Alle er velkomne
Onsdag d. 19. september kl. 19:30
Psykolog Elli Kappelgaard,
København.
"Håb og Håbløshed".
Født 1983 i København. Cand.psych. Kbh.
2013. Medforfatter til bøgerne "Ord Vind
Kød - poetiske tekster til kirkeåret" & "Det
er din egen skyld. Jobs bog nudansk og
fortolket". Elli Kappelgaard arbejder i foreningen Agape.
Når vi møder modgang, er det ikke usædvanligt at blive ramt af en
følelse af håbløshed. Hvorfor er håb og mening så livsvigtigt, og
hvordan bevarer vi håbet, når det synes svært? Foredraget vil tage
udgangspunkt i psykiateren Viktor Frankl, som gjorde vigtige
observationer om mennesket under sit ophold i kz-lejr.

Onsdag d. 31. oktober kl. 19:30
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.
Vi skal høre om fire måneder og 22.000
kilometer rundt i Sydafrika, Namibia,
Botswana, Zimbabwe, Lesotho og
Swaziland. Kom og lyt til deres møder
med mennesker og natur og se nogle af
deres skønne billeder.

Tirsdag d. 27. november kl. 19:30
Advents- og julekoncert i
Vinderslev kirke med
organist Henriette og
operasanger Anders
Hald, Viborg.
Familien Hald vil med adventsog julekoncerten gøre deres
allerbedste for at gøre os klar til
advent og til at se frem mod juletiden. Vi skal møde et bredt udvalg
af advents og julesange.
Efter koncerten i kirken er der eftersamvær i sognehuset med kaffe
og kage.

Torsdag d. 31. januar kl. 19:30
Lærer og foredragsholder Anna Saarup
Brinth, Bording.
" Mit møde med Lise Munk ".
Hun er født i Thy og oprindelig bankuddannet,
men læste til lærer og har i over 30 år været
lærer i Bording. Hun har bestridt tillidsposter i
menighedsråd, distriktsforeningen og i provstiet.
Kendskabet til Lise Munk har baggrund i flere besøg hos Lise Munk i
hendes hjem i Vedersø gl. præstegård og en mangeårig interesse
for Kaj Munks liv og digtning. Januar 2019 er 75 året for Kaj Munks
død.

Torsdag d. 7. marts kl. 19:30
Sangaften med Marianne
Skrydstrup, Serup og
Mikael Holst
Kongensholm, Hinge.
Forår og påske er håbets tid.
Efter en lang vinter ser vi frem
mod forårets lys. Nyt liv spirer
frem. Håb om nye muligheder og vækst. Påsken bærer samme
budskab. Efter død og mørke langfredag og lørdag kommer der lys
og opstandelse og nyt liv påskedag, hvor Jesus vandt over døden.
Denne aften vil vi gennem sang og ord bevæge os tættere på
foråret og påsken, på livet og lyset.
Kirkens organist Marianne Skrydstrup står for musikken,
sognepræst Mikael Holst Kongensholm for ordene, og vi er alle
med til at synge!

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. 2091 3623
l-n-c@hotmail.com
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