SEPTEMBER – NOVEMBER 2017

Forhåbentligt har alle haft en god sommer med
dejlig ferie og tid til at slappe af og nyde livet. Snart
nærmer den mørke tid sig, og så bliver det tid til
flere aktiviteter inden døre. Vi håber, I vil komme
og bakke op om kirken i efterårs- og vinterhalvåret,
at I vil komme og støtte op om søndagens
gudstjeneste, være med til at synge salmer, høre
Guds ord blive forkyndt og bagefter være med ved
den hyggelige kirkekaffe. Eller har du lyst til at læse
danske bøger, så er du velkommen til at komme og
være med i vores læsekreds. Eller kom og vær
med til vores ældreeftermiddage, eller andre
aktiviteter, hvor vi hygger os, snakker og synger
sange fra den danske sangskat. Vel mødt!

ARRANGEMENTER
SEPTEMBER
Onsdag den 6. kl. 20.00 i kirkens havestue
LÆSEKREDS. Vi taler om C. Jensen: Den første sten.
Torsdag den 14. kl. 15.00 i kirkens havestue
SENIORENNACHMITTAG. Eftermiddag for de ældre
med kaffe og kage, hygge og sang. Alle seniorer er
velkomne til en hyggelig eftermiddag i dansk atmosfære.
Lørdag den 23. kl. 11.00-16.00
KONFIRMATIONSDAG I KIRKEN. Konfirmanderne og
præsten tilbringer en dag sammen i kirken, hvor vi taler
om gudstjenesten og kirkens symboler, og vi øver os til
søndagens gudstjeneste.
Søndag den 24. kl. 10.00 i kirken
HØSTGUDSTJENESTE. Alle er velkomne til at tage
frugt og blomster med til at pynte kirken op med.
Bagefter er der hyggeligt samvær i havestuen med
kage, sodavand og kaffe.
Onsdag den 27.9 kl. 19.00 i Slesvig
Sognepræst Mads Mønsted holder foredrag om Luthers
og Paulus’ forståelse af ”retfærdiggørelsen af tro”. Det er
et helt centralt begreb i den kristne teologi, men hvad
betyder det? Foredraget finder sted i Ansgar kirke,
Bismarckstr. 18a, Slesvig. Gratis adgang.

OKTOBER
Onsdag den 4. kl. 20.00 i kirkens havestue
LÆSEKREDS. Vi taler om C. Jensen: Den første sten.
Torsdag den 12. kl. 15.00 i kirkens havestue
SENIORENNACHMITTAG. Eftermiddag for de ældre
med kaffe og kage, hygge og sang. Alle seniorer er
velkomne til en hyggelig eftermiddag i dansk atmosfære.
Søndag den 29. kl. 10.00 i Helligåndskirken i Flensborg.
Fælles reformationsgudstjeneste for de danske
menigheder.

NOVEMBER
Onsdag den 1. kl. 20.00 i kirkens havestue
LÆSEKREDS. Vi taler om M. Houellebecq:
Underkastelse.
Søndag den 5. er der reformationsgudstjeneste. Den
begynder kl. 14.30 og bagefter er der hyggeligt samvær
med kaffe og kage.
Torsdag den 9. kl. 15.00 i kirkens havestue
SENIORENNACHMITTAG. Eftermiddag for de ældre
med kaffe og kage, hygge og sang. Alle seniorer er
velkomne til en hyggelig eftermiddag i dansk atmosfære.
Præsten holder ferie fra og med den 21.9 til og med
den 30.9. I perioden varetages embedet af Preben
Mogensen, Flensborg tlf. 0461 5052 8545
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