INVITATION TIL

BRUNCH
MED BOBLER

LØRDAG DEN 23. FEBRUAR 2019 KL. 10.00 - 12.00
I CHRISTIANSHUS

Bronzeportalen
Alfa & Omega

FUNDRAISER: PROGRAM BRUNCH LØRDAG DEN 23. FEBRUAR 2019
Kl. 10.00

Velkomst til Brunch med Bobler
Boblerne til brunchen er Primavera Celebre Data fra Portugal.

•

Steinway rulles ind og kirkens organist Hans Esbjerg
sidder klar til en omgang “De ønsker, Hans spiller”.

•

Under brunchen spiller endvidere den anmelderroste Duo
Askou / Andersen, der flere gange har medvirket i Christianskirken.
Denne lørdag optræder Hanne Askou og Frode Andersen blandt andet 		
med Kai Normann Andersen melodier fra deres kommende CD.

Kl. 12.00

Tak for i dag

Pris kr. 250,børn 3- 11 år kr. 125,pr. person for Brunch med Bobler og underholdning,
som går ubeskåret til kirkens nye våbenhus og bronzeportalen Alfa & Omega
TILMELDING & BETALING PÅ: www.trinity.nemtilmeld.dk/91/

KOM TIL BRUNCH MED BOBLER OG STØT
CHRISTIANSKIRKENS NYE INDGANGSPARTI
Vi har iværksat en række initiativer, der økonomisk kan bidrage
til ombygning af våbenhuset og etablering af Bronzeportalen
Alfa & Omega.
Vi håber, at du og mange andre vil slutte op om denne revitalisering af Christianskirken i Fredericia ved at deltage i vores
fundraisingtiltag.
Våbenhuset udvides med 60 m² ved ombygningen. Denne plads
har kirkens menighed længe savnet. I stedet for den bestående
dobbeltdør har billedhugger Bjørn Nørgaard skabt en samlet
bronzeportal, der har to dobbeltporte og et tympanon (en frise)
hen over dem begge. Både portene og tympanonet beklædes
med figurative bronzerelieffer på ydersiden og blanke stålplader
med inskriptioner på indersiden.
Det er planen, at det samlede værk skal stå færdigt ved
udgangen af 2019.

Denne brunch er sponseret af
Trinity Hotel & Konference Center
der glæder sig over at kunne bidrage til det nye

våbenhus
og bronzeportalen

Alfa & Omega
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CHRISTIANSVEJ 4 · DK-7000 FREDERICIA
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