Pastagudstjenester
i Christianskirken
for børn og deres familier

Alle arrangementer foregår
i Christianskirken
Christian X´s Allé 122
2800 Lyngby

Læs mere på
www.christianskirken-lyngby.dk

Vi glæder os til at se jer !

2017 og 2018

Pastagudstjenester
Et tilbud til børn og deres familier

Oftest
3. torsdag i måneden
kl. 17.30 -19.00
i Christianskirken

Pastagudstjenesterne starter altid med
fællesspisning i sognegården, efterfulgt
af en aktivitet for børnene.

Efterår 2017 og forår 2018
I efteråret og foråret ser vi nærmere på et
udpluk af de skurke og helte, der findes i
Bibelen—og dem er der mange af.
Torsdag 21. september
Farao var en af de mest magtfulde skurke i
Det gamle Testamente. Vi skal høre om,
hvordan Gud fik skovlen under ham
Torsdag 26. oktober
Judas ville gøre alt for penge, selv sladre
om sin bedste ven. Med egne øjne ser vi ,
hvordan han kom til at fortryde det.
Torsdag 23. november
Herodes havde hørt rygter om, at der var
født en ny konge. Vi hører om, hvilke
skumle planer han havde i ærmet.

Vi slutter aftenen med en børnegudstjeneste i kirken på ca. ½ time med
aktiv deltagelse fra børn og voksne.
Kl. 19.00 siger vi farvel og på gensyn.
Det koster 20 kr. for voksne og
10 kr. for børn at deltage.
Tilmelding skal ske på
mail: Cat@christianskirken-lyngby.dk
senest kl. 12.00 tirsdag inden
Arrangementet.

Du kan også tilmelde dig vores mailliste,
og få besked om pastagudstjenesterne
en uge før arrangementet. Skriv til:
Cat@christianskirken-lyngby.dk.

Torsdag 18. januar
Moses var slet ikke interesseret i at være en
helt, men det blev han. Vi skal opleve
hvordan han befriede jøderne fra slaveri.
Torsdag 22. februar
Rahab var vidne til det store slag i Jeriko,
hvor mange mennesker døde. Vi høre om,
hvordan hun frelste sig selv og sin familie.
Torsdag 15. marts
Maria fødte et særligt barn og har siden
dengang været en af Bibelens største heltinder. Vi går bag om Maria og hendes liv.
Torsdag 19. april
Paulus startede med at være en skurk, men
blev senere en helt. Vi får fortællingen om
hvordan det skete.

