Alle er velkomne
Tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30

Alle er velkomne
Onsdag d. 29. januar kl. 19:30

Medlem af Etisk råd, hospicechef
Herdis Hansen, Hvide Sande.
”Den nødvendige samtale”.

Familien på farten.
”Familien på farten”, som består af
Anne Grethe, Helge og deres børn,
har i mange år været på opdagelse i
verden. Når de er hjemme, er det på
Giveegnen.

Født 1963. Uddannet sygeplejerske i 1989.
Senere en lederuddannelse. I perioden
1989–2006 arbejdede hun på
hjertemedicinsk afdeling, og har siden 2006
været hospicechef ved Anker Fjord Hospice
i Hvide Sande.
Med emnet vil hun inspirere os til at blive mere bevidste om at leve
livet her og nu, så vi ikke har en lang liste med fortrydelser, når
døden nærmer sig.

De besøgte os i oktober 2018. Denne
gang er fokus på Helges gåtur på
3700 km fra Nordkap til Give.
Undervejs ventede Anne Grethe for
ca. hver 50 km med opmuntring,
aftensmad og natteherberg efter dagens gåtur på 10 – 12 timer.

Torsdag d. 28. november kl. 19.00

Onsdag d. 4. marts kl. 19:30

Advents- og julekoncert i
Vinderslev kirke med
Grundfos koret fra
Bjerringbro.
Grundfos-koret er et rytmisk kor
med 27 medlemmer og et
meget alsidigt repertoire. De
blev dannet i 1992 og har base
på Grundfos i Bjerringbro.
Glæd dig til at høre et dygtigt og velsyngende kor!
Efter koncerten er der kaffe i sognehuset. Koncert, kaffe og kage er
gratis.

Lærer og tidl. Forstander Hans
Jørgen Lysholm Viborg.
"Danmarksbilleder".
L

Født i 1947. Opvokset på en gård i Osted
imellem Roskilde og Ringsted. Uddannet
lærer. I 11 år var han forstander på
Vesterbølle Efterskole. Har stor interesse
for lokalhistorie.
En aften med ord og billeder om udviklingen igennem de sidste ca.
150 år. Vi taler om, fra åben ildsted til komfur, andelsbevægelse,
jordfordeling, tærskeværk, herregårde, gårde og husmandssteder.
Oplæg til samtale med fokus på: ”Kan du huske”.

Yderligere bemærkninger:
Hans Jørgen Lysholm har en udsendelse i TV midt/vest i
programmet ”Kirkespor” om Vinderslev kirke. Se den på:
https://www.tvmidtvest.dk/kirkespor/kirkespor-vinderslev

Sogneaftenerne afholdes i:
Vinderslev Sognehus, Vinderslevholmvej 4,
Vinderslev, 8620 Kjellerup.

Pris for deltagelse:
Sogneaftener koster 25 kr. pr. aften
Julekoncert med efterfølgende kaffe er gratis.

Sogneaftener
Evt. kontakt angående aftnerne:
Lisbeth Christensen, Anemonevej 6,
Vinderslev, 8620 Kjellerup.
Tlf. 2091 3623
l-n-c@hotmail.com
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