Sogneaftner Fjellerup og
Glesborg Menighedsråd 2018
”Født i Horsens Tugthus”

Hvad skal vi med Folkekirken i dag?

Foredrag med Niels Ole Frederiksen. Foredragsholderen, Niels Ole Frederiksen, er
født og opvokset i Danmarks
vel nok mest afgrænsede kirkesogn – nemlig Horsens
Stats-fængsel. Eller som stedet hedder i sin op-rin-de-lige
og folkelige version ”Horsens Tugt-hus”. Det
bliver også en beretning om den mest berømte af alle udbrydekonger i Danmark, nemlig
den legendariske Carl August Lorentzen.

Hvor går folkekirken hen?
Folkekirken er kommet til debat
i de senere år. Det er godt, for
det viser, at den er levende.
Men hvor går den hen, hvad kan
den, og skal den, og hvorfor
skal vi overhovedet have den?
Det vil Biskop Tine Lindhardt vil
stille og lave en debat om. Tine Lindhardt er
biskop over Fyens Stift, og holder foredrag om
kirke, kultur, Bibel og samfund, og har skrevet
artikler og bøger om samme emner.

Torsdag d. 22. marts kl. 19:30 i
Glesborg forsamlingshus.

Torsdag d. 11. oktober kl. 19:00 i
Glesborg forsamlingshus.

Pris 50,- inkl. kaffe og kage.

Pris 50,- inkl. kaffe og kage.

_______________________________

_________________________________

Her er mit liv

En aften med fællessang og historier

Jes Christiansen var fast paneldeltager i DR’s
populære fredagsudsendelse ”Trafikradio” fra 1971 –
1998. Jes vil causere om det
hektiske liv, hvor præstesønnen fra Vestsjælland ved
et tilfælde blev Danmarks
kendteste forsikringsmand,
da han landede midt i medieorkanens øje. Det ændrede hans karriere og
liv, ikke mindst på hjemmefronten. Pludselig
var jobbet det vigtigste, og alt andet kom i anden række.

ved organist Birthe Lorentzen.
Velkommen til en hyggelig og spændende sangaften på kryds og tværs i Højskolesangbogen. Kom og syng med
på både kendte og mindre kendte sange og hør nogle af de historier, som knytter sig til dem.
Ude i de yderste afkroge af
sangbogen gemmer der sig fortællinger, som er både overraskende og lidt uhyggelige, men vær ikke bange,
- det hele ende godt.

Torsdag d. 12. april kl. 19:30 i
Værestedet i Fjellerup

Torsdag d. 8. november kl. 19:30 i
Værestedet i Fjellerup

Pris 50,- inkl. kaffe og kage.

Pris 50,- inkl. kaffe og kage.

Kirkekoncerter Fjellerup &
Glesborg Kirke 2018
Mathilde Damborg & Flemming Sørensen
underholder med en buket af sommerens
smukke salmer og sange
Sted:

Fjellerup Kirke

Dato:

Tirsdag d. 3. juli

Tidspunkt:

Kl. 19:30

Entre:

50,-

__________________________________

Nye fortolkninger af Beatles’ musik
Sted:

Glesborg Kirke

Dato:

Torsdag d. 23. august

Tidspunkt:

Kl. 19:30

Entre:

50,-

