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Henvendelse til katolikker opvokset i 60'erne, 70'erne og 80'erne
Send den gerne videre andre, der kunne tænkes at være interesseret.
Medlemskab af VEOK er ingen betingelse for at deltage.

Er du katolik?

Hører du til den gruppe katolikker der er opvokset i 60’erne, 70’erne
og 80’erne?
Synes du, at det ind i mellem er svært at være ung katolik i Danmark?

Har du børn der er katolsk døbt?
Havde du svært ved at finde katolske gudforældre til dine børn?

Kunne du godt tænke dig at den katolske kirke havde en plads i dit liv, men
du ved ikke hvor du skal starte?
Måske oplever du, at være uenig i synspunkter, som den katolske kirke giver udtryk for?

Måske er der ting du tvivler på?
Så kom og mød andre yngre katolikker, så vi kan tale sammen om
vores katolske fortid, diskutere vores katolske fremtid,
og måske starte et netværk som kan støtte os i vores tilhørsforhold til den
romersk katolske kirke i fremtiden.
Vi mødes i Krypten i Sakraments Kirken på Nørrebrogade 27c i København søndag den
28. maj kl. 15.00- ca.17.00.
Tilmelding inden fredag den 26. maj er nødvendig på email: sterll@hotmail.com
Spørgsmål om initiativet kan rettes til Sebastian Horch på 39 90 74 70. eller Sille Sterll
Jaworski på telefon 39 29 11 63.
Send den gerne videre andre, der kunne tænkes at være interesseret.
Medlemskab af VEOK er ingen betingelse for at deltage.

VEOK's Nyhedsmails udsendes til de medlemmer, hvor vi kender e-mail adressen.
Hvis du ikke ønsker at modtage disse mails fremover, så giv os venligst besked.
Adressen står nederst på dette brev.
Nyhedsmail'en vil også kunne læses på vor hjemmeside: www.VEOK.dk

Orientering fra formand og bestyrelse vil fortsat blive sendt i nyhedsbreve,
som tilgår alle foreningens medlemmer per e-mail eller post.
Indholdet i de breve og meddelelser, der bringes i VEOK's nyhedsmail,
er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger.
______________________________________________________________________________
Henvendelse til redaktionen af VEOK's nyhedsmail:
Jens N Buch, ansvarshavende
Madvigs alle 12
1829 Frederiksberg C
Tlf: 3324 3040 - FamBuch@DBmail.dk
_____________________________________________________________________________
Foreningen VEOK - Vi-Er-Også-Kirken - www.VEOK.dk
Formand: Bent Raith Marbækvej 8, 4050 Skibby
Tlf: 4752 7113, Fax: 4752 7362
E-mail: Formand@VEOK.dk
_____________________________________________________________________________

