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 Informationsmøder i kirken  

 Søndag den 10. oktober 2021 efter gudstjenesten og mandag den 11. oktober 2021 kl. 19.30 er 

 der informationsmøder i kirken, hvor der vil blive informeret om køb af bygninger.  

 Ledergruppen anbefaler et køb af ejendommen på Niels Finsensvej 18 og søndagens 

 informationsmøde vil vi orientere om den videre proces og finansieringen heraf. 

 Søndag vil der blive serveret frokost til alle og afholdt ekstraordinær generalforsamling, som 

 meddelt til alle medlemmer via udsendt informationsmail. 

 Program for søndagen vil blive udsendt sammen med invitation til gudstjenesten. 

 Vi opfordrer til, at så mange så muligt deltager på et af disse møder. 

 

 

 Afskedsreception med Arne præst 

 Vi håber at se så mange så muligt søndag den 17.oktober 2021 - lige efter gudstjenesten. 

 hvor Arne vil komme forbi for at sige farvel. 

 

 

 Menighedslejr 5.-7. november 2021 

 Der er udsendt program for menighedslejr på Grejsdalens Efterskole. Håber vi ses 😊 

  

 

 

       Teenklubben 

 Hver anden mandag kl. 19.00-21.00 mødes 8 teenagere (6.-9. klasse) og 4 ledere til teenklub i 

 kirken. Enkelte aftner mødes de allerede kl. 18.00 for at spise sammen.  . 

 Da kirken pt. er uden præst, fungerer teenklubben også som konfirmandforberedelse for de 4, 

 som til foråret skal konfirmeres i kirken.  

 I efteråret er Alpha for Unge på programmet. Både ledere og teenagere er vilde med konceptet. 

 En af teenagerne kom med flg. udtalelse på seneste møde: " Hvorfor er det egentlig, at vi kun 

 mødes mandag, hver anden uge?"  

 Ud over Alpha er der også tid til kage og sjov.       Der er også tid til konkurrencer, lege mørke-

 gemme i kirken og ninjaleg mm. 

 Hvis du kender en teenager i aldersgruppen 6.-9. klasse, som kunne have lyst til at deltage -så 

 er han/hun velkommen, eller står du og tænker," Jeg kunne godt tænke mig at bage en kage 

 eller lave aftensmad til klubben", så kontakt gerne Lene Holm, tlf. 29914073 

 

  

 

 Medvandrer 

 Vi har i det seneste halve år haft et tilbud til de unge fra Base om medvandrer, og vi vil gerne 

 udbrede tilbuddet til hele menigheden. 

 Medvandrerne er en gruppe mænd og kvinder fra vores egen kirke. De er i alderen 30 - 74 år, 

 og de har alle deltaget i et lille kursus og haft en samtale med Bodil H Rindom. Gruppen er 

 meget motiveret for at komme i gang og vil gerne snakke om alt, hvad man kunne ønske sig at 

 vende med en voksen/moden kristen. Det er ikke bare emner om tro, der kan snakkes om. 

 Medvandrene har selvfølgelig tavshedspligt. 

 Efter behov vil medvandrerne blive indkaldt til generel opfølgning. 

 Ønsker du at høre mere om tilbuddet eller benytte dig af det, kontakt gerne Lene Holm tlf. 

 29914073 eller Bodil H Rindom tlf. 40515137 
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 Fordeling af tiende puljen 

  Jf. kirkens vedtægter §4.5: ”Menigheden betaler tiende af alle indtægter. Lederskabet afgør i 

 samråd med den øvrige menighed, hvilke gode formål tienden skal tilfalde.” 

  Hvert år fordeler vi tiende til gode formål, og har I et godt forslag til forening, projekt, 

 organisation eller lignende, som I synes kirken skal velsigne i år, hører vi meget gerne fra jer 

 senest 10. november. 

  Send jeres forslag til Helle på mail: hellebrit@gmail.com 

   

 

 Årsmøde 2022 

 Vi gør allerede nu opmærksom på datoen for næste årsmøde – det bliver lørdag den 26. marts 

 2022 fra kl. ca. 14.00 og resten af dagen. 

 Reserver allerede nu dage 

 

 

                   Pva. Ledergruppen 

    Louise Yde Nielsen & Helle Rasmussen   
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