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Påskegudstjeneste den 4. april
Vi må nu samles 50 personer til udendørs
gudstjeneste uden tidsbegrænsning og med
mulighed for at synge sammen. Derfor har
lederteamet besluttet at holde vores
påskegudstjeneste i gården foran kirken. Vi
vil selvfølgelig holde øje med vejret og rykke
indendørs i vores sædvanlige ”småportioner”
hvis der kommer kulde, blæst og regn. Men
hvis det lykkes at gennemføre udendørs, vil
vi bagefter servere grillpølser. Så klæd jer
varmt på og gør stemmerne klar, så vi
sammen kan fejre Jesu opstandelse kl. 11
den 4. april. Det bliver en fest!

Påskeidé
Nu hvor vi har mulighed for at samles op
til 10 personer indendørs, kunne det være
dejligt, hvis vi hver især inviterede en eller
to ekstra til påskefrokost eller -middag i
helligdagene i næste uge. Det kan være en
hyggelig måde at tilbringe nogle timer
sammen med en, som du savner fra
kirken.

Palmesøndags minigudstjenester
Husk at melde jer til kl. 10 eller 13.30 på
Facebook eller pr. sms til Mette til på
søndag.
Du må gerne komme kl. 13.30, også selvom
du ikke medbringer børn eller unge. Men kl.
13.30 er der samtidig børnekirke i kælderen
og ungesamling i caféen.
Vi går også tur i grupper kl. 14.15.
Det bliver nok sidste gang, vi samles til disse
halvtimesandagter i denne omgang.
Fremover vil vi satse på at samles 50
udenfor kl. 11 i milde forårsvinde og kun
dele op og rykke indenfor ved dårligt vejr.

Husk at stille uret frem på lørdag

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
Grete Petterson taler på vores online gudstjeneste på søndag.
Nye Stole

Bøn

Fællesskabsgrupperne
er i gang igen, alle grupper
mødes i kirken, hvor der er
bedst plads. Spørg Martin,
hvor der er plads til dig!

Præst

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

