Sommercafe
Hver onsdag kl. 9.00 i ugerne 26 – 31 inviterer vi til morgenandagt i
kirken og efterfølgende formiddagskaffe i sognegården.
Kaffen koster 20 kr.
Gudstjeneste og kirkekaffe

ARRANGEMENTER
FOR VOKSNE

Hver søndag kl. 10.00 er der gudstjeneste i Kristrup Kirke.
Fra september til juni drikker vi kirkekaffe i sognegården
efter gudstjenesten.
Se også de selvstændige programmer for:

Støttekredsen - mødes mandage i ulige uger
Frokostklub for mænd - mødes en mandag hver måned
Højskoleforeningen - mødes tirsdage i ulige uger
Litteraturkredsen - mødes 6 tirsdage i årets løb
Programmerne kan hentes i sognegården eller downloades
fra vores hjemmeside.
Du kan læse mere om arrangementerne på vores hjemmeside

I KRISTRUP SOGN

og holde dig opdateret på vores facebookside ”Kristrup Kirke”.

2019/2020

Efteråret 2019:

Foråret 2020:

Søndag d. 22.09 kl. 10.00: Familie- og høstgudstjeneste

Tirsdag d.21.01 kl. 19.30:Litteraturkreds:Ida Jessen: ”Telefon”

Tirsdag d. 24.09 kl. 19.30: Litteraturkreds: Khaled Hosseini: ”Drageløberen”

Torsdag den 23.01 kl.19.30: Sangaften med fortælling v/organist og komponist Erling Lindgren

Søndag d. 6.10 kl. 16.00: Koncert i Kristrup Kirke med BarbAros, dirigeret af Jonas Rasmussen
Søndag d. 27.10 kl. 10.00: Maleriudstilling med Bifrost. Fernisering efter gudstjenesten

Søndag d. 2.02 kl. 10.00: Diakoniens Dag fejres med gudstjeneste. Derefter
samvær i sognegården med underholdning ved operasanger Gertrud Lei
Tirsdag d.25.02 kl.19.30: Litteraturkreds: Anne-Cathrine Riebnitzsky:

Tirsdag d.29.10 kl.19.30: Litteraturkreds: Jens Smærup Sørensen: ”Jens”

”Smaragdsliberen”

Onsdag d.30.10 kl. 19.30 i Johanneskirken: Fælles sogneaften i samarbejde
med Vorup og Haslund-Ølst sogne. Foredrag v/journalist Tine Gøtzsche :

Torsdag d.27.2 kl.19.30: Foredrag ved professor i eksistentiel- og åndelig omsorg Niels Christian Hvidt - emne: ”Kan tro flytte bjerge - om forholdet mellem
tro, helbred og åndelig omsorg”

”Sådan blev jeg chef i mit eget liv” Entre 50 kr.

Torsdag d. 21.11 kl. 19.30: Foredrag v/forfatter Sara Linderoth Bouchet

Søndag d. 8.03 kl. 10.00: Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

”Fra erindring til fortælling - inspiration til at skrive din egen livshistorie ”
Tirsdag d. 3. 12 kl. 19.30: Litteraturkreds: Tom Buk-Swienty:

Tirsdag d. 24.03 kl. 19.30 i Kristrup Sognegård: Fælles sogneaften i samarbejde med Vorup og Haslund/Ølst sogne. Foredrag v/forfatter Anne-Cathrine
Riebnitzsky: ”Smaragdsliberen” Entré 50 kr.

”Det ensomme hjerte”

Tirsdag d. 31.03 kl.19.00: Litteraturkreds: Eleonora Christina Skov:

Torsdag d. 5.12 kl. 19.30: Adventsmøde i samarbejde med Grænseforeningen.
Adventstale v/ Niels Sander Pedersen, valgmenighedspræst i Mellerup

”Den, der lever stille” - vinder af de gyldne laurbær i år

Torsdag d.19.12 kl.17.00: Syng julen ind i Kristrup Kirke

Torsdag d. 2.april kl. 17.00-18.00: Påskestemning i Kristrup Kirke
Tirsdag d. 12.maj kl. 19.30: Menighedsrådet holder menighedsmøde og orienteringsmøde om valg til menighedsrådet den 15.09
Tirsdag d. 9.06: Sogneudflugt - program følger
Tirsdag d. 23.06: Sankt Hans aften

Ret til ændringer forbeholdes

