Så ring eller skriv til præsten
60460380 – michael@citykirken.dk
Eller til de kontaktpersoner som er nævnt i
programmet.

Sankt Hansaften
Sommerstævne
Udflugt
Dåb
Grillaften
Konference

23. Juni - Sankt Hansaften

7. August - Fælles frokost efter gudstjenesten

Vi hygger og griller sammen med vores venner i
FAMILIEKIRKEN. Tag selv kød og drikkevare med, så sørger vi
for resten. Åbent fra kl. 17:00. Adressen er Klostergården.
Bygaden 53, Høje Taastrup.

Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen.
Kontakt personer er Debbie og Simon Svarre.

19. August - Åbent hus
10. Juli - Fælles frokost efter gudstjenesten
Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen
Kontakt personer er Debbie og Simon Svarre.

21. Juli - Sommerstævnet på Lindenborg
Vi mødes på Lindenborgved, ved pølsevognen til frokost og
eftermiddagskaffe og tilbringer dagen sammen på
sommerstævnet. sommerstaevnet.dk
Adressen er Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde.
Kontaktperson for dagen er Anita Pedersen.

24. Juli - Udflugt til Nyrup Baptistmenighed
Vi kører til Nyrup på Midtsjælland og holder gudstjeneste,
Michael Jensen prædiker. Efter gudstjenesten, vil vi spise
frokost sammen. Nyrup Baptistmenighed står for frokosten og
kaffe mm. PRIS 35 kr. Adressen er Kirkestræde 4, 4296 NYRUP.
Gudstjenesten starter Kl. 10:30.

Vi hygger og griller sammen med vores venner i
FAMILIEKIRKEN. Tag selv kød og drikkevare med, så sørger vi
for resten. Åbent fra kl. 17:00 Ahornvej 3 i Taastrup.

9 – 10. September - Konference
Med. Dr. PETER GAMMONS, UK. Mere information følger, i et
særskilt program. Kontakt person er Per Eivind Stig.

OBS: I Juli og August måned, holder vi gudstjeneste
kl. 11:00 i HUSET på Ahornvej 3 i Taastrup.
Hvis der sker ændringer udover, hvad der er nævnt her i
programmet, så vil det stå i fredagsmailen.
Vi vil også gerne opmuntre alle, til at hjælpe hinanden med
transportmuligheder, så alle har mulighed for at deltage i de
forskellige arrangementer.
Kirkens præst Michael Jensen, holder ferie i uge 27 – 28 – 29
I denne periode kan man kontakte menighedens ledelse.

31. Juli DÅB på Ishøj strand
Vi holder dåbsgudstjeneste Kl. 11:00 foran ARKEN, ved Ishøj
Strand ”JÆGERSØEN”.

