
 

Nyhedsbrev juni 2022 
Sommeren er kommet og det betyder for mange ferietid og et afbræk fra hverdagen, nye oplevelser og 
mere tid til venner og familie. I kirken holder vi også lidt ferie efter kaffe på kanden d. 6. juli. Christina går 
dog først på ferie fredag d. 8. juli. Christina har ferie i uge 28 og 30. Hvis man har behov for at komme i 
kontakt med en præst i de to uger, så skriv en e-mail på christna@vejleoasekirke.dk eller en sms til 
Christina på 42611951. Hun vil tjekke telefonen en gang i døgnet.  

Programmet frem til sommer 
Tirsdag d. 28. juni: kl. 17.00 bedemøde - kl. 19.30 bibelundervisning 

Onsdag d. 29.juni: kl. 15-17 kaffe på kanden 

Søndag d. 3. juli: Sommerfest. Vi begynder kl. 16 med familiegudstjeneste. Bagefter tænder vi for grillen og 
spiser sammen. Man skal selv have kød med, men der vil være sørget for drikkevarer og tilbehør. Pris: 25 
kr. pr person fra 13 år. Tilmeldingsfrist 28. juni til christina@vejleoasekirke.dk  

Onsdag d. 6. juli: kl. 15-17 Kaffe på kanden i sommerudgave med spil for børn og barnlige sjæle 

Sommeroase 
En lille status omkring SommerOase - vi er 14 tilmeldte enheder (campingvogne/telte) - og ved at der 2-3 
stykker mere på vej. Vi har et fællestest hvor vi kan spise sammen og der arbejdes på fælles 
aftensmadsbestilling. Det er også muligt at komme på besøg for en enkelt dag. Kom endelig og sig hej. Der 
er kaffe på kanden om eftermiddagen.  

Det er stadig muligt at tilmelde sig SommerOase  på www.sommeroase.dk 

10 af Bibelens helte og Bibelundervisning  
Inde på vores hjemmeside www.vejleoasekirke.dk under "følg med" ligger 10 børneandagter om Bibelens 
helte lavet af Christina. De er tænkt som noget man kan høre hen over sommeren. Samme sted ligger og 
bibelundervisingen om Markusevangeliet som Christina har holdt hen over foråret.  

Opstart efter ferien 
Søndag d. 7. august begynder kirkens aktiviteter igen. Vi begynder med gudstjeneste 7. august kl. 10.00. I 
august vil gudstjenesterne have temaet "Det rette fundament" 

Vi tager fat på en ny og spændende sæson med bedemøder, undervisningsaftner, kaffe på kanden, 
læsekreds, ”Overrask verden” - forløb, base, teenklub, cellegrupper, gudstjenester og børne- og minikirke, 
og cafe-formiddage til mennesker, der mangler fællesskab og nogle at snakke med. Der kommer mere 
information ud i begyndelsen af august om de forskellige ting. 


