Samlinger
Søndag 25. august
Gudstjeneste kl. 10.30:
Tema: Bøn - nødvendigheden af bøn.
Mandag 26. august
Eftermiddagsbøn kl. 14-15
Tirsdag 27. august
Formiddagsbøn kl. 9-10
Aftenbøn kl. 19-20.15
Onsdag 28. august
Fyraftensbøn kl. 16.30-17.30
Torsdag 29. august
Fyraftensbøn kl. 17.00-18.00
Lovsangsaften og bøn.
Kl. 19.15-20.30

Ved hver samling vil værten kort introducere,
starte og afrunde samlingen.
Samlingerne foregår i kirkesalen.
Vel mødt!

Det vil vi bede for:
Fra søndag den 25. august til
torsdag den 29. august har vi
fokus på bøn.
Vi tror at bøn har stor betydning for vores liv
og færden og derfor ønsker vi at bede sammen!
Vi har brug for at bede ting igennem for vores
kirke og vores by.
Vi glæder os til en anderledes opstart på en ny
sæson, hvor vi i fællesskab søger Gud!
Alle samlinger er åbne for alle, så har du et
hjerte for bøn – eller vil du bare gerne være
med, så er du meget
velkommen til samlingerne.
Har du ikke mulighed for at komme, håber vi
at du vil være med til at bede alligevel. Kig i
brochuren og få inspiration til at bede sammen med os.
Kærlig hilsen
Saralystkirken

Vi vil fokusere på 5 hovedområder, der har betydning for vores opstart i Saralystkirken.
Ledere og medarbejdere:
 Bede for ledere og medarbejdere.
 Bede om at der må komme flere medarbejdere
og ledere.
 Åndelig modenhed, styrke, visdom.
 Villighed til at tjene, åndeligt gennembrud.
 Særligt behov for smågruppeledere og børnekirkemedarbejdere.
Åndeligt gennembrud over byen:
 Åndelig lydhørhed, høre hvad Gud siger.
 Mod til at handle på det Gud siger.
 Bøn om omvendelse, nye og ”gamle” i troen.
 De 16.800 troende i Aarhus S.
 Det tværkirkelige samarbejde.
Familier:
 Overskud i en travl og presset hverdag.
 Gensidig inspiration børn og voksne imellem.
 De kristne værdier man møder i kirken må blive
til inspiration til praksis i familierne.
 At vi må være en god kirke for forskellige typer
familier.

Social indsats i lokalområdet:
 Bede for dem, der har meldt sig til projektet, både medarbejdere og familierne.
 At der må skabes gode relationer.
 At kirken må være et godt sted at være
for dem, der kommer.
 At lederne må få visdom til at håndtere
problemstillinger på en god måde.
 At der må skabes et netværk for familierne.
Opstart af ny sæson:
 B&U (Børn og Ungdom)
 Børnekirke
 Betweenkirke
 Rock Solid
 Ungkirke
 Musikskole
 Korene Koinonia og Koinonia Kids.
 Klynger
 Smågrupper
 Kulturcafe
 Praktisk bøn
 Huddles
 Gudstjenester
 Lovsangsaftener
 Mellem Venner.
 Undersøgelsen vi sætter i gang om at
kortlægge området.
 Nåde og indsigt til at stille det største
behov i vores nærområde.

