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Glæd jer til på søndag hvor Hasse
taler til vores gudstjeneste!

Alphakursus

Bøn og Faste-uge

10 – 16 februar
Husk at vi beder i denne uge som samlet
flok i kirken imellem 6:30 – 7:30 om
morgenen frem til fredag, og igen om aften
18-19 (undtagen onsdag) I mandags havde
vi besøg af open doors og hørte om vores
forfulgte kristne brødre og søstre og
efterfølgende bad for dem. Der er også en
”bønnestation” i kirkesalen for netop dem,
så brug nogle minutter at løfte dem op til
Gud når du kommer for at bede i kirken. Der
er meget vi kan bede for og det gøre en
forskel.

Solvej er nu gået ind i sin sidste uge af en
måneds virksomhedspraktik på Værftet. Hun vil
fortsætte som frivillig med at lave sang og musik
for de helt små hver torsdag formiddag indtil hun
får job. Her i ugerne 7, 8 og 9, som er børnenes
vinterferieuger, vil forskellige frivillige fra kirken
lave kreative indslag de forskellige dage. Verner
vil hjælpe med praktiske ting hver mandag,
Vineta, Anja, Ann-Jeanet og René vil lave kreative
ting i løbet af de næste par uger. Vær med til at
bede om Guds velsignelse over de kontakter, vi
får med børn og voksne, at vi må være med til at
pege på Kristus midt i sjov og hygge. At bygge
bro til Værftet er en god måde at danne
relationer og venskaber. Vær også med til at
bede for Værftets økonomi, som p.t. er lidt
presset.

Bøn

Kontortid

Fællesbøn i kirken & privat

Kontoret har åbningstider
tirs. - tors.
10-13

- hver onsdag kl. 10-11
- sidste torsdag i måneden kl. 19
- hver anden onsdag kl. 19
kontakt Steffen: 53 38 30 50

PRÆST
David Allen
5181 4482
David.allen@soviro.dk

Ledige værelser
Der er flere ledige kollegieværelser på Skibet, som er klar
til indflytning. Venligst kontakt:

skibetinexo@gmail.com

BØRNEPRÆST
&
Mette Grønbech-Dam
2925 4758
mettegroenbechdam@gmail.com

rivate.dk

ADMINISTRATOR
Birthe Marie Julin Riisager
er p.t. sygemeldt.
Økonomi varetages i
perioden af Mette G-D.

12. februar – 13. maj
Der afholdes Alphakursus
med spisning onsdage fra
den 12. feb. i caféen.
Alphakursus er et
grundkursus i den kristne
tro. Her kan du komme og
hygge, høre et oplæg og
dele dine tanker om livet
med andre i en afslappet
atmosfære.
Kurset er åbent for alle,
uanset hvor lidt eller
meget, man ved om den
kristne tro. Hvis du er
interesseret eller kender
nogen, som kunne være
det, ligger der flyers om
Alpha i kirken.

