Leif Johanson,
præst i Horsens Valgmenighed

Program

”Det overnaturlige på en
naturlig måde”
Hvorfor var det vigtigt, at disciplene skulle blive i Jerusalem
og vente på Hellig Åndens
udgydelse? Er det også vigtigt for
os i dag?
Med Helligåndens fylde fik disciplene kraft til at profetere, helbrede og tale med et nyt sprog.
Vi prøver at gå samme vej og
bede om fylde af Helligånden, og
herefter prøver vi bruge de gaver,
som Gud giver.

14.00 Velkomst og lovsang
14.30 Lektion 1,
lovsang og kaffe
15.45 Lektion 2,
lovsang og forbøn
17.00 Aftensmad
(medbragt mad eller
pizza, der kan bestilles
på stedet)
Priser
Gratis, men gaver til drift er
velkomne.
Halv pizza,
bestilles ved
ankomst

Ledergruppen i OASE SØNDERJYLLAND
QR-koden kan
bruges ved
indbetalinger til
Oase Sønderjylland.

Ny adresse:
Frøforsyningen
Lille Kolstrup 20
6200 Aabenraa

Dorte & Albert Friis, 2212 2004, holmsgaard17@gmail.com
Joan Langgaard, joanklanggaard@hotmail.com
Bjarne Grigoleit, grigoleone@hotmail.com
Jannie & Jacob Hartman, javansep@hotmail.com
Birthe & Peter Nøddebo, 7483 0301, birthe@noeddebo.com

kr. 40,-

Efterår 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.

Møde november

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, 13. november

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, 14. august

søndag, 11. september

søndag, 9. oktober

Møder august,
september, oktober

Henri Nissen,
redaktør på Udfordringen

Jens Fischer-Nielsen,
fhv. missionær og sognepræst

Heidi Ravn,
KirkeiByen Kolding

Program
14.30

Velkomst, kaffe,
lovsang

ca. 15.00 Undervisning,
lovsang, forbøn
ca. 16.30 Afslutning

NYHED!
”Liv og kraft ved Helligånden igen”
Henri Nissen, som er redaktør på
den kristne ugeavis Udfordringen,
var i sin tid med til at oprette
Oase-bevægelsen.
Hvad var det, der drev en flok
lutherske kristne til at arbejde for
åndelig fornyelse? Og hvordan
kan vi på ny opleve Helligånden
som liv og kraft.

”Den lokale menighed er verdens håb”
Jens Fischer-Nielsen vil fortælle om
Guds riges arbejde i de lutherske
menigheder i Bangladesh. Derude er
det vigtigt at det den enkelte har fået
fra Gud, bruges i fællesskabet. Der er
kun det at gøre godt med, som Gud har
givet. DK og BD er to vidt forskellige
verdener, men måske er der alligevel
noget at lade sig inspirere af - og bede
for og støtte.

		
Sted
Frøforsyningen (”Gospel”-lokale)
		
Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa

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

”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.

Program
Velkomst og lovsang.
Kaffe, undervisning og forbøn.

Oase Sønderjylland flytter ind i
GospelFællesskabets lokaler i
Aabenraa. Det giver dig mulighed for at deltage i flere arrangementer i løbet af måneden. Vi
henviser til GospelFællesskabets
møder hver 1. og 3. søndag i
måneden kl. 13-15.
Se nærmere på Facebook:
Aabenraa GospelFællesskab, og
læs mere på vores hjemmeside:
www.oasesønderjylland.dk.

Børn
Under møderner er der
opsyn / leg med børnene.

