11. august

8. september

13. oktober

10. november

Jens Arne Skjøtt

Mathias
Waagepetersen
”På mission med
Helligånden”

Gustav Wiborn

Ruben Dalsgaard

”Tilgivelse”

”Er du lam eller
lam?”

”Jesu sidste bøn – hvad der ligger Jesus
på hjerte, når han beder for kirken”
Vi tager udgangspunkt i Johannesevangeliet
vers 17. I løbet af de to lektioner vil vi dykke
ned i Jesu stærke sidste bøn for sine disciple
og lade det, der ligger på Hans hjerte, gribe
og udfordre os.
Ruben Dalsgaard er generalsekretær i Dansk
Oase.

Jens Arne Skjøtt er
pastor emeritus

Skal vi tilgive andre?
Det er svært, men
nødvendigt.
Verdenshistorien er
fuld af eksempler på
mangel på tilgivelse.
Men tilgivelse
gælder også på det
personlige plan.
Hvis ikke DU er klar
til at tilgive, skal du
selv bære byrden
inde i dig.
Hvis du kan tilgive,
frigør den anden,
men du frigør også
dig selv.

Mathias
Waagepetersen er
præst i Holstebro
Oasekirke.

Gustav Wiborn
har arbejdet som
ungdomspræst og
er p.t. skadedyrsbekæmper.

Helligånd og
mission hænger tæt
sammen. Mathias
vil undervise og
dele vidnesbyrd
om, hvordan vi kan
være medarbejdere
på Guds rige og
se det forløst, når
vi lader os lede af
Helligånden.

Er du en kristen,
der trofast sidder i
kirken søndag efter
søndag og varmer
kirkebænken og
lytter, men der sker
ingenting i dit liv eller er du et Guds
lam, der går ud i
verden og gør en
forskel?
Vokser du eller står
du stille?

Sted
Børn

Borgerhuset, Tinglev Midt 2, Tinglev
Under møderne er der tilbud om leg
og spil for børnene

MØDE I NOVEMBER
Program
14.00 Velkomst og lovsang
14.30 Lektion 1, derefter lovsang og kaffe
15.45 Lektion 2, derefter lovsang og forbøn
17.00 Aftensmad (medbragt mad eller
pizza, der kan bestilles på stedet)
Priser
Hele stævnet inkl. eftermiddagskaffe (børn gratis)
kr. 25,Halv pizza, bestilles ved ankomst
kr. 35,-

MØDER I AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER
Program
14.30 Velkomst, kaffe, lovsang
15.00 Undervisning, lovsang, forbøn
16.30 Afslutning
Pris
25,- for kaffen

Kristent netværk
Oase Sønderjylland er et kristent
netværk. Vi mødes til lovsang,
fællesskab, undervisning og
forbøn. Her tanker vi op, synger
sammen, møder gamle venner,
får nye venner og frem for alt:
lærer mere om, hvem Gud er.
Enhed og alsidighed
Oase Sønderjylland har rødder i
folkekirken og er en del af Dansk
Oase (se under www.danskoase.
dk), men vi rækker gerne ud til
andre kristne fællesskaber og
inviterer talere fra andre kristne
samfund, fordi vi synes, at alsidighed og enhed – trods vores
forskellighed som kristne og
vores forskellige kulturer – er
vigtig.
Stuemøderne
Vi mødes imellem vores søndagsmøder privat til aftensmad,
dele-liv og hygge. Vi har drøftelser ud fra et tema, og vi beder
for hinanden. Vi er blevet mere
opmærksomme på, hvor vigtig
den personlige relation er i mødet med mennesker og Gud.
Datoer og sted fremgår af vores
hjemmeside.

Ledergruppen i
OASE SØNDERJYLLAND
Dorte & Albert Friis
2212 2004
holmsgaard17@gmail.com
Christa & Evald Meilandt
2122 9933
c_meilandt@yahoo.dk
Bente & Lars Langgaard
6173 2012
bente_langgaard@hotmail.com
Birthe & Peter Nøddebo
7483 0301
birthe@noeddebo.com

OASE SØNDERJYLLAND
www.oasesønderjylland.dk
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