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 Kære Menighed 
 

 SommerOase 2021    

 Tak for opbakning og godt fællesskab på Løgballe Camping. 

 

 Gudstjeneste og samvær – uden corona-restriktioner 

 Vi glæder os over, at Kirkeministeriet nu har givet os grønt lys til, vi igen kan holde guds-

 tjeneste uden særlige restriktioner, så når vi mødes næste gang, er stolene tilbage på vante 

 pladser, og vi byder på en kop kaffe. Vi opfordrer dog fortsat til, at vi tager hensyn og spritter 

 hænder efter behov. 

 

 Information om Vejle Oasekirke – søndag den 22. august 2021 

 Er du interesseret i at høre lidt om vores kirke: Hvem er vi? Hvad laver vi udover at holde 

 gudstjeneste? Er der brug for min hjælp? - så er du velkommen til at blive efter gudstjenesten 

 på søndag, hvor ledergruppen vil stå til rådighed for dette indslag. Varighed: ca. ½ time. 

 

 Seniorfællesskab 

 Mandag den 23. august 2021 kl. 19.00 inviterer Ruth og Sune Brolund til opstartsmøde for alle 

 i menigheden, som er 50+. 

 Det vil blive et opstartsmøde, hvor alle fremmødte kan være med til at sætte rammerne for, 

 hvordan dette nye fællesskab skal udvikle sig. Vi håber at se så mange så muligt 😊 

 

 Fælles søndag 

 Søndag den 29. august 2021 afholder vi igen Fælles søndag rundt i hjemmene.  

 Klik ind på www.vejleoasekirke/fællesskaber og find det hjem, du gerne vil besøge denne 

 søndag. Håber vi ses 😊 

  

 Menighedslejr – 5.-7. november 2021 

 Vi nærmer os den årlige menighedslejr på Grejsdalens Efterskole. Reserver allerede nu 

 dagene i din kalender. Program for lejren følger. 

 

 Alpha-kursus i Vejle Oasekirke 

 Vi søger ledere til det næste Alpha kursus. Har du lyst til at hjælpe? Der er opgaver som:  

 udsendelse af invitationer, madlavning, sang og musik til lovsang, undervisere, ledelse af 

 smågrupper, kaffebrygning mv.  

 Vil du vide mere om Alpha, så kom med til inspirationsdag i Odense den 11. september 2021 

 (tilmelding senest den 3. september). Har du lyst til at være medarbejder, så kontakt gerne 

 Hans Kristian Jørgensen, tlf. 26203218 

 

 ”Mand og Mand Imellem” – kursus i Vejle 

 I samarbejde med Vor Frelser Kirke og Frimenigheden Broen afholder Vejle Oasekirke et kursus 

 for mænd. Ruben Knudsen fra ”Mand og Mand Imellem” afholder 10 kursus aftener i 

 menighedslokalerne ved Vor Frelser Kirke hver anden uge fra oktober 2021 til maj 2022. 

 Klik ind på www.mandogmandimellem.dk og læs mere om kurset. Der står bl.a.: ”Mand og

 Mand imellem er ikke en klub for ynkelige mænd. Snarere tværtimod. Mand og Mand Imellem 

 er et værksted, hvor modige mænd sætter hinanden stævne og ærligt deler liv med 

 hinanden”. 

 Tilmelding til kurset vil blive udsendt i en særskilt mail senere. Der er begrænset pladser.  

 Tilmelding og info.: Kontakt Hans Kristian Jørgensen tlf. 26203218. 

 

     Pva. Ledergruppen 

    Louise Yde Nielsen & Helle Rasmussen   
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