
Julea�en i Silkeborg Oasekirke  

Mangler du et sted at fejre jul, 

er du velkommen �l julea�en 

i Silkeborg Oasekirke. Vi fejrer 

tradi�onel dansk kristen jul, 

som begynder med julemid-

dag. Dere�er julesalmer og 

juleevangeliet omkring træet 

e�erfulgt af juleknas og hygge.  

Det er både for børn og voksne. Vi starter kl. 17.00 og slu#er kl. 22.00. 

Pris: Det koster 100 kr. at deltage for voksne og 50 kr. for børn.   

Mulighed for at søge om fribillet ved �lmelding. 

Der vil i begrænset omfang være mulighed for at blive hentet og e�erføl-

gende kørt hjem – gør opmærksom på det ved �lmelding. 

Tilmelding kan ske på jul@oasepost.dk, SMS 6166 7098 eller på kirkens 

telefon 8681 6835 senest den 20. dec. 

Mulighed for at deltage i julea�ensgudstjeneste kl. 14.00 og blive i kirken 

ind�l julea�en begynder kl. 17.00. 

Fælles julea�en - 24. dec. 2018 

Silkeborg Oasekirke 

Frichsvej 2 

8600 Silkeborg 

Tlf. 8681 6835 

www.silkeborgoasekirke.dk 
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