Kalender:
Søndag 1, april, Påskedag kl. 10.00
Højmesse i Nathanaels Kirke ved Ellen M.
Gylling.

Fredag 4. maj kl. 19-23
Natkirke i Sundby kirke.
Lørdag 5. maj fra kl. 11-17
Urban Festival i samarbejde med Solvang Kirke i
Remiseparken

Søndag 1. april kl. 17.00
International gudstjeneste i Nathanaels Kirke.
Samværet fortsætter med et let måltid til 25 kr.

Søndag 6. maj kl. 10.00
Højmesse i Nathanaels Kirke ved Ellen M. Gylling

Fredag 6. april kl. 19-23
Natkirke i Sundby kirke.

Søndag 6. maj kl. 10.00
Højmesse i Sundby kirke ved Jens Lind
Andersen.

Søndag 8. april kl. 10.00
Højmesse i Sundby kirke ved Jens Lind
Andersen.
Fredag 13. april kl. 19-23
Natkirke på engelsk i Sundby kirke.
Søndag 15, april kl. 10.00
Højmesse i Nathanaels Kirke ved Ellen M.
Gylling
Fredag 20. april kl. 19-23
Natkirke i Sundby kirke.
Fredag 27. april kl. 19-23
Natkirke i Sundby kirke.

Find os online:

www.modestedamager.dk

Søndag 6. maj kl. 17.00
International gudstjeneste i Nathanaels kirke.
Samværet fortsætter med et let måltid til 25 kr.
Fredag 11. maj kl. 19-23
Natkirke i Sundby kirke.
Fredag 18. maj kl. 19-23
Natkirke på engelsk i Sundby kirke. Jens Lind
Andersen
Søndag 20 maj, kl. 10.00
Højmesse i Nathanaels Kirke ved Ellen M. Gylling
Mandag 21 maj, 2. Pinsedag kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste på Femøren ved Amager
strand, I samarbejde med Amagers sogne.
Onsdag 23. maj kl. 18
”Middag på tværs” Den årlige sammenkomst
med middag og status på Mødested Amagers
arbejde. Kontakt Mødestedet for mere info.
Tilmelding nødvendig.
Fredag 25. maj kl. 19-23
Natkirke i Sundby kirke.

International gudstjeneste
første søndag hver måned kl. 17
i Nathanaels kirke,
Holmbladsgade 19

Kids’ Corner - stille aktiviteter for børn
Samværet fortsætter med et let måltid
til 25 kr.

Natkirke i Sundby kirke
Amagerbrogade 71

hver fredag kl. 19-23
Kom og gå som du vil! - 5 minutter,
en halv time eller hele aftenen
Mødested Amager - Sundby sogn

Mahabba
vi mødes hver uge til bøn, refleksion og
netværking i Solvang kirke, Remisevej 10.
Mahabba brænder for at motivere almindelige
kristne til at møde deres muslimske naboer med
venlighed og hjælpe kirker med at skabe liv og
vækst i menigheden.

Kontakt Mødested Amager for yderligere
oplysninger.

Løbende tilbud:
Sprogcafé og lektiehjælp:
Mulighed for hjælp til at lære dansk
eller lektiehjælp til nydanskere, der
går på sprogskole.

Samtaler og sjælesorg:

Mulighed for personlig samtale om
det, der optager eller trykker dig eller
om tro

Praktisk hjælp og rådgivning:
Rådgivning og hjælp til at læse brev
fra kommune, læge eller andre
private eller offentlige instanser

Voksendåb:

Vi tilbyder dåbsoplæring og
voksendåb og evt. konfirmation

Mødested Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal
2300 København S
Tlf. 82325527
www.modestedamager.dk

HVAD ER MØDESTED AMAGER
Mødested Amager er et
tværkulturelt arbejde. Vores vision er
at være et mødested på Amager,
hvor mennesker kan mødes og
danne fællesskaber på tværs af
etniske, kulturelle og religiøse
forskelle i gensidig forståelse og
respekt. Derudover ønsker vi at
engagere os i lokalmiljøet og række
en hjælpende hånd til nydanskere
på forskellige måder.
Mødested Amager ønsker også at
formidle det kristne
kærlighedsbudskab til kristne
indvandrere og flygtninge og ikkedøbte danskere på Amager. Det
sker gennem den internationale
gudstjeneste, Natkirken og
fællesskab og samtale i mindre
grupper.
Mødestedet har tre medarbejdere,
Ellen M. Gylling og Jens Lind
Andersen, som er indvandrerpræster og også tilknyttet
Nathanaels og Sundby kirker som
sognepræster, og Hanna Vesalainen
Hirslund, der er tværkulturel
sekretær. Der er også en række
frivillige medarbejdere tilknyttet
stedet. Mødested Amager er et
folkekirkeligt projekt, som begyndte i
2003 og støttes af 14 menigheder på
Amager. Kontakt medarbejderne for
mere information om tilbud og
arrangementer.
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Medarbejdere i Mødestedet:
Sogne- og indvandrerpræsterne:
Ellen M. Gylling
Træffes på Mødestedet ons kl. 11-12 og i
Nathanaels sognegård (Holmbladsgade 19)
man 11-12, tir 13-14 og efter aftale.
Tlf. 39405004/eg@km.dk

Jens Lind Andersen
Træffes på Mødestedet ons kl. 11-12 og i Sundby
menighedshus (Oliebladsgade 2) tor og fre 11-12
og efter aftale. Tlf. 23602557/jelb@km.dk

Tværkulturel sekretær:
Hanna Vesalainen Hirslund
Træffes på Mødestedet man-fre kl. 10-15.
Tlf. 82325527/50419720 (mobil)
hanna@modestedamager.dk

