
Cellegruppe 

Et tilbud er, at man kan være 
med i en cellegruppe. En 
cellegruppe er et mindre 
fællesskab på 6-10 personer, der 
mødes 1-2 gange om måneden i 
private hjem, og deler liv og tro 
med hinanden. Det er kirkens 
nære fællesskab; man kan 
måske kalde det ens base i 
menigheden. Familieklyngen 
fungerer også som en 
cellegruppe, hvor familier med 
mindre børn mødes en søndag 
formiddag i kirken. Vi drømmer 
om at få lavet flere klynger. 

Kontakt Gert Langvad 
familienlangvad@gmail.com 
hvis du har interesse i at være 
med. 

  

Medvandrer 

Et andet tilbud er en 
medvandrer. Vi er alle på vej i 
livet og i troen, og vi ønsker og 
forsøger at hjælpe hinanden i 
det. Hvis man i en periode har 
brug for en medvandrer, der går 
lidt tættere sammen med én – 
måske fordi man er ny i kirken 
og gerne vil have hjælp til at lære 
menigheden at kende; måske 
fordi man har det svært i sin tro 
eller der er noget i ens liv man 
gerne vil dele eller har brug for 
hjælp til at bære - så kan man få 
tildelt en medvandrer.  

Kontakt Bodil Haldrup på 
bodilhaldrup@gmail.com hvis du 
har interesse i det. 

Forbøn 

Vi tilbyder også forbøn. Ved alle 
gudstjenester er der mulighed 
for at blive bedt med og for, men 
vi har også en gruppe, der beder 
for mennesker mellem 
gudstjenester.  

Hvis du har noget, du ønsker 
hjælp til at bede for, så skriv til 
bedformig@vejleoasekirke.dk 
Der er mennesker i den anden 
ende som er klar til at hjælpe dig 
med at bede for ting og de vil 
også gerne mødes med dig, hvis 
du har lyst til det. 

Samtale 

Endelig er der også mulighed for 
samtale og sjælesorg hos 
kirkens præst Christina Preisler, 
som kan kontaktes på 
christina@vejleoasekirke.dk 

Omsorgsarbejde i Vejle Oasekirke 

I Vejle Oasekirke er vi mennesker på vej sammen og vi ønsker at have et godt fællesskab, hvor vi er 
der for hinanden – både når livet eller troen er svær, men også når der sker dejlige og glædelige ting. 

Vi har derfor flere forskellige tilbud:

mailto:familienlangvad@gmail.com
mailto:bodilhaldrup@gmail.com

