Kom og vær med til

Børnefest og
Bibelweekend!
fredag d. 22. og søndag d. 24. april
på Johannesskolen, Hillerød

Børnefest:

Er du fyldt 3 år og er frisk på en børnefest, så kom og
vær med til hygge, leg, pizza, mørkegemme og film.
Husk en lommelygte.

Program fredag:

kl. 17-20.30: Børnefest for børnene
kl. 17:

Bibelundervisning for de voksne:
Som faderen har udsendt mig, 			
sender jeg også jer. (Johs. 20:21) 			
Hvad vil det sige at være sendt? 			
Og hvad betyder det for det mindre 		
fællesskab?
v. Morten Friis

kl. 18.15:

Spisning

kl. 19:

I Hillerød Frimenighed planlægger vi at oprette K-grupper (Kristus-grupper) fra 01. august 2022. Undervisningen denne weekend bliver både bibelsk og praktisk og
vil give nogle svar på, hvorfor vi gør det og hvordan vi
kan gøre det.

Bibelundervisning for de voksne:
Èt legeme og én ånd (Ef: 4:4) 		
Hvordan lever legemet sammen i
hverdagen? Og hvordan kan vi bygge
relationer og favne flere udefra?
v. Morten Friis

Kl. 20.15:

Kaffe og kage

Tilmelding:

kl. 10.30:

Bibelweekend:

Tema: Når Jesus fylder i hverdagens fællesskaber
Hvordan får vi Jesus til at fylde i hverdagens fællesskaber? Er det et individuelt eller et fælles anliggende?
Vi vil tale om, hvordan det mindre fællesskab kan være
et godt sted at hjælpe og løfte hinanden som Jesu
disciple. Hvordan vi sammen kan holde vor frelser for
øje og sammen bede Guds ånd fylde og udruste os i den
fælles mission og tjeneste.

Tilmelding til spisning til børnefest og bibelweekend
senest mandag d. 18. april.
Voksne 40 kr. pr. person. Børn gratis.
Skriv en mail til bakpedersen.hbp@gmail.com

Program søndag:

Gudstjeneste for børn og voksne
Forsonet og forvandlet
Hvordan leve som både Guds barn, tjener
og missionær? Hvordan forvandler Gud
mig indefra?
v. Birger Reuss Schmidt
(Under prædikenen er der børnekirke og
juniortræf).

