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Nyhedsbrev fra
valgmenigheden Church of Love

Gudstjeneste på farsi hver søndag kl. 15.00
Det har længe været et stort ønske at kunne tilbyde gudstjenester på dansk hver søndag,
men det har igennem foråret vist sig, at opbakningen / tilslutningen hertil er meget begrænset.
Så det var et forsøg, vi sætter i bero indtil videre.
Til gengæld sætter vi mere fokus på vores foredragsaftner / café-aftner.
Der vil fortsat hver søndag kl. 15.00 være gudstjeneste på farsi, og i det omfang vi kan, er der
simultantolkning. Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær med kirkekaffe.
Alle er som altid meget velkommen her.

Foredrag ved biskop Tine Lindhardt
Tirsdag d. 11. sept.
Sæt kryds i kalenderen nu!
Se venligst filen, som er medsendt Nyhedsbrevet her for yderligere information.

Ny bogholder
Vores trofaste og mangeårige bogholder, Elin Holst ønsker at gå på pension. Det er vi meget kede af. Elin er
og har været en meget stor hjælp.
Vi skal således finde en ny bogholder.
Der er tale om en mindre stilling – ca. 4 t./uge.
Det er nødvendigt at være fortrolig med bogføring, og man skal kunne klargøre materialet til revisoren.
Selve regnskabet udføres af aut. revisor.
Der kan tilbydes et mindre honorar for opgaven.
Er det noget for dig, eller kender du nogen, som opgaven kunne være interessant for, kontakt da venligst
præst Massoud Fouroozandeh, tlf.: 4053 2523.

Udrustnings-seminarer

Massoud holder i efteråret en række ”udrustnings-seminarer” på farsi.
Første gang lørdag d. 01.09, kl. 10.00 til kl 19.00

Vi er meget taknemmelige for al hjælp og støtte fra medlemmer, støttemedlemmer, alle frivillige og små og
store sponsorer, der igennem årene har hjulpet både materielt og økonomisk.
De sidste par år har en af de store fonde, Borgfonden, på en særlig måde støttet op omkring missionen - det
er dog ikke forventeligt, at der fra 2019 støttes yderligere herfra.
Borgfonden har været meget generøs og en uvurderlig støtte.
Det er derfor nu nødvendigt at løfte valgmenighedens økonomi i flok - især valgmenighedens medlemmer.
Det betyder bl.a., at alle medlemmer fra 01.10.18 minimum skal betale kr. 300,- pr. mdr.
For medlemmer, som endnu ikke gør det, har vi fremsendt nyt gavebrev, som vi venligst beder jer returnere
underskrevet til kirkekontoret.

Vi ønsker alle en fortsat herlig sommer.

