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Søskendesamvær savnes stadig…..
Det bedste ved Påsken var, da vi havde
drop-in nadver Skærtorsdag i små hold
udendørs og da vi mødtes ved solopgang
Påskemorgen på Balka, hvor vi fordelt i tre
grupper fejrede opstandelsen sammen.
For streamede gudstjenester på Nettet er
gode nok, men det levende, nære fællesskab
er endnu bedre. Derfor laver vi på søndag
d. 19. april ”havekirkefællesskab” i hold á
10 personer fra kl. 11 og frem.
Det foregår i Grønbech-Dams have på
Aasen 25 og i Allens have på Brogade 7b.
Den første time er reserveret til børnekirke
og forældre. Men hvis du vil være med på et
senere hold, der har 45 min’s fællesskab i en
af haverne fra middag og frem, så skriv en
mail eller en sms, så fordeler vi jer ud.
Bemærk at pga. smittefare vil vi IKKE servere
kaffe, men I er velkomne til at medbringe
egne kopper og kaffe. Ring eller skriv til

Solvej på 2077 4482 (eller på Facebook),
så får du tre kvarter sammen med ni
dejlige søskende. Og hvis det giver lyst til
mere, kan I jo gå en tur sammen bagefter, når det næste hold rykker ind.
Vi spritter, holder afstand og priser Gud!
BEMÆRK AT VED MEGET DÅRLIGT VEJR
UDSÆTTES ARRANGEMENTET I 14 DAGE.

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
Der er ingen live stream
på søndag, men i stedet
fællesskab i haverne.

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

Hvis nu..
…du går og grubler
over noget og har brug
for forbøn eller samtale, så er du altid
velkommen til at kontakte David eller Solvej.
Det er en mærkelig tid
og vi kan rende ind i
angst og andet skidt,
når der sådan bliver
vendt op og ned på
vores liv. Men Gud er
trofast og Han vil
møde os med sin
godhed midt i det hele.
Så gå ikke rundt og
slæb på mørke tanker
alene!

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.

