Lovsang @ Fellesskab
Gudstjenestefellesskab pi en ny mSde
- tned rytmisk musik
og fokus p6 nerver

Lovsang @Faellesskab

Hgr er der...

. Fokus p6 fellesskab 09 naervaer
. Prediken i et let forstieligt sProg
. Borneindslag
. Rytmisk musik
. Mulighed for personligforbon
. Plads til at formidle det, Gud minder dig om
. Altid kaffe iforbindelse med gudstjenesten

TidspunK:
Ca. hver anden sOndag

kl. 15.30 med drop-in fra kl. 15.00.

(Se datoer p5 bagsiden).

Sted:
Videbek Kirke - et dejligt rum, med plads til btde
stilhed og udfoldelse.

Lovsang @ Faellesskab

Initiativet til gudstjenesterne Lovsang & Faellesskab er taget
af en gruppe mennesker, der fgler et stort behov for at dele
det uforanderlige budskab fra den Gud, vi moder gennem
Bibelen.
Lovsang & Fellesskab er et tilbud til di9 der Onsker at vaere
med i et nyt og varmt fellesskab, og ogsi til dig der saetter
pris pi en rytmisk og anderledes gudstjeneste'

Samtidig onsker vi, at dette budskab formidles ind i den tid,
vi lever i. Vi Onsker et Sbent faellesskab, hvor kendskab til
kirken ikke er en forudsatning. Vi snsker et fellesskab med
plads til almindelige sirbare mennesker. Vi onsker med basis
i vores kristne tro, at hjaelpe hinanden i de udfordringer,

livet o9 troen giver os.
Gudstjenesterne tilrettelaegges i samarbejde med
sognepraest Johannes Esmarch.

Lovsang @ Fellesskab

Gudstjenester
januar
L2. januar
14. januar
28. januar
8.

kl. 19.30 Stillegudstjeneste
kl. 19.30 Lovsa ngs - og forbansgudstjeneste
Fellesskab

kl. 15.30

Fellesskab

l-1. februar kl. 15.30
25. februar kl. L5.30

marts kl. 19.00
Ll-. mafts kl. 15.30
25. mafts kl. 15.30
4.

april
1-5. april
29. april
13. maj
27. maj
17.juni
1.

&
Lovsang &
Lovsang &
Lovsang &

kl. 15.30 Lovsang

Fellesskab
Fellesskab

Stillegudstjeneste

& Fellesskab
Lovsang & Fellesskab
Lovsang

kl. 11.00 Rytm isk p6s keg udstje neste

& Fellesskab
Lovsang & Fallesskab
Lovsang & Fallesskab
Lovsang & Fellesskab
Lovsang & Fallesskab

kl. 15.30 Lovsang
kl. 15.30
kl. 15.30
kl. 15.30
kl. 15.30
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