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Hvad er det, der gør julen til noget særligt, 

Gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt 

Er det med jul og krybben julenat 

Mon ingenting, når stjernen skinner mat 

Nej julens stjerne lyser, når jeg ser, 

Det barn i krybben er så meget mer. 

 

Vi ønsker alle en velsignet jul. 
 

 

Teenklub "Knoldsparkerne" 
Knoldsparkerne er kommet godt fra start. Hver anden mandag fra 18.30-20.30 samles en flok teenagere i 

alderen 12-14 årige og møder spændende og lærerige udfordringer, som de kan give sig i kast med. 

Carolyne fortæller ” Vi har nu mødtes tre gange, hvor vi har haft andagt, konkurrencer og kreative 

projekter med træ. De unge er gode til at skiftes til at tage kage med til forfriskning, som vi nyder efter 

aktiviteterne. Teenagerne er så engagerede og er fantastiske til at deltage i alle aktiviteter”. 

 

Der er indtil nu fem top motiverede ledere: Carsten Andersen, 

Anders Obel, Arne Henningsen, Jan Rasmussen og Carolyne, men 

holdet kunne godt bruge flere piger, så er det noget for dig? 

kontakt gerne Carolyne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cellegruppeledere/cellegrupper 

I oktober var alle cellegruppeledere samlet. Vi havde en god og iderig aften, hvor grupperne delte 

erfaringer og gode historier fra deres unikke fællesskaber og særligt med de udfordringer en Corona-tid 

kan give os. 

 

Aftenen bød også på en snak omkring klyngefællesskaber og de muligheder et større og åbent fællesskab 

kan give. 

 

Kort fortalt er en klynge et fællesskab med 10-30 personer, hvor man mødes 1-2 gange pr. måned i 

private hjem eller i kirken. 

Formålet med klyngefællesskab er at skabe et mellemstort åbent fællesskab, hvor man kommer til at 

kende hinanden og invitere nye med uden at skulle spørge de andre i gruppen først. Det er et fællesskab, 

som både har et socialt og åndeligt sigte, og hvor man bliver set, hørt, anerkendt og brugt, så man ikke 

”drukner” i mængden. Det kan også være en udvidet familie, der har samme livssituation, samme 

bopælsområde, fælles interesse el.lign. 

 

Har du på hjerte at starte et klyngefællesskab op, vil vi rigtig gerne høre fra dig og støtte op om dette. Vi 

er klar over, at Corona også udfordrer os på denne front, men vi kan sagtens arbejde på en opstart, så vi 

er klar efter en eventuel Corona-vaccine. Kontakt gerne: Gert Langvad tlf. 30713655, for en snak. 

  

 

 

 



 

 

 

Kvinder Imellem 

Torsdag den 19. november 2020 blev Kvinder Imellem’s sidste aften - for denne omgang. 

Det var endnu engang en fantastisk aften. Vi havde besøg af Bente Mikkelsen Pahus, som fortalte om sin 

vandring i livet med forladthed, om at komme hjem til Gud - og fællesskabets betydning.  

Tak til udvalget for mange gode aftener i Kvinder Imellem  

 

 

 

Spørgeskema  

Lørdag den 21. november 2020 var ledergruppen samlet til en lederdag med ledergruppens suppleanter: 

Vibeke og Sune samt kirkens tilsynsførende Anne Mie Skak Johanson, hvor vi havde fokus på jeres svar 

fra spørgeskemaet, som blev udsendt til menigheden i oktober måned. Tusind tak fordi I tog jer tid til at 

besvare spørgsmålene - og tak for alle jeres gode inputs og tanker, som vi vil arbejde videre med. På 

årsmødet i marts 2021 vil spørgeskemaet blive gennemgået, og vi vil præsentere for jer de tanker, vi har 

gjort os i den forbindelse. 

