Præstegårdsaftner efterår 2019
2. oktober
Oplæg om lykke og at være lykkelig v/Irene Brostrøm, Per Pedersen og
sognepræst Michael Thomsen. Det er tanken, at oplæggene skal få os til
at tænke på disse begreber og gerne tale om, hvilken rolle de spiller i vore
liv til lykke og ulykke.
Sognepræst Michael Thomsen vil desuden fortælle om
Armeniermissionens arbejde i Libanon (dette kun, hvis aftnes øvrige
program efterlader tid dertil)
23. oktober
Sognepræst Christian Dalsgaard Thomsen. Emnet endnu ikke fastlagt.
6. november
Genbrugskonsulent Jytte Jensen fra Blå Kors fortæller om organisationens
arbejde. Vi har ofte sat fokus på forskellige kirkelige organisationers
arbejde, og nu skal vi høre om Blå Kors, der handler om meget andet end
nej til alkohol. Et spændende og vigtigt arbejde.
4. december
Adventshygge i præsteboligen

Alle møder foregår i Skævinge præstegårds mødesal
- hvor intet andet er nævnt

Præstegårdsaftner er mulighed for at være sammen på en anden måde end søndagens gudstjeneste
tillader det. Dette gælder både omkring forkyndelse eller foredrag og det sociale. Præstegårdsaftner er
uformelle og uhøjtidelige. Alle kan komme til orde. Man har endda mulighed for selv at komme med et
oplæg til samtale eller berigelse af os andre.
Præstegårdsaftner begynder med fællesspisning kl. 18.30. Når vi er blevet mætte, er der et eller andet
emne at samles om. Programmet for dette lægges hen ad vejen alt efter deltagernes opfordringer og
ønsker. Aftenen slutter senest kl. 21. Nogle gange er der oplæg/foredrag ved gæstetaler.
Fællesspisning er en god måde at samles på. Til disse aftner har vi gjort det let for alle og ikke for dyrt,
så der er købt helt almindeligt pålæg til en buffet, hvorfra man selv smører sine madder. Det er gratis at
deltage og man skal ikke tilmelde sig på forhånd. Alt i alt er der lagt op til en hyggeaften med spisning,
fællesskab og forhåbentlig tankevækkende indhold. Og man kan alligevel nå hjem og se
yndlingsserierne i TV. Hermed en opfordring til at prøve det – man kan højst blive skuffet

Yderligere oplysninger på hjemmesiden
www.skaevingekirke.dk / www.lillelyngbykirke.dk
eller hos Sognepræst Michael Thomsen, mtho@km.dk, 48 28 81 46 / 29 37 16 83
Kørelejlighed til disse aftener kan sagtens arrangeres. Ring!

