Alle er velkomne
Tirsdag d. 19. september kl. 19:30
Biskop emeritus Karsten Nissen,
Aabenraa. ”Lutheraften.”

Tirsdag d. 28. november kl. 19:00
Julekoncert med
Silkeborg koret.

Født i 1946 i Haderslev. Cand. Teol fra Aarhus
1971. Sognepræst, forstander på
Diakonskolen, domprovst. I årene 1996–2014
biskop over Viborg stift. Aase og Karsten
Nissen bor nu i Aabenraa.
Nissen er Folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende
Reformationsjubilæet 2017 og besidder en stor viden om Luther.
Hvad var han for en? Hvad var hans hovedtanker? Og hvad kan vi
bruge ham og hans tanker til i dag?

Silkeborgkoret er et blandet
4-stemmigt kor med cirka 35
medlemmer. Koret blev
oprettet i 1974. De synger en
blanding af klassiske satser
og danske og udenlandske
sange, så vi kan se frem til et varieret og stemningsfuldt program.
Efter koncerten i kirken er der kaffe i sognehuset.
Gratis entre og kaffebord.

Torsdag d. 2. november kl. 19:30

Onsdag d. 31. januar kl. 19:30

Sangaften med Marianne
Skrydstrup, og Mikael Holst
Kongensholm.
Marianne er ansat som organist i
Vinderslev og Hinge kirker fra
november 2016 og er nu på 3. år ved at uddanne sig på Vestervig
Kirkemusikskole. Bor i dag i Serup sammen med Torben. Mikael er
cand.theol. fra København i 2015 og bor i Hinge med sin kone Lise.
Marianne har udvalgt nogle af de trods alt smukke sange, som
findes om november, og sammen med Mikael, som bidrager med
nogle ord, vil hun føre os trygt igennem novembers mørke.
Velkommen til en sangaften, hvor vi i fællesskab vil synge os
igennem november.

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg.
”Vejen til Viborg.”
Født 1961 i Brædstrup. Cand. theol. 1990.
Landssekr. i DKs Kristelige Gymnasiastbev./
KFUM og KFUK i 1989. Sognepræst i
Møllevangskirken/Studenterpræst 1993.
Forstander for Diakonhøjskolen 1996. Generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp 2005, samt formands og tillidsposter ved
Møltrup Optagelseshjem, Danske Kirkers Råd og Det Lutherske
Verdensforbund. Fra 2014 biskop over Viborg stift.
Stubkjær vil fortælle om arbejdet med diakoni – som præst,
forstander, generalsekretær og nu som biskop i en tid, hvor diakonien presser sig på i forhold til menighedsrådenes dagsorden.

Torsdag d. 8. marts kl. 19:30
Hans Jørgen Lysholm, Viborg.
”Vinderslev kirke med udblik til kirker i
Midtjylland”
Født i 1947. Uddannet lærer og har virket som
lærer og efterskoleforstander.
Det er i vore kirker, at forgangne generationers liv
og virke møder os. Kirkerne fortæller om byggekunst,
stenhuggerkunst, bibelhistorie, centrale emner fra det kristne
evangelium, legender, mindesmærker og meget mere. Vore kirker
er fyldt med symboler, men kan vi stadig tyde dem? Der er mange
spændende kirkebygninger i Midtjylland, og Vinderslev kirke er en
af de mest spændende. Vi skal se en del udvalgte billeder – billeder
som gør os klogere og som fortæller en interessant historie.

Sogneaftenerne afholdes i:
Vinderslev Sognehus, Vinderslevholmvej 4,
Vinderslev, 8620 Kjellerup.
Pris for deltagelse, undt. julekoncerten, er:
25 kr. pr. aften
Ikke konfirmerede, er gratis
Evt. kontakt angående aftnerne:
Lisbeth Christensen, Anemonevej 6,
Vinderslev, 8620 Kjellerup.
Tlf. 86 88 84 84

l-n-c@hotmail.com
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