Overordnet var der 59 som besvarede spørgeskemaet, hvor 80% af de adspurgte udviste stor trivsel - 

mellem 7 og 10 på skalaen. Der var ligeledes stor tilfredshed med kommunikationen, særligt på mail og 

gennem hjemmesiden. Vi fik desuden det generelle indtryk at informationsmængden fandtes passende, 

hvilket altid glæder en skribent at få at vide  

 

 

 

Menighedslejr blev til menighedsdage 

I takt med Mette Frederiksens mange udspil om samværsformer og begrænsninger i antal samlede på et 

sted, blev menighedslejren ændret og tænkt i nye baner over flere gange. Det endte med, at lejren blev til 

to menighedsdage på Niels Finsens Vej og transmission til stuerne derhjemme. Torben Mathiesen, fra 

Løsning havde undervisningen lørdag om ”Hvad skal vi med det gamle testamente?”. Søndag var vi 

sammen om familiegudstjeneste med Losse-Lis fra Silkeborg. Stor tak til det omstillingsparate lejrudvalg. 
 

 

 
Dokument24 

Vi har netop indgået en aftale med Dokument24 om oprettelse af testamenter med donation til Vejle 

Oasekirke - en gratis aftale for kirken og velgører. Læs mere på www.dokument24.dk eller klik ind på 

linket på kirkens hjemmeside - under økonomi for mere informationer (pt. lidt forsinket) 

 

 

 

Børne- og familiegudstjenester  

I 2021 vil vi gerne have et større fokus på børne-og familiegudstjenester. Hvis du har lyst til at være med 

til at planlægge og gennemføre de kommende børne- og familiegudstjenester sammen med Carolyne, så 

mød’ gerne op onsdag den 3. februar 2021 kl. 19.00 på Niels Finsensvej 18.  

 

 

 
Er du ny i menigheden? 

-Og vil du gerne høre mere om kirken og hvem vi er? Så er du velkommen til at blive hængende efter 

gudstjenesten - søndag den 7. februar 2021, hvor ledergruppen vil holde et lille oplæg om kirken og hvor 

der er mulighed for at stille spørgsmål. Velkommen  

 

 

SommerOase 2021 

Som I sikkert allerede har læst, bliver SommerOase 2021 lidt anderledes end tidligere lejre. I stedet for 

en stor fælles lejr, hvor vi alle mødes i Horsens, vil det blive små lejre rundt om i landet. Om det bliver en 

lejr pr. kirke eller flere kirker sammen, afhænger af, hvordan corona-situationen udvikler sig, og hvad vi 

http://www.dokument24.dk/


tænker er bedst for os som kirke. Staben på Dansk Oase påbegynder planlægning af lejren allerede i 

januar måned, hvor alle kirker i Dansk Oase er med fra starten som medspillere i dette udvalg.  

Der vil blive lagt op til en åben dialog mellem staben og de enkelte kirker, hvor staben vil være tovholder 

og samle trådene. 

I ledergruppen har vi besluttet at bakke op om SommerOase som vores menighedslejr i 2021. Vi tænker, 

vi har en menighedslejr tilgode fra 2020, så vi glæder os . Om vi også afholder en menighedslejr senere 

på året afhænger af, om der er tilslutning og ressourcer til det. 

Teamet for lejren bliver ” Kraften i det lave”. Inspirerende og spændende prædikanter er allerede booket 

til møderne.  

Dansk Oases mål med at fordele lejren ud over hele landet er at gøre lejren endnu mere åben, end vi haft 

tidligere.  Det kunne være i form af synlighed i vores by og i vores lokal område og invitere ind til møder, 

eller der kunne være mere fokus på diakoni. 

Vi vil gerne være med fra starten i planlægning af SommerOase 2021 og nedsætter derfor allerede nu en 

arbejdsgruppe, som vil arbejde med dette projekt i perioden frem til afholdelse af lejren. En gruppe som 

går ind i samarbejdet med Dansk Oase, sørger for de praktiske ting omkring lejren, herunder at finde en 

passende placering (det kunne være en campingplads eller lign) mm. 

Vi håber rigtig meget, at nogle af jer vil byde ind på opgaven og/eller komme med gode ideer til hvordan 

vi kan løse denne opgave. Kontakt gerne Helle; tlf. 28766471.  

Til den øvrige menighed: Sæt et stort X i kalenderen i uge 29/2021 - til vores fælles menighedslejr - 

SommerOase 2021. Det forventes at lejren bliver fra søndag - onsdag med mulighed for forlængelse. 

 

       Pva. Ledergruppen, 

      Helle Rasmussen 

 


