
 

Nyhedsbrev oktober 2022 
Oktober 
Hver tirsdag kl 17.00-17.45 er der bedemøde. 

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

Hver onsdag aften kl 18.00 er der samtaleforløbet "Overrask Verden".  

Hver onsdag aften kl 19.00 er der BASE for de unge.  

Torsdag. d. 6. kl. 19.30 er der undervisningsaften v. Gert Langvad om temaet "Tillid til Gud" 

Søndag. d. 9. kl 10.00 er der gudstjeneste, hvor Anne Mie Skak Johanson prædiker. 

Søndag. d. 16. kl 10.00 En formiddag med familien Traantoft, hvor de deler fra deres tur. 

Mandag d. 10. kl. 10.00 mødes læsekredsen til en samtale om bogen "Ruth" af Franscine Rivers. 

Søndag. d. 23. kl 10.00 er der gudstjeneste, hvor Gert Langvad Prædiker. 

Mandag d. 24. kl. 10.00 mødes læsekredsen til en samtale om bogen "Batseba" af Francine Rivers. 

Tirsdag d. 25. kl. 19.30 er der Bibelundervisning om Paulus' brev til Efesos del 1 (kap 1-3). 

Søndag d. 30. kl. 16.00 er der lovsangsgudstjeneste med efterfølgende pizza.  

Mandag d. 31 kl. 10.00 er der formiddagskaffe på kanden. 

En formiddag med familien Traantoft – søndag d. 16.10. kl. 10.00 
Familien Traantoft vil gerne invitere til en søndag formiddag, søndag d. 16.10 kl. 10.00, hvor vi vil fortælle 
om vores oplevelse med at være på DTS i Mexico og Panama. Formiddagen vil komme til at indeholde; 
bøn, lovsang, lidt undervisning/forkyndelse og I vil få et indblik hvad det vil sige at være på DTS.  

Vi har som familie haft et fantastisk ophold, hvor vi har fået solid undervisning og er vokset i relationen til 
vores himmelske far. Det vil vi gerne dele med jer :) 

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. 

 



 

Bøn 
På visionsaftenen blev det foreslået, at der i nyhedsbrevet var nogle bønneemner for måneden, så vi på 
den måde var sammen i bøn. Hvis du har et emne, som du tænker skal på månedens bønneliste, så skriv 
en mail til christina@vejleoasekirke.dk. 

Oktobers bønneemne:  

❖ Børnekirken 
❖ Menighedslejr 
❖ Kirkens nabolag 

 

Israelstur 
I september var en gruppe fra kirken i Israel. Det var 9 godt pakkede dage med enormt spændende indhold 
og godt fællesskab. Der blev set kirker og udgravninger, sejlet på og badet i Genesaret Sø, holdt andagter 
og meget mere. Det var stort at være i det land, hvor Jesus gik rundt og på en meget direkte måde gå i 
hans fodspor.  

 

Med venlig hilsen 

På vegne af ledergruppen 

Christina K. Preisler 
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