Café Christians
Program for
juli – august - september
2018
Café Christians er åben for alle
hver tirsdag kl. 9 - ca. 11.
Café Christians ligger i C Café, Randalsvej 8

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

Juli
3. juli
Sommerkirkesafari: Turen går til Sct. Michaelis Kirke
10. juli
Badehotellet, sæson 4, afsnit 22: ”Weyses forbandelse”. Afsnit 23 og 24
vises kl. 17-20 med aftensmad imellem
17. juli
Badehotellet, sæson 4, afsnit 25: ”Ikke lutter lagkage”. Afsnit 26 og 27
vises kl. 17-20 med aftensmad imellem
24. juli
Det skiller jeg mig aldrig af med. Tag din kæreste ting med og fortæl
historien om den
31. juli
Højtlæsning fra Astrid Lindgrens bøger v. Esther Jensen

August
7. august
Sommerkirkesafari: Turen går til Hannerup Kirke
14. august
En bedemands hverdag v. Lene Mønster
21. august
Vi fejrer, at Café Christians fyldte 3 år 18/8 og hører Karin Elkjer fortælle
om elefanter og hellige køer i det danske sundhedssystem
28. august
Præst og menneske v. Elin Skoven
September
4. september
FIF – en gymnastikforening i Fredericia og alt det, der ske i og omkring
foreningen v. Marianne Pedersen
11. september
Emigrant-kirken v. Carl Christian Jessen
18. september
Tværkulturel, kristen sommerlejr i Børkop v. Henning Lysholm
25. september
Billeder fra det gamle Fredericia v. Ole Dyrn

