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Godt og velsignet nytår til alle 

 

 

 

Kirkens vision for 2022: ”Hele menigheden i bøn” 

Ledergruppen har sammen med Christina arbejdet med kirkens vision for 2022 - ud fra de gode input vi 

fik fra menigheden til visionsaftenen i foråret 2021.  

Vi er kommet frem til at fokus for menigheden i 2022 skal være bøn - med overskriften ”Hele menigheden 

i bøn”.  

 

Fastetiden bliver statsskuddet, - hvor I vil møde: 

• En bønnevæg i kirken 

• Et andagtshæfte til børn 

• Et andagtshæfte til voksne 

• Et ugentligt bønnemøde  

• Prædikener om bøn 

• Gudstjenester med plads til forskellige bøns former 

 

Der vil komme mere information om dette senere både i kirken og på diverse digitale platforme: 

Instagram: vejleoase 

Snapchat: vejleoasekirke 

- Gå allerede nu ind og tilføj kirken til jeres kontakter 😊 

 

 

Lederoase 2022 

Grundet corona er Lederoase ændret til den 18.-19. marts 2022. 

Nærmere program: https://danskoase.dk/konferencer/lederoase/ 

Det er egen betaling til konferencen, men ellers kan der arrangeres fælles afgang. 

Nærmere info. Omkring samkørsel senere. 

 

 

ALPHA på Niels Finsensvej 18 

Alpha er et kursus over nogle uger, der skaber et rum, hvor livets store spørgsmål diskuteres. Vi begynder 

med at spise sammen for at skabe rammerne for, at vi kan lære hinanden at kende, så er der et oplæg og 

tid til samtale. Kurset tager fat på store spørgsmål som: Hvem er Jesus?, hvad er bøn? og hvorfor skal jeg 

bede?. Det er et kursus, som tager dig med på en rejse, hvor du sammen med andre undersøger, hvad 

kristendommen er, og hvad det går ud på, det med kirke og tro. 

Vi mødes i kirken hver onsdag i ca. 10 uger med start den 9. marts 2022 kl. 18.00. 

Pris for deltagelse er kr. 40 pr. gang incl. mad og materiale. 

Tilmelding til Christina: Christina@vejleoasekirke.dk – senest 3. februar 2022. 

 

 

Vores sekretær er tilbage igen 

Dorte kan træffes på tlf. 4261 8774, men foretrækker sms eller e-mail: adm@vejleoasekirke.dk 

Hun vil typisk være i kirken om onsdagen. Ta’ godt imod hende 😊 

 

 

Familien Traantoft tager på DTS i Mexico: 

Marie, Martin og børnene Elisabeth og Alfred tager på DTS (Disciple Ship Training School med YWAM - 

UMO) den 24. marts 2022 og i knap 5 måneder frem (11 ugers undervisning og 8 ugers outreach). 
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De fortæller her om deres tanker omkring turen.” Vi føler os kaldede til at tage på en familie DTS og 

glæder os rigtig meget. Vi vil rigtig gerne bede om jeres forbøn for det hele. Bekymringer især og ift. 

børnene. Bed også gerne for lederne på ranchen, hvor vi skal være, og for at Gud må opfylde alle de 

behov, de har for at blive klar. De mangler pt. at få bygget 3 tiny houses, og der mangler 2 nannier til de 

små børn under 4 år. Vi tror på, at Gud kan sørge for alle behov, og at bøn gør en kæmpe forskel”.  

I kan følge familien på: https://familientraantoft.blogspot.com/ 

Og har I lyst, er det muligt økonomisk at støtte familien på kto. 6233-0750059716 

Vi ønsker hele familien en velsignet og udbytterig tur. 

 

 

                     Mange hilsner Ledergruppen
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