GUD & LASAGNE

Gudstjenester for børn

Avedøre kirke
Trædrejerporten 6
2650 Hvidovre

AVEDØRE KIRKE

D. 26. SEPTEMBER KL. 17.00 - TEMA: STÅ OP OG LYT
Læs evt.
Lukasevangeliet
kapitel 18, 35-43
Vi skal øve os i at lytte, og
høre om der er nogen, der har
brug for os.
D. 31. OKTOBER KL. 17.00 - TEMA: FRYGT IKKE
Læs evt.
Matthæusevangeliet
kapitel 28, 20

Vi skal se om vi tør opleve
noget uhyggeligt.
D. 28. NOVEMBER KL. 17.00 - TEMA: HVAD ER VIGTIGT?
Læs evt.
Johannes åbenbaringen
kapitel 2, 13-17
Vi skal vælge, hvad der er
vigtigt, og hvad der ikke er.
D. 24. DECEMBER KL. 13.00 - TEMA: JULEAFTEN
Læs evt.
Lukasevangeliet
kapitel 2
Børnevenlig
julegudstjeneste

I efteråret 2018 skal vi på en discipelvandring.
Vi går ind i Biblen, og leger at vi er Jesu disciple. Vi skal
møde disciplen Peter, som tager os med på nogle af de ture,
som han gik med Jesus. Vi skal på egen krop opleve nogle
af de ting Jesu disciple oplevede, og finde ud af hvad, vi kan
bruge det til i dag.
Der er Gud & Lasagne er hver måned. Sæt kryds i kalenderen til Gud & Lasagne i foråret 2019:
• 27. februar
kl. 17.00
• 27. marts
kl. 17.00
• 24. april
kl. 17.00
• 22. maj
kl. 17.00
• 19. juni
kl. 17.00 (Gud & Grill)

Det er for
Det er
børn!

for børn

En gang om måneden er der Gud og Lasagne i Avedøre kirke En gang om måneden - den tredie onsdag i måneden - er der
en kort og anderledes gudstjeneste, der især henvender sig til
Gud og Lasagne i Avedøre kirke - en kort og anderledes gudsfamilier
mindre
børn. sig til familier med mindre børn.
tjeneste,med
der især
henvender
Sognepræst Inge Lund og kirkekulturmedarbejder Rikke
Præsterne Inge Lund og Lars Gustav Lindhardt samt kirke-kulStrandgaard
stårRikke
for gudstjenesterne.
turmedarbejder
Strandgaard står for gudstjenesterne.
Vi begynder med en kort gudstjeneste kl. 17 og derefter spiser
Vi begynder med en kort gudstjeneste kl. 17 og derefter spiser
vi
indtil kl.
vi lasagne
lasagne og
og salat
salat sammen
sammen indtil
kl. ca.
ca. 18.30.
18.30.
Ved hver gudstjeneste skal vi synge, lege og høre fortællinger
Ved hver gudstjeneste skal vi synge, lege og høre fortællinger
fra
fra Biblen.
Biblen. Kirkens
Kirkens børnekor
børnekor medvirker.
medvirker.
Maden koster 10 kr. for børn, 20 kr. for voksne, dog max 50 kr.
Maden koster 10 kr. for børn, 20 kr. for voksne, dog max 50 kr.
per
per familie.
familie.

Gud & lasagne

