
 

Hele menigheden i bøn sammen 
Vores fokus på bøn under overskriften "Hele menigheden i bøn sammen" kom godt fra start i fastetiden 
med andagtshæfter og bedemøde om tirsdagen, men spørgsmålet er, hvordan vi fastholder vores fokus 
resten af året. Her er følgende tiltag på vej: 

Bedemødet om tirsdagen kl.17-17.45 fortsætter, i hvert fald frem til sommer.  

Christina er ved at udarbejde 10 andagter til børn under temaet "Bibelens helte", som bliver indtalt og vil 
komme til at ligge på kirkens hjemmeside. 

I juni måned vil vi lave en bønnekæde, hvor alle medlemmer deles op i 7 grupper, som hver har en fast dag i 
ugen til at bede for kirken med særlig fokus på det levende fællesskab; sommeren, hvor vi er spredt på 
forskellige ferier; og så for de(n) næste på listen. Bønnekæden kører hele juni og stopper altså igen, når vi 
når juli måned. Hvis du ikke står på medlemslisten, men har din faste gang i Vejle Oasekirke er du rigtig 
velkommen til at være med. Send en e-mail til Dorte adm@vejleoasekirke.dk og så kommer du på listen. 
Hvis der er spørgsmål til bønnekæden, så tag fat i Bodil eller Christina. 

Menighedsmøde 
Torsdag d. 25. august inviterer ledergruppen til menighedsmøde, hvor vi skal evaluere foråret i forhold til 
"Hele menigheden i bøn sammen", og om der er ønsker til efteråret i forhold til temaet. Og så skal vi se 
frem mod 2023, hvor vi bevæger os fra "Det levende fællesskab" til "Forvandlede hjerter" som overskrift - 
og hvordan skal det se ud i praksis?  

Børnekirken 
To medarbejdere stopper i børnekirken, og derfor trænger børnekirken efter sommerferien til nye kræfter. 
Tag en snak med Arne, hvis du er nysgerrig på, hvad det indebærer og ellers tænk over om det måske 
kunne være noget for dig at gå ind i. Husk også børnekirken i jeres forbøn. 

Indsamling til KIT (Kirkernes integrations tjeneste) 
Der kom 3680 kr. ind til vores indsamling til KIT. Tusind tak for det! Ledergruppen besluttede at bruge nogle 
af tiende- midlerne på det også, hvilket betyder, at vi i alt har sendt 13.680 kr. afsted. 

Lidt til kalenderen 
Lørdag d. 21. maj fra kl. 14.00 er der åben have hos familien Preisler på Skovsrodvej 54, 8670 Låsby. Alle er 
meget velkommen. 

Søndag d. 3. juli er der sommerfest kl. 16.00. Vi begynder med en familiegudstjeneste og bagefter spiser vi 
sammen. Der vil være salater, brød, drikkevarer og grill, men OBS man skal selv medbringe det kød, som 
man ønsker at spise. Det koster 25 kr. pr person fra 13 år. Tilmelding til Christina på 
christina@vejleoasekirke.dk senest 28. juni.  



 

Sommeren 

HUSK sommeroase i uge 29! Hvis du har spørgsmål eller har lyst til at høre mere, så kontakt Susanne og 
Peter eller Ole. 

Christina holder ferie i uge 28, 30 og 31. Der vil komme information ud i forhold til præstelig betjening i den 
periode. 

 

 

 

 


