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Julemarkedet
En stor tak til
besøgende og frivillige
Vi sender en stor, varm
tak til de mange
besøgende, frivillige og
sponsorer, som igen i år
har været en del af
julemarkedet. Uden jer
ville julemarkedet ikke
have været den succes,
som det har været.
Julemarkedets eftersalg
De 2 første weekender i
december
Rester fra julemarkedet kan
nu købes til vores eftersalg i kirken. Her
sælges blandt andet julegløgg, remoulade,
grødris, lakridspiber, mel og flæskesteg,
æbleskiver, øl og julepynt.

Åbningstider for eftersalg:
Lørdag den 2. december kl. 12-15
Søndag den 3. december kl. 12-15
Lørdag den 9. december kl. 12-15
Søndag den 10. december kl. 12-15
Derudover har vi som altid åbent om
onsdagen kl. 17-19, om fredagen kl. 12-14
samt i forbindelse med kirkens
arrangementer. Der er ikke åbent
mellem 26. december og 9. januar.
Til eftersalget udleveres også
lotterigevinster til de heldige vindere.
Gevinsterne kan hentes i ovenstående
tidsrum eller efter aftale indtil ultimo
januar.

Filmaften: Kollektivet
Tirsdag den 5. december kl. 19.30
Det danske drama ”Kollektivet” fra 2016,
instrueret af Thomas Vinterberg, er en
kærlighedserklæring til en generation af
idealister og drømmere. Med famlien som
fortællingens midtpunkt inviteres vi ind i
drømmen om et ægte kollektiv anno 1975.
Den danske skuespillerinde Trine Dyrholm
vandt, som den første kvindelige skuespiller,
Sølvbjørnen for sin rolle i ”Kollektivet”.
Filmen vises med engelske undertekster. Så
tag gerne dine ikke-dansktalende venner
med og del en god filmoplevelse.

Kirkefrokost 2. søndag i advent
Søndag den 10. december
Dagens gudstjeneste efterfølges af en
kirkefrokost. Kom og få en hyggelig snak
over en sildemad og andre lækkerier. Der
opkræves en beskeden betaling for frokosten.

De ni læsninger og Lucia
Søndag den 17. december
kl. 14
De ni læsninger er en
juleforberedende gudstjeneste
med rod i den engelske
tradition. Der bliver vekselvis
læst og sunget.
Traditionen med Luciaoptog, der
med dets lys og sang i dag er
blevet en del af adventstiden, vil
også indgå i gudstjenesten
denne 3. søndag i advent.
Mød op til en stemningsfuld
eftermiddag i kirken. Efter
gudstjenesten sælges gløgg og
æbleskiver.

Ungdomsklubben
Kl. 19.00 – 22.00
Årets sidste ungdomsklubaften byder på
julehygge, bl.a. med kreation af kagehuse,
julepynt og småkager.
Vi starter det nye år med en fællestur i
skøjtehallen. Information om turen til
”Poseidon” kan findes på facebookgruppen
”Ungdomsklubben i Den Danske Kirke i
Bruxelles”.
Fredag den 8/12: Julehygge
Fredag den 19/1: Skøjtetur
(Poseidon)

Gudstjenester
Søndag den 3. december kl. 11.00
(1. søndag i advent)
Søndag den 3. december kl. 14.30
(For-julegudstjeneste i Brunssum)
Torsdag den 7. december kl. 17.45
(Mons/SHAPE)
Søndag den 10. december kl. 11.00
(2. søndag i advent, kirkefrokost)
Søndag den 17. december kl. 14.00
(De ni læsninger med Lucia-optog)
Søndag den 24. december kl. 13.00
(Juleaftensgudstjeneste i Mons/SHAPE)
Søndag den 24. december kl. 16.00
(Juleaftensgudstjeneste i Bruxelles)
Mandag den 25. december kl. 11.00
(Juledagsgudstjeneste)
Søndag den 14. januar 2018 kl. 11.00

