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Gudstjenester
Søndag den 4.
Alle helgens dag
10.30 Højmesse,
hvor Eva Jerg prædiker, og alle
præster medvirker. Oplæsning af
navne.
Efter gudstjenesten er der
mulighed for at få et gratis gravlys
– og som noget nyt: gravpynt. For
gravpynten kan man donere et
bidrag til fordel for kirkens
kommende indgangsportal ”Alfa og
Omega”.
Lørdag den 10.
Kl. 10.30 Lørdagsdåb
v. Børge Munk Povlsen.
Søndag den 11.
24. søndag efter trinitatis
v. Børge Munk Povlsen.
Bagefter kirkekaffe.
Onsdag den 14.
17.00 Kravlegudstjeneste
v. Børge Munk Povlsen.
Aftensmad.

Menighedsmøde
Torsdag den 1.
Kl. 17.30: Månedens Mad med mening falder
sammen med årets obligatoriske
menighedsmøde, hvor menighedsrådet er
vært. Aftenen er derfor gratis.
Menighedsråd og ansatte orienterer kort om
årets gang i forhold til budgettal og visioner.
Mest af alt er aftenen sat af til at tale om
temaet ”Det bedste ved Christianskirken er…”
Selv om det er gratis, beder vi om tilmelding
til Esther Jensen på 2167 2924.
Café Christians
Tirsdag den 6. ”40 år med Fodslaw” v. Harry
Nielsen.
Tirsdag den 13. ”Mit liv med autisme” v.
Esther Jensen.
Tirsdag den 20. ”38 år som sognepræst” v.
Ole Engberg.
Tirsdag den 27. ”Kranse i alle afskygninger.
Traditionelle og moderne kranse til advent,
kirkegård og bordpynt”.
Café Christians afvikles hver tirsdag i C Café,
Randalsvej 8. Dørene åbnes kl. 9, hvor der
serveres rundstykker og kaffe for 20 kr.
Dagens program finder sted fra kl. 10-11.
Koncert med Jazz på Dansk

Søndag den 18.
25. søndag efter trinitatis
10.30 Højmesse
v. Elin Skoven.
Bagefter kirkekaffe.
Søndag den 25.
Sidste søndag i kirkeåret
10.30 Højmesse
v. Eva Jerg.
Bagefter kirkekaffe.
Tirsdag den 27.
17.00 Adventsgudstjeneste for
børn
v. Elin Skoven.
Aftensmad.

Tirsdag den 13.
Kl. 19.30: Mød kvartetten bestående af
kapelmester og arrangør Martin Schack,
tenorsaxofonist Michael Olsen, bassist Morten
Ramsbøl og trommeslager Morten Lund.
Spilleglæden, formidlingen, nærværet og ikke
mindst lysten til at tage på nye eventyr i det i
forvejen så kendte og elskede repertoire er i
højsædet. Derfor er en koncert med ”Jazz på
Dansk” en helt unik jazzoplevelse. I øvrigt er
man altid velkommen til at synge med.
Entré: 50 kr.
Kirkehøjskole
Onsdag den 14.
Formiddag: ”Nysgerrighedens dannelseskraft”
v. Simon Axø.
Eftermiddag: ”Det påvirkelige menneske
tænker i dag så meget, at det ikke forholder
sig til den konkrete virkelighed” v. Preben Kok.
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