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 Præstestillingen genopslås 

 Vi har valgt at genopslå præstestillingen som en fuldtidsstilling, hvor børne-, unge- og 

 familieområdet bliver en del af arbejdsopgaverne. Stillingen som Børne- Unge og 

 Familiemedarbejder genopslås derfor ikke. Annoncen vil være at finde i Kristelig Dagblad på 

 onsdag, weekenden i uge 37 og via Dansk Oases netværk.  

  

 Vi håber, at I som menighed vil bakke op om denne beslutning - også i forhold til den ekstra 

 økonomi, som kirken har behov for ved ansættelse af en præst på fuld tid. Vi tror på, at tiden nu 

 er inde til at tage dette skridt i takt med, at vi bliver flere i menigheden og ønsket om bl.a. flere 

 gudstjenester. Inden længe vil vi ansøge BorgFonden om tilskud til denne investering.  

 Har I spørgsmål til dette,  kontakt os gerne. 

 

 

 Vores kirkehjem – Niels Finsensvej 18 

 I vil inden for de næste dage modtage en flyer fra Bygningsudvalget omkring Niels Finsensvej 

 18, hvor vil I blive præsenteret for vores beslutning om at indstille til køb af ejendommen. Vi 

 vurderer, at det er den bedste og eneste løsning for os. 

  

 Bygningsudvalget har over de seneste år forsøgt at finde andre løsninger, som kan dække vores 

 behov for en god bygning. Der er undersøgt flere muligheder i forhold til finansiering og for 

 andre lokaler, men vi bliver desværre hele tiden stoppet i, at vi ikke kan finansiere købet selv. 

 Derfor er den bedste løsning at tage imod nuværende udlejers tilbud om medfinansiering over de 

 næste 30 år. Vi har brug for at få fastlagt omkostningerne til lokaler, så udgifterne ikke stiger 

 yderligere over de kommende år, og vi kan bruge pengene til nyansættelse og øvrige aktiviteter 

 i kirken i stedet for. 

 

 Vi står lige nu overfor mange beslutninger i vores menighed og pludselig bliver økonomi en vigtig 

 faktor - og vi forstår godt, at det kan virke uoverskueligt og svært at forholde sig til.  

 Vi opfordrer derfor til, at I deltager i et af de informationsmøder, som I vil blive indkaldt til inden 

 for nærmeste fremtid. 

 

 

 Fællesskabslørdage 

 To gange om året mødes vi til renovering og vedligeholdelse af vores fælles kirkehjem. 

 Det er vigtigt, at vi alle tager del i dette arbejde, og møder op på disse arbejdsdage.  

  

 Vi oplever desværre at flere bliver væk, eller blot melder fra på disse lørdage. Der kan være 

 lørdage, hvor vi af en eller anden grund er forhindrede, og det er helt ok, blot vi husker at bytte 

 dagen med en anden fra menigheden, så vi deltager en anden lørdag.  

 Datoer og navne udsendes i januar/ februar måned hvert år, så der er god tid til at finde sin 

 kalender frem og bytte sin tid med en anden.  

  

 Tak om I vil huske dette næste gang. Vi har brug for hinanden også på disse dage – og så har 

 vi det faktisk ganske hyggeligt - også på disse dage 😊 
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  Familieklyngen – et nyt tiltag! 

  Velkommen til Familieklyngen, hvor alle er velkomne - dog vil programmet mest henvende sig til 

 familier med små børn, som ikke går i skole endnu.  

   

  Dagen vil starte med brunch imellem kl. 9-10, hvorefter der vil være nogle lege, som er sjove for 

 både børn og voksne. Ligeledes vil andagt eller en anden form for åndelig vitaminindsprøjtning 

 være en del af programmet.  

  Herefter er man meget velkommen til at blive hængende for at  snakke og lege.  

 

  Familieklyngen vil gerne være et kirkefællesskab, hvor børnene føler sig hjemme. Det skal være 

 et sted, hvor forældre kan snakke sammen, dele erfaringer og lære hinanden bedre at kende.  

  Vi ønsker, at Familieklyngen er præget af en hjemlig stemning, hvor der er plads til at amme, 

 skifte ble og putte sine børn.  

  Altså et sted med en bred ramme, hvor der er plads til den enkelte familie. 

   

  Første gang bliver søndag den 19. september 2021 med drop in kl. 9.00-10.00. 

   

  Ved spørgsmål kontakt gerne Mette eller Louise (tlf. 28904875) 

 

 

 

  Seniorgruppen 

  Dato er sat for de kommende møder: 

  Mandag den 13. september 2021 kl. 10.00 

  Mandag den 4. oktober 2021 kl. 10.00 

  Mandag den 1. november 2021 kl. 10.00 

 

  Alle uanset alder er meget velkomne til at være med. 

 

  Ruth og Sune skriver således: ”Vi lægger alle hovederne i blød og kommer med forslag til, hvad 

 vi skal kaldes, og alle der har lyst til det, skiftes til at lede vores sammenkomster 3 måneder ad 

 gangen.” 

 

  Kontakt gerne Ruth og Sune Brolund for yderligere spørgsmål. 

 

 

 

 

     Pva. Ledergruppen 

    Louise Yde Nielsen & Helle Rasmussen   


