Alle er velkomne
Onsdag d. 22. oktober kl. 19:30
Sognepræst Flemming Kloster
Poulsen, Randers
”Det uperfekte liv”
Vi jager ”Det Perfekte Liv” med penge &
succes - men findes der en modfortælling? Ja,
det gør der, nemlig i dagligsprogets bibelske
udtryk. Med udgangspunkt i nogle af disse
udtryk, f.eks. "manna fra himlen" og "bære sit kors" genfortæller
jeg de bibelhistorier, som udtrykkene kommer fra.
Vokset op på en gård i Midtjylland. Cand. Teol. fra Aarhus
Universitet i 1986. Sognepræst i Gedsted-Fjelsø 1987-2002. Siden
2002 sognepræst ved Sct. Mortens Kirke, Randers.

Søndag d. 30. november kl. 19:00 (bemærk tidspunkt)
Advents- og julekoncert i
Vinderslev kirke
Organist Henriette og operasanger
Anders Hald, Viborg
Der er kaffebord i Sognehuset, og derefter vil
parret synge og spille i Sognehuset.
Henriette har taget den præliminære
organistuddannelse ved Vestervig
kirkemusikskole og er organist ved tre kirker i Viborgområdet.
Anders er uddannet i Aarhus og Tyskland, og har virket ved Den
Jyske Opera og Det Kgl. Theater.
Parret bor på Anders´ fødegård i nærheden af Viborg.

Tirsdag d. 17. februar kl. 19:30
Klaus Højgaard Laursen, Aarhus
"Filipperbrevet"
Klaus har indlært sig hele Filipperbrevet,
og vil levendegøre dette for os ved at
genfortælle brevet.
Efter kaffepausen bliver der drøftelse af
spørgsmålet: ”Hvad betyder mest for dig i
Filipperbrevet?”
Klaus er opvokset på Bornholm og bor i Gjern. Han er 35 år og på
niende år gift med Mette. Han har en bachelor i teologi. Ud over
arbejdet med Bibelen Live, fungerer han som handicaphjælper.

Tirsdag d. 10. marts kl. 19:30
Fhv. sognepræst Ejnar Stobbe,
Silkeborg
"Midtjyske røverhistorier"
For 100 år siden huserede der en berømt
tyveknægt på Kjellerupegnen ved navn
Peter Reimer. Der gik før i tiden mange
muntre og underholdende historier om
hans evner til at narre politiet. I dag er han stort set glemt.
Født på en gård på Midtsjælland i 1948, sognepræst i Kragelund og
Funder 1977-2013, har ved siden af præstejobbet arbejdet med
Karen Blixen, Midtjyllands kirkehistorie, lokalhistorie og
fortællinger i flere genrer.

Sogneaftenerne afholdes i: Vinderslev Sognehus,
Vinderslevholmvej 4, Vinderslev, 8620 Kjellerup
Advents- og julekoncerten afholdes i Vinderslev
kirke, Vinderslevholmvej 6, Vinderslev, 8620
Kjellerup

Pris for deltagelse 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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