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Velkommen i Strandmarkskirken.
Din levende kirke — også i hverdagen.

Aktivitets– og gudstjenestekalender:
Mandage (fra 8. januar):
Kl. 10: Hobbyværksted
Vi tegner, maler og er kreative.

9. januar kl. 19:
Nytårskoncert med The Nordic
Singers.

Tirsdage (fra 9. januar):
Kl. 14: Tirsdagskreds.
Hyggelige snakke, højskolesange
og kaffe (15 kr.).

11. januar kl. 17.15:
Ulvetime/børnegudstjeneste med
efterfølgende spisning.

Fredage:
Kl. 10: Håndarbejdskreds
Vi hækler, strikker m.m.
Kl. 10.45-11.45:
Legestue m. rytmik for børn på 6-12 mdr.
Kl. 12-13:
Legestue m. rytmik for børn på 0-6 mdr.
1. januar kl. 14:
Nytårsgudstjeneste ved Benedikte
Gyes.
Der er bobler og kransekage efter
gudstjenesten.
7. januar kl. 10:
Gudstjeneste ved Rose Marie Tillisch.
8. januar kl. 19:
Menighedskredsens traditionsrige

11. januar kl. 18.30:
Menighedsrådsmøde.
14. januar kl. 10:
Gudstjeneste ved Marianne Mulnæs.
16. januar kl. 14:
Kirkecafé ved Rose Marie Tillisch.
18. januar kl. 18:
Herrehjørnet.
21. januar kl. 10:
Gudstjeneste ved Niels Christian
Poulsen.
28. januar kl. 10:
Gudstjeneste ved Rose Marie Tillisch.
29. januar kl. 16:

Læs mere og find oplysninger
på strandmarkskirken.dk
Vi er også på facebook.

Nytårskur

Herrehjørnet

Menighedskredsens
traditionsrige nytårskur afholdes
mandag den 8. januar kl. 19.
Vi skal spille banko, synge et
par sange fra
højskolesangbogen og der vil
være kaffe/kage (30 kr.). Kom
og vær med til at fejre 2018 i

Torsdag den 18. januar kl. 18.00
tager vi hul på en ny sæson i
Herrehjørnet, som er en større
gruppe mænd som mødes, spiser
sammen og ser en god film.
Tilmelding og yderligere oplysninger
hos Niels Christian på tlf. 21 61 78
02 eller mail ncp@km.dk

Nytårskoncert med
Nordic Singers
Tirsdag den 9 januar kl. 19.00 er der
nytårskoncert i Strandmarkskirken.
Her kan du igen opleve Nordic
Singers, der består af professionelle
operasangere fra det Kgl. Teater, og
deres musikere.
Billetterne til koncerten koster kr. 50,-

Ulvetime/børnegudstjeneste
Kom til hyggelig ulvetime med gudstjeneste i børnehøjde ved Marianne
Mulnæs torsdag den 11. januar kl. 17.15 efterfulgt af fællesspisning.
Denne gang skal vi sammen skrive børnenes 10 bud, lave en masse rabalder
og vælte byen Jerikos mur, der er bygget op foran alteret. Det bliver sjovt.
Maden koster 20,- kr. for de voksne og er gratis for børnene.
Der er
ingen tilmelding, så bare kom.

Legestue med rytmik hver fredag
Kl. 10.45-11.45 er der legestue med rytmik for børn på 6-12 mdr.
Kl. 12-13 er der legestue med rytmik for børn på 0-6 mdr.
Vi synger starter med en halv times rytmik. Derefter er der tid til leg og kaffe.
Der er ingen tilmelding, så bare kom.

Kirkecafé
Tirsdag den 16. januar kl. 14 er der spændende kirkecafé om Maria
Sibylla Merian ved Rose Marie Tillisch, hvor overskriften er ”sommerfugle
-forvandlinger”.
Maria Sibylla Merian blev født i det sidste år af 30årskrigen.
Hun blev sommerfugleforsker og kunstner.
Hun beskrev først europæiske, siden sydamerikanske sommerfugles
fuldstændige forvandling fra æg til larve til puppe til sommerfugl på de
planter de hører til som larver. Hendes og hendes døtres liv og forskning
fortæller meget om forholdet mellem kristendom og naturvidenskab i det
Maria Sibylla Merian rejste med
sine to døtre fra Frankfurt over
Nürnberg til Friisland over
Amsterdam til Sydamerika og
tilbage igen. Hendes ene datter,
ansættes oveni købet af Zar
Peter den Store og flytter til
Rusland. Alt dette og meget mere
vil Rose Marie Tillisch
levendegøre for os til kirkecafeen.
Kaffe og kage til 15. kr. Alle er

Så er der banko!
Året første banko-eftermiddag er
mandag den 29. januar kl. 16.00.
Kom og vær med til et par hyggelige
timer, støt et godt formål og vind
måske også en gevinst med hjem.
Det er frivillige fra basargruppen, der
står bag det hyggelige bankospil, hvor
alle kan være med.

