå for en gudstjeneste i den kommende fremtid”.
Base har netop holdt kollektivuge (dog kun søndag, mandag, onsdag og fredag - uden overnatninger grundet corona.
Søndag mødtes de til kirkefrokost efter gudstjenesten. De øvrige dage mødtes de til aftensmad til hygge, debat og
endelig slog de ”Corona af tønden” - en forsinket fastelavnsfest.
Carolyne vil fremover deltage i Base ca. en gang om måneden.
Junior: Carolyne er i gang med at planlægge opstart af Juniorklub i menigheden. Hun har sammen med 3 andre fra
menigheden afholdt deres første brainstorm-møde, hvor opstart og muligheder er blevet drøftet. Der er yderligere 2,
som gerne vil deltage i arbejdet, men der er brug for flere medarbejdere til at løfte denne opgave, så meld gerne ind
til Carolyne, hvis du er interesseret, eller kender nogen der kunne være interesseret i at hjælpe til. Bed gerne for en
god opstart for gruppen.

KirkeCare
KirkeCare er et supplement til natteravnene, som går på gaden om natten og får en snak med de unge mennesker,
der færdes i nattelivet. Det er ikke et egentlig evangeliserende arbejde, men mere det at være tilstede.
Gruppen har været længe undervejs, men der er nu nedsat en bestyrelse i Vejle, som Carsten Andersen er blevet en
del af. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret arrangere et kursus for interesserede.
Er du interesseret i at høre om dette arbejde, kontakt da gerne Carsten.

Kirkens pengeinstitut
Efter flere opfordringer fra menigheden har ledergruppen besluttet at flytte alle kirkens midler fra Danske Bank til
Oikos Andelskasse (som nu hedder: Faster Andelskasse). Siden kirkens opstart har vi haft en konto i Oikos
Andelskasse. Faster Andelskasse vil fremover være kirkens eneste pengeinstitut.
Flytningen vil ske over tid. Mere information følger senere.

Niels Finsensvej 18
Aktivitetsrummet er under omlægning til et lokale for Minikirken, da Minikirken ikke længere kan være i det store
mødelokale, hvor de har været indtil nu. Bordtennisbordet er derfor flyttet til børnekirke lokalet (Base-lokalet).
Bordtennisbordet er mobilt og flytbart.
Det lille mødelokale ved siden af præstekontoret vil fremover være Dorte og Carolynes fælles kontor.
Der arbejdes på at finde to mindre hæve-sænke-borde og 2 kontorstole.

Tiende -fordeling for 2019.
I regnskabsåret 2019 blev der hensat kr. 77.543 til tiende puljen, som er blevet fordelt således:
Dansk Oase kr. 35.000, Bibelsk sjælesorg (Bibelselskabet) kr. 2.311, Mission Øst kr. 5.000, Fremtid og Håb kr. 10.000,
aktiviteter mm ud fra kirken kr. 9.014, julekurve kr. 13.718, Børkop Højskole (indsamling ved gudstjeneste) kr. 2.500.
Ovenstående blev godkendt af ledergruppen i oktober 2020.

Pva. Ledergruppen,
Helle Rasmussen

