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Kirke lige nu…..

Alliance pr. distance
og bøn pr. kulance

Infomailen udkommer sent i denne uge,
fordi vi har afventet en udmelding fra
Frikirkenet, om vi må samles igen.
Meldingen er endelig kommet: Vi må
kun streame indtil videre, ikke engang
fællesskabsgrupperne må samles,
hverken i hjem eller kirke, da højst fem
må samles efter de nye restriktioner.
Vi vil alligevel gøre alt hvad vi kan for at
bevare sammenhængskraften i vores
fællesskab og lytte til hinanden. Så hvis
du har et ord eller en oplevelse, du
gerne vil dele med kirken, kan David
optage det og sende det som et indslag
om søndagen. Giv besked i god tid før
søndag, så der er tid til at optage og
redigere indslaget.
Vi arbejder også på at oprette nogle
online fællesskabsgrupper, hvor alle kan
deltage. Hold øje med kirkens
hjemmeside og Facebook-side.

Evangelisk Alliance har for længst aflyst de
sædvanlige tværkirkelige arrangementer i
januar.
Vi havde planlagt at holde vores egen
bønneuge i næste uge i stedet. Men det har
fru Corona nu også sat en stopper for, så vi
må udsætte bønneugen til vi igen må
samles. Vi arbejder dog på at skabe nogle
let tilgængelige bønne- og samtalerum on
line, som Stefan har fået idé til.

Ny scene
Vi er gået i gang med at gøre
alt klar til en opfriskning af
kirkerummet. Vi håber på at
være færdige med projektet
medio februar. Lige nu
bygger vi de rammer, som
skal monteres på scenevæggen. Hvis du har lyst til
at give en hånd, så kontakt
David eller Vilhelm. Vi tror at
det bliver rigtig godt!

Ressourcer til Fællesskabsgrupper
Vi har fået god feedback fra undervisningsvideoerne i ”Jeg
er”-serien og Calles undervisning om Guds rige. Derfor vil vi
fremover satse på at udarbejde et kort oplæg med
spørgsmål, der har udgangspunkt i søndagens prædiken.
Arket kan hentes fra et link i boksen under youtube-videoen
når Rowland har uploaded talen et par dage efter gudstjenesten. Vi håber, det vil være en brugbar ressource.

Fællesskabsgrupper
Kontakt jeres
fællesskabsgruppeleder
hvis I har bruge for
hjælp eller forbøn

Præst

Bøn
foregår kun online det
næste stykke tid, se
links på kirkens
hjemmeside og
Facebookside.

Børnepræst

Ønsker du at støtte kirken
økonomisk, kan du få
skattefradrag for dit
bidrag, hvis du får et
givernummer af Birthe på
skibetinexo@gmail.com
Kirkens kontonr. er
3409 – 0060 059 373

Administrator

Formiddagscafé
Så snart vi igen må samles
mere end fem, vil David
starte en ugentlig
morgensamling op i kirken.
Med kaffe, hygge og
crossianter vil vi sammen
læse et stykke fra Bibelen
og bede for dagen. Men
indtil videre må vi nøjes
med at mødes on line.

Ungdomspræst

