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 Kære Menighed 

 

 Vejle Oasekirke åbner op 

 Sammen med resten af Danmark åbner vi nu stille og roligt op for kirkens aktiviteter. Vi håber, 

 at I vil prioritere at få startet op i jeres cellegrupper inden sommerferien, hvis ikke I allerede er 

 godt i gang. Har I brug for hjælp til opstart, eller har du/I lyst til at være med i en cellegruppe, 

 så kontakt gerne Gert Langvad, tlf. 30713655. 

 

   

 Kaffe på Kanden 

 Kaffe på kanden starter op igen onsdag den 19. maj kl. 15-17. 

 Kom og vær med til et hyggeligt samvær 😊 

  

 

 Fælles Søndag 

 Med fokus på fællesskab, hygge, leg og åndeligt samvær indbyder vi til Fælles Søndag den 

 30. maj rundt i vores hjem i by og på land. Flere familier åbner deres hjem/have denne søndag 

 formiddag/eftermiddag for fællesskab med store og små. Læs mere om det på vores 

 hjemmeside www.vejleoasekirke.dk/fællesskaber (siden er under udarbejdelse). 

 Husk tilmelding direkte til den enkelte familie er nødvendig - og i god tid. 😊 

 

 

 Udendørs legeredskaber 

 Der er nu rig mulighed for aktivitet i og omkring kirken. Der er indkøbt flere forskellige 

 udendørs legeredskaber, så som rundbold, kongespil, fodbolde og stigegolf. Tingene står i 

 depotrummet. 

 

 

 SommerOase 

 Sommerferie med Vejle Oasekirke – og resten af Dansk Oase i uge 29/2021 – den 17.-22. juli – 

 det bliver fantastisk 😊. Reserver og tilmeld jer SommerOase på Løgballe Camping. Du kan læse 

 mere om det på vores hjemmeside: wwwvejleoasekirke.dk/fællesskaber 

 Vi glæder os 😊 

 

 

 Carolyne 

 Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Carolyne af private årsager har valgt at  opsige 

 sin stilling som børne- unge og familiemedarbejder pr. 31. maj. 

 Carolyne har været til stor velsignelse for vores menighed for både store og små. Hun har 

 med sin forholdsvis korte ansættelse allerede sat sit præg på mange områder i vores kirke. 

 Vi har fået vores bevilling ved BorgFonden sat i bero for en tid, og vi overvejer lige nu, om vi 

 skal ansætte en ny medarbejder, eller om vi kan udføre opgaverne på frivillige hænder.  
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