Nyt fra din kirke
august 2019

Kære modtagere af Grønnevang kirkes nyhedsmail!
Så er ferien ved at være slut for de fleste af os.
Det er dejligt at være tilbage!!
I ferien har vi glædet os (meget) over både Assist (i uge 27) og Østfestival (i uge 32). Assist og Østfestivalen er
to fællesskabsuger hvor vi som lokal kirke har glædet os over at være med til at dele Guds godhed og
gavmildhed med så mange mennesker i sognet. Vi har fået lov at være til velsignelse, og vi er selv blevet
velsignet. Virkelig en stor rigdom.
Der er også flere i Grønnevang, som i ferien har haft glæde af at være på lejr – farsi-sommerlejr, familielejr,
bibelcamping, Oase-sommercamp eller andet. Lad os huske at dele inspirationen med hinanden, når vi nu er
vendt hjem!!
Og så er der børn og unge i Grønnevang, som i disse dage starter i skole, på efterskole eller på gymnasium.
Lad os huske vores børn og unge i forbøn på en særlig måde, når de starter på nye kapitler i livet. Og lad os
huske at spørge til det nye.
Lige foran os ligger også opstart af flere fællesskaber og aktiviteter i Grønnevang kirke, deriblandt:
•
•
•
•
•
•

Babysalmesang d.20/8 kl.10
Korstart den 22/8 kl. 15 og 16.20
Sognecafe d.27/8 kl.14
Undervisningsaften om liturgi d.17/9 kl.19.30
Pastagudstjeneste d.18/9 kl.17.30
Ny konfirmandhold starter onsdag d.4/9 kl. 8. Husk også gerne dem i bøn!

Og – så glæder vi os MEGET til sognetur til Bornholm torsdag d.3/10 – søndag d.6/10.
Se program i kirken. På nuværende tidspunkt er der 41 tilmeldte. Der er stadig enkelte ledige pladser.
HUSK: tilmelding senest på søndag den 18/8 kl. 13 til Birgitte på sognemed@gmail.com.
Velkommen på en fællesskabs- og oplevelses-tur udover det sædvanlige.
Kærlig hilsen Claus og Thyge
Per er på ferie 

Læs flere nyheder på

www.gronnevang.dk
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