Velkommen til natkirken
Natkirken er rum for samtale om tro og eksistens.
Et rum for stilhed, meditation, bøn og fordybelse.
I natkirken står enkelheden som overskrift.
I forhold til højmessen er det særlige ved natkirken, at der her er mulighed for dialog. Både i form
af en samtale med en præst, hvis du ønsker det og i Reflektoriet, hvor du inviteres ind i det Russiske
kapel, til en dialog om tro og eksistens.
Natkirken har faste led: Musik, Reflektorium og nadverandagt, som ligger i forlængelse af
hinanden, som en meningsfuld, sammenhængende liturgi. Aftenen fungerer som én lang
gudstjeneste, men med flere mulige pauser. Du kan deltage i det, du ønsker, at være med i.
Program
20.00 Natkirken åbner.
20.30-21.00 Natkirkemusik. Musikken i natkirken er forskellig fra gang til gang, men den har det
tilfælles, at den er af meditativ karakter.
21.00-22.00 Reflektorium. I Reflektoriet, der ledes af en af præsterne i natkirken, er der mulighed
for at deltage i en samtale om det tema, der er valgt for aftenens dialog. Den præst, der leder
aftenens reflektorium, indleder med et kort oplæg om aftenens emne og derefter udfolder dialogen
sig, afhængigt af deltagernes bidrag til dialogen.
22.00-22.30 Nadverandagt. Du kan du deltage i nadverandagten, som ligger i forlængelse af
dialogen i Reflektoriet. Det kan opleves meget meningsfuldt - efter dialogen – at komme ud til et
dækket nadverbord og til en præst, der tager imod os.
Personlig samtale. Har du brug for en samtale med en præst? Henvend dig til en af præsterne i
natkirken.
Kaffehjørnet. Her kan du aftenen igennem få en kop kaffe og en snak, med andre i natkirken.
Præsterne i Horsens Provsti står på skift sammen med natkirkepræst Anette Foged Schultz for
natkirkeaftenerne i Klosterkirken.
Målgruppe Natkirken henvender sig til alle, der savner åndehuller i hverdagen og til alle, som er
interesseret i spørgsmål om tro og eksistens.
Hvor og hvornår Vi har natkirke i Klosterkirken den første fredag i hver måned.

