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To korte gudstjenester på søndag i kirken
Vi har nu streamet vore gudstjenester siden Corona nedlukningen før jul ligesom
alle andre frikirker i Danmark. Det har været nogle velsignede gudstjenester, men
vi kan også mærke et voksende behov for at være sammen fysisk. De nuværende
restriktioner giver lov til at samles i max 30 minutter til gudstjeneste, der må ikke
synges, og der må max være én person pr. 7,5 m2 (ca. 15 i kirkesalen og 10 i
caféen). Derfor vil vi tilbyde følgende i kirken fra på søndag:
Kl. 10.00-10.30
Kl. 11.00-12.00:
Kl. 13.30-14.00:
Kl. 14.00:

Samling med andagt, forbøn og nadver.
Streamet gudstjeneste
Samling med andagt, forbøn og nadver – primært
for børnefamilier og unge. Der vil være børnekirke samtidig.
Tilbud om fælles gåtur i grupper á 5 personer.

Der vil altså stadig være streamet gudstjeneste, for dem som føler sig mest trygge
hjemme, men to muligheder for at deltage i ”mini-gudstjeneste” -hvor den ene er
målrettet børnefamilier og unge. Vi sørger selvfølgelig for at spritte af i lokalerne
mellem de to samlinger. Da der er restriktioner på antal, bliver vi nødt til at have
tilmelding til de to samlinger. Derfor beder vi jer melde tilbage, enten her i tråden
på Facebook eller med SMS til Mette på 29254758 senest fredag kl. 20.00. Skriv
hvornår I gerne vil komme, og hvor mange personer. Vi håber at få plads til alle,
men ellers må det være ”først til mølle”.

Ny scene
Karin har vævet den sidste
ramme færdig og nu går vi i
gang med at påmontere LED
lys på dem. Så det varer ikke
mange dage før vi kan
montere dem på væggen i
kirkesalen og præsentere
det nye ”look” . Vi har hørt
fra mange som glæder sig til
at se den færdige kirkesal.

Søndagens ord
Vilhelm Jarnskor er søndagens taler og titlen på hans tale er
”Hvad er mit kald?” Se med på livestream kl.11 søndag.

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

Præst

Bøn
Vi holder fast ved
onsdagsbøn kl. 10 dog
bliver vi opdelt i
grupper af 5 per etage i
kirken.

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
David inviterer til morgen
bibellæsning et par gang om
ugen igennem et virtuelt
samtalerum som han har
oprettet på Facebook. Det vil
være muligt at koble sig på
mandag, tirsdag og fredag kl.
10. Hold øje med vores
medlemsside, hvis du vil
være med. Hvis du ikke er
facebook bruger, kan du
sende en email til David, han
vil så sende dig et link, så du
kan også være med.

Ungdomspræst

