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To korte gudstjenester igen på søndag i
kirken
Det var dejligt at se så mange til vore to korte
gudstjenester i søndags. Vi mærkede Guds
nærvær på en særlig måde, da vi delte nadver
sammen. Vi fortsætter med det samme tilbud på
søndag den 14. februar.
kl. 10.00-10.30: Nadvergudstjeneste
Kl. 11.00-12.00: Streamet gudstjeneste
kl. 13.30-14.00: Nadvergudstjeneste og børnekirke
(primært for børnefamilier og
unge)
kl. 14.00:
Tilbud om fælles gåtur i grupper á 5.

Husk tilmelding, enten på Facebook eller SMS til
Martin 4221 1088 senest lørdag kl. 10.00.

Opdatering på Søren Lisa
Lisa og Søren er
stadig i god behold,
men har brug for megen forbøn for
fortsat forbøn for
em, deres
familien, deres
arbejde
arbejde med de
mest udsatte og situationen i
Myanmar, som eskalerer med mange
demonstrationer m.m.
På søndag til streamet gudstjenesten
viser vi en lille video fra Søren og vil
indsamle en økonomisk gave til
arbejdet lige nu.

Fastelavn i Børnekirken
På søndag kl. 13.30 laver vi en lille fastelavnsfest i
børnekirken. Børnene må gerne komme udklædte. Vi
håber at se mange flot udklædte børn og medarbejdere,
selv om vi længes mere efter at tage maskerne af og ikke
på
.

Formiddagscafé
Husk
at
der
er
fællesbibellæsning
og
samtale hver mandag,
tirsdag
og
fredag
formiddag kl. 10 . Hold øje
med vores facebookside
når David inviterer til
”samtalerum” lige inden
starttidspunktet. Vores
facebook kan du finde her
på dette link: Facebook

Facebook

Søndagens taler
David kommer med anden del i serien om Abraham og hvordan
Gud er med ham, selvom han fejler og handler ud fra frygt og
ikke tillid til Gud. Der er noget i historien, som taler til os i
udfordringer, vi kan stå i.

Ny scene

Vidste du?

Fællesskabsgrupper

Bøn

Kontakt jeres
fællesskabsgruppeleder
hvis I har brug for hjælp
eller forbøn

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

Præst

Børnepræst

Vidste du at stoleliften i
kirken altid skal være tændt
for at kunne oplade og
tilkaldes ved
fjernbetjening? Så lad være
med at slukke den i god
mening. 😊

Administrator

Vi er næsten færdig med
sceneprojektet. Vi hat
malet færdigt og har
monteret skærme og
rammerne. Vi mangler
lidt el arbejde og
afprøvning af alle udstyr.
Det bliver rigtig godt!

Ungdomspræst

