Program for februar, marts og april 2020
Dato
Søndag
02.02.
Søndag
09.02.
Søndag
16.02.
Søndag
23.02.
Søndag
01.03.
Torsdag
05.03.
Søndag
08.03.
Søndag
15.03.
Søndag
22.03
Søndag
29.03.
Søndag
05.04
09.04.20
Søndag
12.04.
Lørdag
18.04.20
Søndag
19.04.
Søndag
26.04.
Søndag
03.05

Tidspunkt
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Kl. 14.00
NB:
Kl. 19.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 18.00
Kl. 10.30

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Anledning
Nadvergudstjeneste - Kyndelmisse
v/Britta Kornholt – (kollekt til Bapt. Verdensalliance BWA)
(1. søndag i vinterferien) Vi henviser til Herlev
Baptistkirke eller en kirke i din nærhed.
Taizé-gudstjeneste
v/Rune Funch
Sammensgudstjeneste
v/ Hanna Nielsen og Ekkart Kindler
Nadvergudstjeneste v/Rune Funch efterfulgt af
Menighedens Årsmøde (se omtale)
Barnevelsignelse (se omtale) (Kollekt til Kirker der virker)
Historiegruppen
Mødes hos Hannah (se omtale)
I walk the line – Multishow om Johnny Cash. (se
omtale) Kom og tag gæster med. Gratis adgang.
Sammensgudstjeneste
v/Hanna Nielsen og Ekkart Kindler
Gudstjeneste
v/Bodil Højbak Møller (assisterende præst i Herlev)
Café-gudstjeneste
v/Rune Funch m.fl. (se omtale)
Palme Søndag - Nadvergudstjeneste
(Kollekt til bladet Baptist)

Velkommen til Agapemåltid i Herlev (Skærtorsdag)
Påskedag – gudstjeneste
v/Rune Funch
Menighedsdag
Nærmere information følger ☺
Ingen gudstjeneste – Besøg Herlev Baptistkirke eller
en kirke i din nærhed.
Sammensgudstjenste ?
v/Hanna Nielsen og Ekkart Kindler
Nadvergudstjeneste - Menighedens fødselsdag
v/Pia Duebjerg

Det sker i kirken
i februar, marts og april 2020

Kom og vær med!

Spilleaften:
Den 4. fredag I måneden kl. 19.30 er der spilleaften i kirken for
alle, der har lyst. Tag evt. dit eget spil med. Kontakt Hanna eller
Ekkart for yderligere information.

Søndag d. 8. marts kl. 19.00 indbydes I til et multishow, I walk the
line, der handler om livets vilkår med musik af Johnny Cash. Oplev en
kombination af foredrag, fællessang, musik og gudstjeneste.

Spejderne:
Spejderne mødes i kirken om
mandagen.

Søndag den 1. marts er der nadvergudstjeneste, og Dea
Maastrup og Paw Petersen´s søn og Emmas lillebror, Markus,
skal barnevelsignes denne søndag. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i kirken.
Herefter er der en ”hurtig og let” frokost, efterfulgt af
Menighedens årsmøde - Husk at sætte x i din kalender ☺, så du
kan være med. Regnskab og beretning udsendes inden mødet.
Historiegruppen:
Det er planen at fortsætte i samme spor, nemlig tiden omkring
Jesu liv i Israel. Således er det tanken, at det næste gang vil
komme til at dreje sig om arbejdsforhold, sociale forhold samt
om beklædning og bolig.
Næste gang bliver: Torsdag den 5. Marts klokken 14 hos Hanna,
Christians Torv 9, 2680 Solrød Strand.

Johnny Cash (1932-2003) blev en af de mest populære sangere i det
20. århundrede. Kendt som ’the man in black’ med den dybe
stemme, de enkle sange med vedkommende tekster. Hans kristne tro
havde betydning for ham gennem hele livet og især i kriseperioder
med skilsmisse og stofmisbrug. De personlige kampe og troen er
centrale emner i Johnny Cash’ sange. Sangene bliver det primære
indhold i et varieret program på halvanden time. Mellem sangene vil
beretninger fra Johnny Cash’ liv blive fortalt i ord og billeder.
Deltagerne kan følge med i det trykte program og teksthæfte med alle
sangene og teksterne vises også på storskærmen.
Johnny Cash kommer af gode grunde ikke selv ☺. Men i stedet
kommer en flok sangere og musikere fra Købnerkirken på Amager:
Jan Kaas Henriksen, Kurt Reinhardt Pedersen, Kaare Lassen, Jesper
Mølgaard, Jan Bergl og Jan Kornholt. De har sammensat et repertoire
af de bedste og mest indholdsrige Johnny Cash sange. Sangene bliver
det primære indhold i et halvanden times program og mellem sangene
vil beretninger fra Johnny Cash’ liv blive fortalt i ord og billeder.
Der er gratis adgang.

Cafégudstjeneste den 29. marts kl. 10.30 v/Rune Funch og
Mads Leth
Stikord: Hvor rummelig kan vores menighed være? Her er tre gode råd
fra seneste café-gudstjeneste: Vi skal 1) Ikke være dømmende, 2) Ikke
være bange for at spørge/hjælpe og 3) Minde hinanden om at være
rummelige.

