
 
  

 

Vejle Oasekirke - Nyhedsbrev 

Marts 2021 
 

 

 

 

 

 

Kære Menighed 
 

Håber I har det godt derude :-) 

Vi længes efter at være sammen med jer! Indtil videre ser det dog ud til, at vi frem til 5. april 2021 fortsat 

er nødt til at mødes på afstand til gudstjenester. 

Vi håber herefter at kunne mødes til masser af fællesskab og socialt samvær, når Mette Frederiksen giver 

grønt lys til dette. Hold øje med kirkens hjemmeside, hvor vi løbende forsøger at holde jer opdateret. 

 

 

De unge efterlyser medvandrere 

Vi har den glæde nu at kunne imødekomme de unges efterspørgsel efter medvandrere. Ti fra menigheden 

har sagt ja tak til at deltage i et online kursus onsdag den 10. marts 2021 v/Jette Bjerre og Hans Kristian 

Jørgensen om det at være medvandrer. Kurset vil blive fulgt op af et match mellem en ung og en 

medvandrer. Det er vort mål at kunne matche både i forhold til det personlige plan og det tjenstlige. 

 

 

Farvelgudstjeneste for Niels Peder Nielsen 

Søndag den 14. marts 2021 siger vi farvel til Niels Peder for denne gang. Vi håber, at så mange så muligt 

kan deltage virtuelt, så vi på den måde kan være med til at hilse af med ham, og takke ham for hans 

bidrag ind i kirken, mens Arne har været væk. 

 

 

Arne er tilbage 

Når vi siger farvel til Niels Peder, siger vi også et stort velkommen tilbage til Arne. Arne har allerede haft 

sin første gudstjeneste, og trapper op med gudstjenester over den nærmeste tid.  
Vi glæder os rigtig meget over, at Arne er tilbage igen. 

Arne har planer om opstart af aftenandagter á 30 minutters varighed, første gang onsdag den 17. marts 
2021 kl. 19.30 på Niels Finsensvej. Håber vi ses   

 

 

Carolyne 

Carolyne er desværre sygemeldt indtil videre. Såfremt der sker ændringer vil vi holde jer orienteret på 

hjemmesiden. 

 

 

Årsmøde - lørdag den 20. marts kl. 19.00 

Vi minder om årsmøde, som også denne gang foregår virtuelt. Vi vil gerne henstille til, at så mange så 

muligt deltager i mødet. Nærmere program for aftenen vil blive udsendt til medlemmer otte dage før 

mødet. Såfremt der er andre, som er interesseret i at ”deltage” i mødet, kan link og diverse dokumenter 

tilsendes ved henvendelse til Dorte Dalgaard. 

 

 

      Pva. Ledergruppen, 

      Helle Rasmussen 

 


