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Søndagens mini-gudstjenester
Husk at melde jer til kl. 10 eller 13.30 på
Facebook eller pr. sms til Mette.
Vi samles også efterfølgende til
Gåtur i grupper kl. 14.15.
Hvis du endnu ikke har deltaget, så prøv at
melde dig til. Det er en dejlig måde at se
hinanden og snakke lidt sammen og dele liv. Vi
forsætter disse samlinger indtil vi må mødes
alle sammen på normal vis efter Corona.

Der er dejlig mange, som benytter sig af
den nye mulighed for at samles i kirken i
fællesskabsgrupper, Øens Venner og til
andre arrangementer. Men husk at give
besked til kontorgruppen på e-mail
skibetinexo@gmail.com eller ring, så de
kan koordinere og reservere et lokale til
dig.
Feedback fra Online-gudstjenester
Vi har fået meget positiv feedback om
vores online gudstjenester fra folk over
hele landet og endda fra udlandet. Vi
prøver at gøre streamingen så god og
inspirerende som muligt og vi kan nu se,
at der er folk uden for vores fællesskab
og område som ser os fast hver søndag.
Brug muligheden og inviter andre ved at

”Lidt har også ret”

trykke på
knappen på facebook
eller youtube, så endnu flere kan se med.

Store Bededag
Kong Christian V indførte
Store Bededag i 1686 og vi
synes, det var en god idé
han fik. I år, hvor vi ikke har
kunnet samles til en uges
bøn og faste, vil vi i stedet
have mange forskellige
slags bøn i løbet af dagen:
Tidebøn,
lovsangsbøn,
bønnevandring udendørs,
bønnestationer indendørs
og alm fællesbøn. Sæt x i
kalenderen fredag d. 30/4

Streaming på søndag kl. 11
Vilhelm taler på søndag og prøver at svare på
spørgsmålet: ”Hvordan bliver et menneske
accepteret af Gud?” Vilhelm tager udgangspunkt i
Guds løfte til Abraham og hans respons på det.
Nye Stole

Fællesskabsgrupperne
er endelig i gang igen, alle
grupper mødes i kirken,
hvor der er bedst plads. Der
er også plads til dig!

Præst

Bøn
Vi må nu samles 10 til
bøn om onsdagen.

Kom og vær med kl.
10-11.

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

På årsmødet 2020 besluttede vi at bruge noget af
vores overskud til at købe
nye stole til cafeen.
Stolene er nu bestilt og vi
forventer at de bliver
leveret sidst i april. Så
glæder vi os bare til vi må
sidde i dem!

Ungdomspræst

