Præstegårdsaftner forår 2019
6. februar Hvilket billede har vi af Gud? Oplæg ved præsten, Michael
Thomsen
27. februar Klaus Laursen
Klaus kan noget med bibeltekster. Han kan dem udenad. Vi skal høre Esters bog, en
meget speciel bog i Det gamle Testamente.

13. marts
Denne aften endnu ikke programsat. Oplyses på hjemmesiden senere
3. april Hvordan var påskemåltidet, Jesus og disciplene havde natten før
korsfæstelsen? Vi skal spise et jødisk påskemåltid og følge trådene hen til
Jesu måltid. Vi bliver kyndigt guidet af Julie Kajgaard fra Israelsmissionen.
Denne aften udgør påskemåltidet og fællesspisningen
1. maj
Forfatter og eventyrer Jesper Grønkjær fortæller
om sin rejse til verdens strengeste diktaturstat Nordkorea.
Jespers fortællestil er som at opleve det selv. Jesper sætter
fokus på, hvad der sker, når man møder verden med et smil.

15. maj Havehygge i præstegårdshaven
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!

