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Ved højmessen i Glesborg Kirke søndag
den 2. oktober, medvirker Pericum-koret.
Dette kor består af ca. 20 sangere, som
er udgået fra Aarhus Studiekor. Koret
mødes stadig årligt, de seneste år under
ledelse af Studiekorets nuværende dirigent Mathias Skaarup Sørensen.
Som præludium og postludium synger
koret henholdsvis en dansk folkemelodi
og en norsk ”Bruremarsj” af Jan Magne
Førde. Hver på deres måde har musikstykkerne forbindelse til det kirkelige,
og begge er de er arrangeret for kor af
Mathias Skaarup Sørensen.

Sogneaftener 2016

(entré m. kaffe og kage begge gange:
50,-) – se også hjemmesiden

Fjellerup aktivitetshus, torsdag d. 6. oktober 2016, kl.19.30:
Good Company
Et hus i morgengryet, fyldt af hemmelighedsfulde mennesker.
Et spil om de livsafgørende bånd i livet
eller mangel på samme
Med humor og musikalsk overskud.
Glesborg forsamlingshus, torsdag d. 10.
november 2016, kl. 19.30:
Evolution eller skabelse?
Hvad fortæller de videnskabelige facts?
Ved / Karsten Pultz.

Karsten Pultz er opvokset i et ikke-religiøst hjem, og lærte hjemme, i skolen
og medierne, at evolutionsteorien alene
forklarede livets oprindelse. 30 år gik
han i denne tro, til han fandt videnskabsfolk, på nettet, som modgik Darwins teori. Efter 8 års research i evolution og
intelligent design, måtte han, overbevist
af de videnskabelige facts, forkaste evolution.
Ud fra sin bog Exit Evolution (2015),
holder Karsten et foredrag, med beviser
mod evolutionsteorien, samt de overvældende beviser for skabelse, samlet
gennem, især, de seneste 60 år. Usandheder, som benyttes i skolebøger og i
medierne modbevises også.

Allehelgen gudstjeneste.

Vær med til at mindes de døde.
Søndag d. 6. november
Fjellerup, kl. 17 og Glesborg, kl. 18.30.
Efter prædikenen vil navnene på de
mennesker, der er døde i sognene, bisat
eller begravet fra Fjellerup eller Glesborg kirke blive læst op. Man må gerne
tage lys i kirke og våbenhus og sætte på
gravene.
Med altergang og særligt udvalgte salmer til lejligheden.

2.
6.

Glesborg
Korgudstjeneste
Sogneaften Fjellerup Aktivitetshus
”Boreas Kor Teater”
9. Fjellerup
16. Glesborg
20. Glesborg
Sangaften i
Glesborg sognehus

KIRKESANGER:

Klavs Erck, tlf. 51902448.
ORGANIST:

Fjellerup: Vakant
Glesborg:
Birthe Lorentzen, tlf. 86 404012.

Fra fredag d. 14. oktober til og med
mandag d. 24. oktober. Vikar: Vibeke
H. Sommer.

30. Glesborg

* m. kaffe og rundstykker

Sognepræst Michael H. Pilgaard
træffes enten i præstegården eller pr.
tlf. 86 317035. mobilnr.: 20136135
og e-mail: mipi@km.dk. Mandag er
præstens fridag.

kirkegården eller pr. telefon):
Glesborg: Brian Pape, tlf. 25337341.
Fjellerup: Pernille Munk, tlf. 40454683

Præsten holder ferie

10.30
9.00 (?)
19.00

PRAKTISK INFO

GRAVER (træffes tirsdag-fredag på

torsdag d. 20. oktober kl. 19.
Hygge med efterårssange og andet godt
fra Højskolesangbogen, samt lidt fra
”100 nye salmer.”
Menighedsrådet serverer selvfølgelig
også kaffe og kage undervejs.

23. Fjellerup
26. Glesborg

Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv.
8500 Grenaa.
Træffetid mandag - fredag
kl. 8.00 - 13.00
tlf.nr. 86 331316.

Fjellerup: 8159@sogn.dk
Glesborg: 8160@sogn.dk

Efterårssang i
Glesborg Sognehus

10.30
19.30

Attester, dåb, vielser,
begravelser mm.:

MENIGHEDSRÅD E-MAIL:

G U DSTJ E N ESTE R OG AKTIVITETE R

OKTOBER

Alle der ikke selv kan befordre sig til
kirke er velkommen til at bestille
Nørager Taxa, gratis, senest dagen
før på tlf.: 86 486560.

Kristendomskursus
i sognehuset

? (ved vikar)

9.00 * (VHS)
17.30
10.30

VHS (Vibeke Høggaard Sommer)

KLIP UD OG GEM !
NOVEMBER

✂

Korgudstjeneste

KLIP UD OG GEM !

6. Fjellerup
Alle Helgen
17.00
6. Glesborg
Alle Helgen
18.30
10. Sogneaften Glesborg Forsamlingshus
19.30
Evolution eller skabelse? v. Karsten Pultz.
13. Fjellerup
10.30

