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”Kaldet til at forvandle”
Gud virker på hele kloden.
Inspiration til opbyggelse, tro og
sendelse fra den globale kirke.

”Kast nettet ud!”
Der er situationer i livet, hvor vi i
tillid til Gud har kastet nettet ud,
men det alligevel har været helt
tomt.
Jesus vækker Peters tillid og får
ham til at vove at kaste nettet ud
igen. Kan han vække den samme
tillid hos os?
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Forår 2022

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.

søndag, 12. juni

www.oasesønderjylland.dk

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.

søndag, 8. maj

OASE
SØNDERJYLLAND

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.

www.oasesønderjylland.dk

søndag, 9. januar

søndag, 13. februar

søndag, 13. marts

søndag, 3. april
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Lars Beck, Sønderborg Frikirke

”At leve profetisk”
At leve profetisk er at leve
foregribende, som et tegn på
det, der skal komme, også når
alt omkring os taler imod det.”
(Magnus Malm) Med de ord
kaldes vi også i dagens Danmark
2022 til at leve profetisk som
Kristi menighed og som lysets
børn. Vi er et anderledes folk, og
derfor følger en række kendetegn
med til det at leve profetisk.

”Når Helligånden taler”
Helligånden taler til os på
forskellige måder for at formidle
Guds kærlighed til os. Vi kan alle
opleve at modtage et budskab fra
Helligånden og give det videre for
at et andet menneske må blive
opmuntret, styrket og trøstet.

”Menneske først, så kristen”
- med udgangspunkt i dette
udsagn fra Grundtvig vil vi se
på, hvordan vi i mødet med Gud
kan opleve genoprettelse og
forvandling ved Ånden.

”Den Jesus jeg har fundet...”
Det er en evig kamp for kirken og
dermed dig og mig at finde vores
rolle i forhold til en fortabt verden.
Men vi finder kun vores egen
rigtige rolle, hvis vi finder Jesus
først.

Sted		
Bolderslev Missionshus
Vestergade 5, 6392 Bolderslev

Pris
Gratis, men gaver til driften er velkomne
MobilePay: 10 95 10

Program 14.30-ca. 16.30
Velkomst og lovsang.
Kaffe, undervisning og forbøn.

Børn
Under møderner er der
opsyn/leg med børnene.

