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 !

2018/ 2019

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.
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 30 kr. for voksne og 20 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.

Efterår 2018
I efteråret er temaet;
Begyndelsen - Gud og viden
Vi skal på forskellig vis opleve og høre om,
hvad der mon skete, da jorden blev skabt.
Torsdag 27. september
Big Bang. Hvordan startede det hele? og
hvordan er der plads til både Gud og
videnskab i den fortælling?
Torsdag 25. oktober
Skabelsen. Vi danser skabelsen i cirkeldans
og oplever historien på en helt ny og
anderledes måde.
Torsdag 22. november
Kain og Abel. De første søskende på jorden
var ikke så gode venner! Vi taler om
søskendeforhold.

Forår 2019
Torsdag 17. januar
Arbejderne i Vingården. Jesus fortalte om
arbejderne, der fik samme løn selvom de
arbejdede helt forskelligt. Er det retfærdigt
eller uretfærdigt?
Torsdag 21. februar
Den fortabte søn. Jesus fortælling om
sønnen, der forlod sin familie og brugte
alle sine penge. Hvad mon hans far gjorde,
da sønnen kom hjem igen?
Torsdag 28. marts
I hælene på Jesus. Vi følger i Jesus fodspor i
påskedagene for 2000 år siden og prøver
at finde ham.
Torsdag 25. april
Opstandelsen. Hvad skete der, da Jesus
rejste sig fra graven?
- hvad skal vi tænke om det i dag?

