
Harry Potter 
FILMKVELD

i Holmen 
menighet!

22. oktober 2021
kl. 16.30-20.00



Vi har gleden av å invitere deg til Harry Potter filmkveld i Holmen
kirke fredag 22. oktober kl. 16.30-20.00!

 
Det blir pizza fra kl. 16.30 og filmen starter kl. 17.00. Vi ser Harry Potter og

de vises stein. Etter filmen avslutter vi i kirkerommet. Vi er ferdige til kl.
20.00.

Dette er et samarbeidstiltak for Holmen og Heggedal menigheter
 

Påmelding til Ann i Holmen, ah954@kirken.no eller Marianne i Heggedal,
ms885@kirken.no. Ved påmelding trenger vi:

Navn, skole, menighetstilhørighet (Holmen/Heggedal) og eventuelle allergier
eller behov for spesiell tilrettelegging.

 
Påmeldingsfrist: 

Onsdag 20. oktober
Ta gjerne med deg det godteriet du vil spise til filmen (Vi stiller med popcorn)

 
Denne invitasjon er sendt til alle døpte i Holmen og Heggedal menigheter som er født i 2012.

Kjenner du noen i samme aldersgruppe som ikke har fått invitasjon, så er det bare å be dem om
å melde seg på. Arrangementet er åpent for ikke-medlemmer også.

 
Dere lurer kanskje litt på hva som er koblingen mellom Harry Potter og kirken? Ser man bare på

det utvendige, kan man jo kanskje lure litt på hva hekser og trollmenn har i kirkerommet å
gjøre. Men i hjertet av fortellingene om Harry Potter ligger det et budskap som er nært i slekt

med den kristne fortellingen. Det handler om kampen mellom det gode og det onde, om en som
er utvalgt til å stå fremst i kampen, og om kjærligheten som er sterkere enn døden. Disse

parallellene til fortellingen om Jesus blir i grunnen bare tydeligere og tydeligere jo lenger ut i
bokserien vi kommer. Og så er det jo gøy å være kreativ og leke seg med det universet som J. K.

Rowling har skapt.  
 
 
 

Harry Potter filmkveld!
Velkommen til 

Oppmøte i Holmen kirke           fredag kl. 16.30            


