
 

Nyhedsbrev august 2022 
Velkommen tilbage fra sommerferie-tid. Vi håber, at I har haft en dejlig sommer, ladet op og klar til en ny 
og spændende sæson. 

Her kommer en oversigt over programmet i august og et smugkig ind i september.  

August 
Søndag d. 7. begynder gudstjenesterne igen. Denne gudstjeneste er kl. 10.30 og har temaet "Det rette 
fundament" 

Tirsdag d. 9. kl. 17.00-17.45 begynder bedemøderne igen. De fortsætter hver tirsdag frem til jul.  

Onsdag d. 10 . kl. 15-17 er der igen kaffe på kanden. Det fortsætter også som vanligt hver onsdag. 

Søndag d. 14.  er der lovsangsgudstjeneste kl. 16.00. Det er UNG-gudstjenesten, der har skiftet navn, men 
konceptet fra den første gudstjeneste bliver det samme.  Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise 
pizza sammen. Temaet for gudstjenesten er "Det rette fundament - vær klar!" 

Mandag d. 15. begynder læsekredsen. Denne gang mødes vi og læser Francine Rivers 5 bøger om 
kvinderne i Jesu stamtavle. De 5 bøger er samlet i en bog "Nådeslægten", men man kan også finde 
bøgerne enkeltvis. Vi begynder kl. 10 med at drikke kaffe/te sammen og vi slutter igen kl. 12. Til den første 
gang har vi ikke læst noget. Det koster 10 kr. pr gang til kaffe/te og brød, og man skal selv have skaffet sig 
bogen. Tilmelding til christina@vejleoasekirke.dk. 

Søndag d. 21. er der gudstjeneste kl. 10.30. Temaet er "Det rette fundament - Hold fast!" 

Mandag d. 22. begynder noget nyt, nemlig formiddagskaffe på kanden. Kirken er åben til snak og 
fællesskab, ligesom kaffe på kanden, men her er det hver anden mandag formiddag kl. 10-12 med særligt 
fokus på dem, der ikke er i arbejde, har brug for at øve sig i at snakke dansk og dem, der er hjemme på 
barsel.  

Torsdag d. 25. kl. 19.00 er der visionsaften. En aften, hvor vi skal evaluere foråret i forhold til visionen "hele 
menigheden i bøn sammen" med særligt fokus på bønnekæden i juni. Vi skal se på efteråret: er der nogle 
særlige ønsker i forhold til bøn? Og så skal vi se ind i 2023 og overskriften for det nye år. 

Søndag d. 28. er der gudstjeneste kl. 10.30. Temaet er "Det rette fundament - Elsk Gud!" 

Et smugkig ind i september 
Undervisningsaftnerne begynder igen torsdag d. 1. september. Det kommer til at handle om Kina og 
hvordan det er at leve der som kristen. 

Onsdag d. 28. september begynder et forløb om at leve et liv i mission. "Overrask verden" kommer det til 
at hedde efter bogen af samme navn, skrevet af Michael Frost. Vi vil læse bogen sammen og snakke om, 



 

hvordan vi kan implementere de 5 vaner, han beskriver, i vores liv - hvad er svært og hvad virker ganske 
tilgængeligt? Hvordan lever vi bedst muligt et liv i mission-  et liv, hvor vi viser Guds kærlighed? Vi mødes 
10 gange. Det er fra kl. 18-20.30. Vi begynder altid med at spise sammen. Det koster 35 kr. pr aften. 
Bogen koster 95 kr. Den køber vi samlet, så den er der til den første gang. Tilmelding til 
christina@vejleoasekirke.dk senest 1.9. 

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 en hjælp til andagter derhjemme i børnehøjde. Samme sted ligger 
også bibelundervisingen om Markusevangeliet som Christina har holdt hen over foråret.  

 

Med venlig hilsen 

På vegne af ledergruppen 

Christina K. Preisler 

 


