Alle er velkomne
Tirsdag d. 20. september kl. 19:30
Sogne- og sygehuspræst Preben
Kok, Vejle. "Skæld ud på Gud"
Preben Kok er født i Aarhus i 1948. Cand. mag
i historie og kristendomskundskab, Aarhus.
Har beklædt præstestillinger og er nu
sygehuspræst i Vejle. Mange års erfaring i
supervision af præster, læger, sygeplejesker,
faglige konsulenter og ledere. Har udgivet bogen: ”Skæld ud på
Gud”.

Onsdag d. 30. november kl. 19:00
Julekoncert i Vinderslev Kirke
”Lad det klinge sødt i sky…”

Ud fra emnet ”skæld ud på Gud” fortæller han om sit arbejde og sin
tro. Han arbejder med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og
illusionen om det perfekte menneske.

Julen står for døren, og vi byder højtiden
velkommen med en stemningsfuld
julekoncert, hvor Lasse Bech Eiler og Helle
Bovbjerg Eiler spiller julen ind. Aftenen
byder på julens engelske og danske musiktraditioner samt små
værker for trompet, orgel og klaver. Menigheden får lejlighed til at
synge med på et væld af julens skønne salmer, og kan gå derfra
fyldt op med julestemning. Der er efterfølgende kaffe, fællessang
og hyggeligt samvær i sognehuset.
(Fri entre og gratis kaffebord).

Torsdag d. 3. november kl. 19:30

Onsdag d. 1. februar kl. 19:30

Sognepræst Jørgen Løvstad,
Thorning. "Rettidig Ildhu"
Er uddannet lærer og cand. theol. Gift med
Anette og har 4 børn. Folkeskolelærer, arbejdet
på Grønland, tv-producent og efterskoleforstander. Rigt engageret i kirkeligt/socialt arbejde.
Nåede du det? Hvis ikke, så er det nu! En godt 60-årig præst giver
inspiration til at indfri nogle af de drømme og længsler, man måske
ikke har fået opfyldt, og som rent faktisk kan opfyldes, inden man
skal i graven!!! Måske kunne man også være den, der var med til at
indfri et medmenneskes drømme og længsler?!

Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen,
Aalborg. ”Hvordan hjælper vi….”
”Hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden, når
livet gør ondt?”
Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst
på Aalborg Universitetshospital i 16 år.
Trøst er en fornærmelse, hvis der ingen trøst er, og tiden læger ikke
alle sår. I dette foredrag vil Ruth komme med masser af bud på,
hvad vi kan gøre - og ikke mindst, hvad vi ikke skal gøre og sige, når
et menneske er i sorg. Foredraget er tænkt som oplæg til samtale
senere på aftenen.
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