Mad med mening
2017

Hvor?
Christianshus
Hvornår?
1. torsdag i måneden, kl. 17.30-20.00 (med mindre andet er
nævnt i programmet)
Program (standard)
Kl. 17.30: Fællessange, aftensmad, kaffe
Ca. kl. 18.30: Fællessange, tale, evt. spørgsmål, afslutning kl.
20
Pris
60 kr. (med mindre andet er nævnt i programmet)
Alle er velkomne. Husk tilmelding senest mandagen før til Esther Jensen på mail esther@chrk.dk eller på mobil 2167 2924

Torsdag den 7. september
Program: Menighedsmøde
Suppe – steg – is.
Det var tidligere den klassiske festmenu. Den menu er udfordret af tidens
smag.
Ordet, bordet, badet er det klassiske svar på, hvad vi bygger kirke på. Er den
treklang også udfordret? Og skal vi som kirke lade os udfordre af tidens smag?
Aftenen er det årlige menighedsmøde. Vi stiller skarpt på din lokale kirke. Giver svar og stiller nye spørgsmål.
Fra menighedsrådsloven:
Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet
redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet
aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om
den planlagte virksomhed i det kommende år.

Torsdag den 5. oktober
kl. 16.30
Program: Det grundtvigske – salmesangens fornyelse
En gudstjeneste ved kirkens præster: Børge Munk Povlsen, Elin Skoven og Eva
Jerg.
Vægten ligger denne gang på den grundtvigske fornyelse af salmesangen.
Om salmen som menighedens åndedræt og en manifestation af Guds nærvær.
Der serveres et let traktement i
Christianshus.
Er vor Gud så fast en borg?”
spørges der til sidst, når forfatter
og religionsforsker Iben Krogsdal
fortæller om rejsen ind i Luthers
salmelandskab, og om hvordan
hun som menneske af en helt
anden tid end Luthers har
nydigtet en række af dem.

Årets sogneudflugt

…går til Vejen Kunstmuseum søndag den 8. oktober
Program
o Kl. 10.30
Højmesse i Christianskirken
o Kl. 11.30
Let frokost i Christianshus
o Kl. 12.00
Bustur til Vejen Kunstmuseum, hvor museumsinspektør
Teresa Nielsen giver os en kort fortælling om husets samlinger af skulpturer, keramik og malerier (bl.a. billedhugger Niels Hansen Jakobsens
værker). Vi skal også se Bjørn Nørgaards kunstlåge
o Kaffe, rundvisning og sangtime på Askov Højskole
o Dagen afsluttes med middag på Restaurant Skamlingsbanken
o Kl. 20.00
Hjemkomst

Husk tilmelding senest søndagen før til Esther
Jensen på 2167 2924. Pris: 200 kr.

Torsdag den 2. november
Program: Går det altid, som præsten prædiker?
Prædikener er ikke, hvad de har været.
Stille og roligt forandrer prædikenkulturen
sig i hvert fald. Nye undersøgelser viser, at
der er stor forskel på, hvad præsten synes,
han/hun siger, og hvad menigheden hører.
Hvad gør man ved det? Nogle præster er
gået fra at tage udgangspunkt i
lærebøgerne til at tage udgangspunkt i,
hvad mennesker i deres menighed er
optaget af. Men kan det lade sig gøre?
Mange præster savner respons: Man
prædiker, men aner ikke, hvor ordene
lander. Kan man finde en måde at ændre
det forhold? I visse kirker laver præster
forberedelsesgrupper for at inddrage
menigheden allerede i forberedelsen. Er
det en ide? Meget spændende er på færde i disse år. Hvordan kan menigheden
spille en positiv rolle her?
Sognepræst Arne Mårup, der har prædiket i Hjerting kirke i 26 år, vil denne
aften fortælle noget om, hvad der er på færde. Arne har undervist kommende
præster i prædikenlære og arbejdet med fokusgrupper blandt præster i, hvordan vi kan gøre det spændende og vedkommende.

Torsdag den 7. december
kl. 17.17
Program: Adventsfest
Årets traditionsrige adventsfest begynder i
kirken med, at dagens gæst fortæller om
dagens mosaik. Umiddelbart derefter går
vi til de dækkede borde i Christianshus,
synger adventssalmer sammen og nyder
en traditionel, hjemmelavet julemiddag.
Vi skal høre sognepræst i Hannerup Kirke,
Søren Thorsen, causere over emnet: ”Mad,
mening og mennesker”. De yngste fra
Christianskirkens Drenge- og Mandskor
giver et par numre, og selvfølgelig er der
risalamande med mandelgaver og det
store julelotteri til fordel for sognets
juleuddeling. Gaver hertil modtages med
stor tak i kontorbygningen. Pris for denne særlige aften: 80 kr.

