Program efterår 2018.
Søndag 9. sept. kl. 10,30.
ReFokussamling efter familiegudstjeneste.
Vi deltager i gudstjenesten og efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Hjørnerummet, og samlingen med indhold og tema
begynder kl 12.30.
Mandag den 15. okt. i uge 42 er kirkens
rengøringsturnus nået til ReFokus, og vi
samles i kirken kl. 12,30 - 16 til rengøring.
Husk det er en forpligtelse, vi alle har taget
på os, så meld dig til hos Lene Holm på tlf
51946038 senest lørdag den 13. okt.
Vi afslutter med en kop kaffe som tak for
hjælpen.
Søndag den 21. okt kl. 10,30
Vi deltager i gudstjenesten, hvor Niels Peder Nielsen prædiker.
Efter gudstjenesten er der frokost i Hjørnerummet og efter frokosten fortæller Irene
og Niels Peder Nielsen om deres tur til
Prag, Rumænien og Budapest.
Husk tilmelding til Irene Dalsgaard Nielsen
senest fredag den 19. okt.

ReFokus - stedet for medvandring og mindre fællesskaber
Vi er i ReFokus ca. 20 aktive, som alle enten har en personlig
medvandrer, og/eller er placeret i en smågruppe.
Hvor intet andet er nævnt foregår samlingerne i Silkeborg
Oasekirke, Frichsvej 2, Silkeborg, og alle er velkomne, som er
50+.
Arbejdet drives som en del af Silkeborg Oasekirkes arbejde
og Silkeborg Oasekirke er en kirke i Silkeborg – læs mere på
www.silkeborgoasekirke.dk

Hjemmeside
ReFokus har sin egen hjemmeside http://www.refokus.dk og
her kan man læse nyhedsbreve, opbyggelige taler og meget
andet godt. Se program for Silkeborg Oasekirke HER

Kontakt og ledelse
Irene og Niels Peder Nielsen,
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 26 61 10 69/21 76 93 97
nielspedernielsen@mail.dk
irenedalsgaardnielsen@gmail.com
Lene Holm,
Tingvejen 80, 8600 Silkeborg
Tlf 51 94 60 38
holmlene@outlook.dk
Henning Hauge Sørensen
Femøvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25
kirhen@live.dk

Søndag den 11. nov. kl. 10,30
Vi deltager i familiegudstjenesten med
Hans Jørn Østerby og bagefter er der frokost i Hjørnerummet. Hust tilmelding til
Lene Holm tlf 51946038 senest lørdag den
9. nov.
Lørdag den 17. nov.
Vi deltager i kirkens årsmøde 13,00 -17,00.
Søndag den 9. dec. kl. 10,30
Familiegudstjeneste m. frokost, og herefter
ReFokussamling i Hjørnerummet m. juleafslutning.

Fra en udflugt til fængslet i Horsens 2018
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