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Hvad sker der i Påsken?
Til hver af Påskens dage kan du gå en
pilgrimsvandring med instruks fra din
Smartphone. Se www.levendevand.dk

Skærtorsdag i Brogade 7b:
Kom og få drop-in nadver i præstens
have mellem kl. 14 og 18. Der er små
borde rundt omkring, hvor hver familie
kan sætte sig. Vi vil dele nadver og liv og
bede en velsignelsesbøn for dig. Vi
husker både sprit, handsker og afstand
og der vil være en portvagt, der sørger
for at vi er max. 10 ad gangen i gården.

Påskedag:

MEN HVAAA MÅÅÅ VI SÅÅÅÅ?
•

•

Vi må gerne gå ture sammen og mødes i
små grupper i haven til snak, bøn,
opmuntring og kaffe.
Vi må gerne passe på hinanden og ringe
og skrive en kærlig hilsen.

Vi mødes kl. 6 søndag på Balka Strand på
den store P-plads på Frederiksvej og går
ned til stranden, hvor vi i grupper af
max. 10 ser solen stå op og priser Gud.
Du vil få udleveret et sang- og tekstark,
og vi drikker måske bagefter en kop
medbragt kaffe ved picnicborde med
god afstand. Klokken 11 streamer vi live
på Nettet med transmitteret gudstjeneste, hvor Solvej vil prædike om opstandelsen. For graven er nemlig TOM!

Bøn

Kontortid

Tirsd. til fred. kl. 10 i gården

Ring gerne til David
tirsdag til fredag kl. 9-15.
Mandag er Davids fridag.

i Brogade 7b (når det ikke
stormer og regner). Tag
varmt tøj på og vær med!

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

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

Live stream
Klik på dette link for at se
vores livestream hver
søndag kl. 11: Youtube

ADMINISTRATOR
Birthe Marie Julin Riisager
4115 1442
skibetinexo@gmail.com

Hvad nu?
Påskeugen, hvor Jesus
døde, indeholdt en
blank periode, hvor
disciplene var nedslåede og troede, det
hele var forbi. Sådan
kan vi også have det,
nu hvor Mette F har
bestemt, at vi ikke må
samles til gudstjeneste
før tidligst til august.
Men Jesus har lovet, at
Han vil bygge sin kirke
og at helveds porte
ikke skal holde stand
mod den. Lad også os
glædes over opstandelsen! Vi er stadig
kirke og Jesus har
stadig sejret!

Tanker for
hver dag
Vi har brug for flere
frivillige til at melde
sig til at komme
med opmuntringer
her i vores karantænetid.
Skriv til David, så
kigger han forbi din
have og filmer dig.

