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

Torsdag d. 4. februar kl. 19.30

Mikael Holst Kongensholm:
Temaaften om gudstjenesten.
Født 1979. Sognepræst i Hinge – Vinderslev
sogne siden 2017.
Hvad er en gudstjeneste? Hvad betyder de
forskellige dele af den? Hvorfor rejser vi os op?
Hvorfor vender præsten sig rundt? Ja, hvad er
egentlig meningen med det hele? Det vil vi kigge
nærmere på denne aften.
Der bliver først oplæg og senere samtale ved bordene, så alle får
mulighed for at lufte sin mening.

Maria Serner-Pedersen,
Hjerm.
Født 1986. Bor i Hjerm v/ Holstebro.
Har i 11 år været ansat i Åbne døre som
rejsekoordinator og foredragsholder.
Kristne er den religiøse gruppe, der oplever
mest forfølgelse rundt om i verden.
Åbne døre Danmark hjælper kristne i 60
lande, der oplever vold og diskrimination pga.
deres tro. Maria Serner-Pedersen har selv været på rejser til lande
med kristenforfølgelse. Hun fortæller om fjendskab imod kristne,
og om styrke til at tilgive med Guds kærlighed.

Torsdag d. 26. november kl. 19.30
Advents- og
julekoncert i
Vinderslev
kirke med
Kølkærkoret.
Vi har tidligere haft besøg af Kølkærkoret. De vil i ugen op til første
søndag i advent bringe os lidt nærmere advents- og julestemningen
med deres firstemmige korsang. Glæd dig til at høre et dygtigt og
velsyngende kor! Efter koncerten er der kaffe i sognehuset.
Koncert, kaffe og kage er gratis.

Torsdag d. 11. marts kl. 19:30
Sognepræst Ivar Brændgaard,
Holstebro: ”Værdier, der ikke kan
måles eller vejes eller købes for
penge”.
Født 1949. Vokset op på en gård uden for Hurup
i Thy. Gift med Karin. Han er far til fire voksne
børn - og bedstefar for seks børnebørn.
Mere velfærd giver større lykke, mener statsministeren, og det
jager vort samfund efter, og vore unge mennesker piskes ud i et
lykke- og rigdomsræs, som giver både skuffelser, stress, sygdom
mm. Kristendommens svar er, at der findes helt andre værdier,
som skal og kan præge vort liv. Og det er helt gratis værdier, som
kan give mening og glæde i tilværelsen.

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
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Lisbeth Christensen, Anemonevej 6,
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