Café Christians
Program for
juli – august - september
2020
Café Christians er åben for alle
hver tirsdag kl. 9 - ca. 11.
Café Christians ligger i C Café, Randalsvej 8

Juli
7. juli
Vi ser det 34. afsnit af Badehotellet ”Velkommen hjem”. Det er muligt at
se afsnit 35 og 36 samme dag fra kl. 17-20, inkl. aftensmad
14. juli
Birgit Pedersen: ”Få pulsen op. Let gymnastik”
21. juli
Anders Henriksen: ”Om bord på Titanic”
28. juli
Vi ser det 37. afsnit af Badehotellet ”Nye planer”. Det er muligt at se
afsnit 38 og 39 samme dag fra kl. 17-20, inkl. aftensmad

August
4. august
Sommerkirkesafari. Turen går til Erritsø Kirke
11. august
Hans Christian Magaard: ”Den store Nordkap-rundrejse - Lofoten og
samernes land”
18. august
Vi fejrer, at Café Christians fylder 5 år den 18. august
25. august
Leise Christensen: ”Kvinderne i Det Gamle Testamente”
September
1. september
Johannes Lund Nielsen: ”Ugandas bjerggorillaer”
8. september
Sogneudflugt
15. september
Birgit Ørum: ”En skærbækpige vender hjem fra Amerika”
22. september
Pia Heesch Andersen: ”Undervisning om demens og kommunikation”
29. september
Lissi Rasmussen: ”Mine adoptivbørns rejse”

I Café Christians bliver kaffen og teen skænket –
- og den serveres altid med både brød og lidt godt til. Det kan være
foredrag, fotos eller fællessang. Det kan også være noget kreativt,
erindringer eller højtlæsning.
Vi mødes på kirkens grund, men tematisk kommer vi langt omkring.
Cafeen er et åbent fællesskab. Du er altid velkommen!
Fra kl. 9 til 9.45 er cafeen åben for snak, samvær og kaffe/te (á 20 kr.)
Derefter følger dagens oplæg.

Vil du vide mere om Café Christians
– eller vil du give en hånd med som frivillig –

Kontakt:
Kirke-og kulturmedarbejder

Esther Jensen
tlf. 2167 2924
mail: esther@chrk.dk

Jonna Platz Christensen
tlf. 3060 9155
mail: jonna-platz@hotmail.com
eller en af præsterne

