Årets juleprogram

i Baptistkirken i Odense - Klosterbakken 11

Adventskoncert d. 28. november kl. 19.00. Igen i år danner Odense Baptistkirke rammerne for Gospelkoret Joyful Voices og Odense Brass Bands adventskoncert. Læs mere om koncerten inde i denne folder. Koncerten er gratis.
Onsdagstræfs Julefest onsdag 8. december kl. 14:30 i menighedssalen. Kom
og vær med til en eftermiddag der vil stå i advents- og juletidens tegn. Vi
synger de dejlige advents- og julesalmer, hygger os ved kaffebordene. Eftermiddagen afsluttes med en kort andagt. Alle er velkomne. Det koster 30 kr.
at deltage.

Juleaftensgudstjeneste
Fredag 24. december kl. 15.00 – 15.45
Juleaften inviterer vi alle generationer til en hyggelig juleaftensgudstjeneste. Kom og vær med og lad julefreden sænke sig i dit sind inden den
store aften.
Gudstjenesten vil have indslag for børn, vi vil høre juleevangeliet og der
vil være en kort prædiken.
Vi vil selvfølgelig også synge de kendte julesalmer akkompagneret af orgel og blæsere.
Alle er hjerteligt velkomne.

Julefest i Baptistkirken søndag 12. december kl. 10:30-14:00, julefrokost kl.
12:00. Temaet for årets julefest er Guds kærlighed og der vil være både kreative indslag, drama og skattejagt. Læs mere om Julefest i Baptistkirken inde i
denne folder.
Café Klosterbakkens julefest tirsdag 14. december kl. 17.00 – 21.00 i menighedssalen (Ankomst kan ske fra kl. 16.30). Julefest med traditionel julemiddag, pakkeleg m.m. - TILMELDING er nødvendig og skal ske senest 7/12 i cafeen. Betaling sker ved ankomst. Pris kr. 125,00. Coronapas kræves.
Juleaftensgudstjeneste fredag 24. december kl. 15.00. v. kirkens præst Henrik Søndergaard.
En gudstjeneste, hvor vi ser mange nye ansigter. Alle er velkomne. Begynd
din juleaften med en dejlig gudstjeneste om det lille barn, der blev født for at
redde verden. Læs mere om gudstjenesten på siden om juleaftensgudstjenesten her i folderen.

Der findes gode parkeringsmuligheder, check vores hjemmeside for
hjælp www.baptistkirken-odense.dk

Julefest i
Baptistkirken

Adventskoncert med
Joyful Voices

&

Søndag 12. december kl. 10:30 – 14.00
Temaet for årets julefest er Guds kærlighed og der vil være spændende ting gemt i kirkens rum.

Odense Brass Band

Vi vil synge julesalmer akkompagneret af orgel og messingblæsere.
Der vil være julefortælling med understøttende drama og børnene
kan klippe julehjerter.
Børnene vil også gå på jagt efter de ting, der mangler i kirkens julekrybbe.
Efter gudstjenesten serveres der lækker julefrokost kl. 12.00 i menighedssalen.
Der vil være slikposer til børnene.
Det er gratis at deltage i kirkesalen, men frokosten koster 50 kr. Børn
op til 12 år er gratis.
Alle er velkomne, store som små.

Søndag 28. november kl. 19.00
Gospelkoret Joyful Voices og messingblæseorkesteret Odense Brass
Band giver koncert.
Kom og vær med til at starte julemåneden med en festlig koncert. Koret
og orkesteret veksler mellem sine numre. Der bliver fællessang og en
kort tale ved en af kirkens præster.
Efter koncerten står kirkens spejdere for kaffebord, hvor der er mulighed
for at købe kaffe og æbleskiver samt at støtte spejderarbejdet ved Amerikansk lotteri.
Alle er velkomne. Koncerten er GRATIS.
Der findes gode parkeringsmuligheder, check vores hjemmeside for hjælp
www.baptistkirken-odense.dk

