Præstegårdsaftner forår 2020
Programmet for forårets præstegårdsaftner lægges sådan lidt hen ad
vejen. Nedenstående dage er programsat. Yderligere
præstegårdsaftner d. 11/3, 22/4, 6/5

22. januar
Lidt af hvert med præsten. Oplæg til den 12/2. Lidt om fastetiden.
12. februar
Debataften om gudstjenesten og dens fremtid i dansk kirkeliv og tradition.
Oplæg ved præsten. Man kan forberede sig ved at tænke over centrale
spørgsmål desangående. Disse kan hentes på hjemmesiden.

26. februar
Skriftemålsgudstjeneste i Skævinge Kirke
Vi skal have en anderledes gudstjeneste med mulighed for personligt
skriftemål. Man kan godt deltage i denne noget anderledes gudstjeneste
uden at deltage i denne del af gudstjenesten.

Alle møder foregår i Skævinge præstegårds mødesal kl. 18.30-21
- 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, 29 37 16 83
Kørelejlighed til disse aftener kan sagtens arrangeres. Ring!

