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 Kære Menighed – God sommer  

 
  

 Præstesituationen 
 Niels Peder har trofast fulgt os siden oktober 2020, men søndag den 20. juni  2021 bliver  

 den sidste gudstjeneste for denne gang, tjenesten i Silkeborg kalder. På trods af Covid-19 har 

 Niels Peder været med hele vejen til gudstjenesterne - både fysiske og online gudstjenester, og 

 han har deltaget i en række møder derudover. TAK Niels Peder - for din store indsats og dit 

 engagement ind i Vejle Oasekirke. Vi ønsker dig Guds rige velsignelse fremover. 

 

 Datoerne for efterårets gudstjenester er sat, men lige nu mangler vi en vikar i tiden Arne er 

 sygemeldt. Vi arbejder i øjeblikket på at finde en løsning, men det kan blive nødvendigt, at vi i 

 egne rækker finder en prædikant til søndagsgudstjenesterne over en periode. Vi vil derfor gerne 

 allerede nu opfordre til, at I melder ind (jer som har en lille prædikant i maven) - eller jer, som 

 blot kunne tænke sig at prøve det af i egne rækker, så har I sommerferien til at forberede jer på 

 det. Meld gerne retur til Anders eller Hans Kristian snarest mulig. 

 

 

 Facebook-opslag 
 Vi mangler en person, der har lyst til at hjælpe os med at lægge opslag og nyheder på kirkens 

 Facebook side. Vi hører meget gerne fra dig 😊 

 

  

 Dorte – sekretær 
 Til orientering er Dorte Dalgaard fritaget for opgaver i kirken pt. Kontakt gerne Helle i stedet. 

 

 

 

 Dåbsklude 
 Der er opstået et behov for dåbsklude. Sidder der en person derude, som har lyst til at påtage 

 sig denne opgave at lave sådanne små klude, så kontakt gerne Helle. 

 

 

 

 Familieudflugt – søndag den 13. juni 2021 
 Mini- og børnekirkelederne inviterer alle børnefamilier (og evt. andre interesserede) til en  lille 

 udflugt ud i det grønne for at få en uformel og hyggelig afslutning på dette Corona halvår, inden 

 vi går på sommerferie! 

 Vi mødes kl. 11, søndag d. 13. juni på skovlegepladsen i Sønderskoven Vejle (Granalle’en!) Det 

 væsentligste er, at børn og forældre får mulighed for at mødes og have det sjovt i nogle 

 timer. Der er ikke noget program, og hver familie medbringer selv: kaffe, saft, frokost, kage, 

 tæpper, stole m.m. til eget behov. Der er grill på stedet!  

 Det er også en god anledning til at hilse på nogle af de børn/forældre man ellers ikke så tit 

 møder! 

 

 

 

 



  

 

 

 

 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.  

 Eller tag’ kontakt til Ole Dalgaard. Vi glæder os 😊 

 

 

 Fælles Søndag – søndag den 29. august 2021 
 Vi gentager succesen og inviterer igen ind til fællesskab, hygge, leg og åndeligt samvær 

 søndag den 29. august 2021 rundt i vores hjem i by og på land, hvor forskellige værter åbner 

 deres hjem/have denne søndag formiddag/eftermiddag for fællesskab med store og små.  

 Læs mere om dette på vores hjemmeside www.vejleoasekirke.dk/fællesskaber 

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

 

 

      Pva. Ledergruppen 

     Louise Yde Nielsen & Helle Rasmussen 
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