GLØGG OG JULEPRÆDIKENER
Prædikenforberedelse i Trinitatis Kirke
Tirsdag 1. december kl. 12.00-14.15 & kl. 15.00-17.15

Det bliver jul!
Selvom vi endnu ikke ved, hvordan vi skal huse den store julemenighed – så bliver det jul. Og selvom det i år bliver med
afstand og håndsprit – så skal juleevangeliet forkyndes.
I år skal vi både forberede os på at holde mange, små julegudstjenester indendørs, og prædike udendørs - på
kirkegården, fra kirketårnet, fra en båd i søen som på Vorherre Jesu Kristi tid. Vi skal forberede os på at kunne sige noget
vigtigt og væsentligt, der også kan trænge gennem regn og blæst og skrattende mikrofoner. Det skal være kort, godt og
kraftfuldt.
Det er os en glæde igen i år at kunne invitere til prædikenværksted omkring julens prædikener. Fire kolleger giver os hver
et kvarters input til gode spor, nye vinkler og aktuelle temaer i juleprædiken.
Oplægsholdere: Inge Lise Løkkegaard (Grundtvigskirken), Niels Nymann Eriksen (Apostelkirken)
Kirsten Winther (Helsingør domkirke), Dorte Dideriksen (Jørlunde kirke)
På grund af corona-begrænsninger er de i år to runder, så vi kan skabe plads og afstand i rummet, så når man tilmelder
sig, skal man vælge mellem de to tidspunkter. Der kan være højst fyrre på hvert hold. Al servering foregår i to pavilloner
ude på parkeringspladsen (ingen parkering ved Trinitatis kirke den dag)
Program 1 - kl. 12.00-14.15
Kl. 12.00: Velkomst og sandwich
Kl. 12.15: Fire julespor
Kl. 13.15: Gløgg
Kl. 13.30: Juleprædikantens værksted (gruppearbejde)
Kl. 14.30: Afslutning

Program 2 - kl. 15.00-17.15
Kl. 15.00: Velkomst
Kl. 15.15: Fire julespor
Kl. 16.15: Gløgg
Kl. 16.30: Juleprædikantens værksted (gruppearbejde)
Kl. 17.15: Afslutning

Sted: Trinitatis kirkes menighedshus, Pilestræde 67, 1112 København
Tilmelding: Senest 27. november
Tilmelding for Københavns stifts til stiftskonsulent Pia Nordin Christensen, pnc@km.dk
Tilmelding for Helsingør stift til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, ehl@km.dk

