
 

Nyhedsbrev september 2022 
Så er det blevet september. Menighedens aktiviteter er kommet godt i gang. Hermed et overblik over 
september måneds aktiviteter. 

September 
Torsdag d. 1. kl 19.30 er der undervisningsaften om Kina. 

Søndag d. 4. kl 9.00 er der familieklynge og det er særligt for familier med børn under skolealderen. Husk 
tilmelding til Tove på tlf 2216 5704 senest fredagen før. 

Mandag d. 5. og d. 19. kl 10.00-12.00 er der formiddagskaffe på kanden. 

Hver tirsdag kl 17.00-17.45 er der bedemøde. Alice vil stå for det, mens Christina er i Israel. 

Hver onsdag kl 15.00-17.00 er der kaffe på kanden. 

Onsdag aften kl 19.00 er der BASE for de unge. Onsdag d. 7. er der "aktiv aften" med boldspil - se på 
facebook hvad der sker de næste gange. 

Søndag. d. 11. kl 10.00 er der gudstjeneste, hvor Daniel Dybdal er prædikant. 

Tirsdag d. 13. kl. 19.30 er der lovsangskoncert med Arvid i Vejle Musikteater, og vi er medarrangør. Kom og 
vær med til fylde musikteateret med lovsang! Billet købes på www.vejlemusikteater.dk  

Søndag. d. 25. kl 10.00 er der høstgudstjeneste med temaet "Slip bekymringerne" 

Mandag d. 26. kl 10.00 mødes læsekredsen til en samtale om bogen "Rahab" af Francine Rivers. 

Onsdag d. 28. kl. 18.00 starter samtalegruppen over bogen "Overrask verden". Tilmeldingsfristen er 
forlænget, så skynd dig at melde dig til hos Christina inden hun tager til Israel d. 11/9! 

Menighedstur til Israel 
Søndag d. 11 er vi en gruppe på 19 personer, der rejser 9 dage til Israel. Christina er med på turen. Hvis 
man har akut brug for at snakke med en præst passer Anne Mie, menighedens mentor, telefonen. Anne 
Mies nummer er: 61223560. 

Menighedslejr 
"Men Gud hørte, han lyttede til min bøn…" Sl 66,19 

Velkommen med på menighedslejr den første weekend i november. Temaet bliver bøn og vi får besøg af 
Leif Johanson, præst i Horsens valgmenighed. Det fulde program, pris og tilmelding finder man på vores 
hjemmeside. 

 



 

Visionsaften 
Den 25.aug havde vi en fin visionsaften, hvor vi både fik evalueret foråret med "Hele menigheden i bøn 
sammen" og givet nogle indspark til efteråret, hvor vi jo arbejder videre under samme overskrift. Vi så også 
frem mod 2023, hvor temaet er "forvandlede hjerter". Tak til jer, der kom og delte jeres tanker og ideer. Vi 
arbejder videre i ledergruppen med, hvad der kom frem, og I vil selvfølgelig hører nærmere. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af ledergruppen 

Christina K. Preisler 

 


