Arrangementer
ved

2016 – 2017
Kom og vær med

DA BEDSTEFAR VAR
DRENG OG BEDSTEMOR
VAR PIGE
de4kirker inviterer igen i år til
sommerskole i Kirkeladen,
Stenum - uge 26 mandag-fredag
kl. 9-15

På årets sommerskole bliver du inviteret tilbage til en tid uden computere, tablets og
mobiltelefoner. Tilbage til en tid hvor man læste i bøger og aviser, hvor fjernsyn var noget, der
kun blev sendt om aftenen – og hvor der ikke var børne-tv.
Hvad fik bedstefar og bedstemor egentlig tiden til at gå med, da de var børn?
Vi skal lege en masse af de gamle lege; vi skal høre historier fra dengang; vi skal spille med
hønseringe og kugler; vi skal lave vores egne hvæse-gase og andre stykker legetøj; vi skal
selvfølgelig også lave noget kreativ …
Men først og fremmest skal vi have det sjovt og hyggeligt.
Sommerskolen foregår i Kirkeladen, Stenum - uge 26 mandag-fredag kl. 9-15
Tilmelding

---------------------------------------------------------------------------------------------Pris: 200,- incl. mad (Stor søskenderabat)
Tilmelding med navn, adresse, alder, telefonnummer, og evt. mail-adresse til:
Kirkeladen, Løkkenvej 326, Stenum, 9700 Brønderslev
Tlf.: 98 83 8049 – www.de4kirker.dk eller E-mail.: kirkeladen@mail.dk

I Kirkeladen den sidste
uge i sommerferien
Der kommer mere Kirkebio hen over året – Se vore annoncer i Oplandsavisen
samt på kirkens hjemmeside.

Søndag den 17. juli kl. 10.30 ved Thise kirke
Friluftsgudstjeneste
Vi fejrer gudstjeneste
i det fri ved Vor Frue Kilde.
Kilden ligger vest for Thise kirke og udgør en
smuk kulisse for gudstjenesten.

Aftensarrangement i Kirkeladen tirsdag 9. aug. kl. 19.00
Musikaften med sommerhygge i Kirkeladen.
Ulrik Bust på saxofon og Martin Jønsson på
klaver underholder med skøn musik og der vil
være fællessang samt ”ønskekoncert”.
Menighedsrådet byder på ost og vin.

Rockgudstjeneste i Kirkelunden søndag 28. aug. kl. 16.00
Yderligere oplysninger kommer i Oplandsavisen og på kirkens hjemmeide

Tirsdag d. 13. sep. kl. 14.00 i Kirkeladen
Jeppe Aakjær i ord og toner
v. Knud Søndergård
Knud Søndergård er en erfaren og
glimmerende fortæller.
Han vil veksle mellem fortælling om Jeppe
Aakjær og fællessang, hvor flere af sangene
fra digtsamlingen ”Rugens sange” vil være på
programmet, bl.a.: Nu er det længe siden,
som kaldes Aakjærs verdslige salme.

Tirsdag d. 11 okt. kl. 14.00 i Kirkeladen
Min verden ramlede sammen
v. Lisa Næblerød
Findes der en mening i
meningsløsheden…?
For ni år siden mistede Lisa Næblerød sin datter, Cille, som blev
knivdræbt af sin ekskæreste udenfor Hasseris Gymnasium i Aalborg.
Lisa Næblerød fortæller om at kunne leve videre, selvom verden ramler
sammen, når man får den værste besked, en mor kan få.
Foredraget tager udspring i Lisas meget personlige fortælling om at
miste sit barn, håndtre tab, krise og sorg.

Tirsdag d. 8. nov. kl. 14.00 i Kirkeladen
På sporret af Frans af Assisi
v. Torben Brix Nielsen
Frans af Assisi er en af Italiens vigtigste
kirkeskikkelser og helgener. Vi følger hans liv og
færden, først og fremmest i Assisi, hvor hans
fødehjem og gravkirke besøges, ligesom en række
lokaliteter med tilknytning til Frans. Det bringer os til Trasimenersøen,
La Verna-bjerget samt en række klostre i blandt andet Rieti-dalen.
Foredraget krydret med billeder fra Umbriens smukke natur og
middelalderbyer.

Onsdag d. 16. nov. kl. 19.30 i Thise kirke
Koncert med Per Nielsen
Danmarks mest populære trompetist, til daglig
solotrompetist i Sønderjyllands
Symfoniorkester, har i de senere år samlet
“fulde huse” rundt om i landets kirker og
koncertsale.
Hans repertoire spænder fra klassiske
favoritter som “O´Mio Babbino Caro” af
Puccini over såvel danske som udenlandske
evergreens frem til nyere kompositioner som “Om Lidt” af Kim Larsen
eller “Tusind Stykker” af Anne Linnet.
Et “must” er vel og også den udødelige “Amazing Grace”.
Per Nielsen kæder numrene sammen på sin charmerende sønderjyske
dialekt.
Gratis entre (Der er indsamling til julehjælp)

Onsdag d. 7. dec. kl. 19.00 i Thise forsamlingshus
Adventsmøde
v. Domprovst Niels Christian
Kobbelgaard, Aalborg.
Hans emne er: "Storm P. og
evangeliet". Niels Chr. Kobbelgaard
har tidligere været
både præst og højskoleforstander.
Fotograf: Christian Roar Pedersen

Han er kendt som en meget munter fortæller, så der venter helt sikkert
tilhørerne et særdeles humoristisk foredrag.

Torsdag d. 15. dec. kl. 17.30 i Tolstrup kirke
Julekoncert
Arthur Vetviks strygekvartet medvirker
sammen med de4kirkers børne- og voksenkor.

Efterfølgende hyggelig sammenkomst i
Kirkeladen med risengrød og fællessang.

Tirsdag d. 10. jan. 2017 kl. 14.00 i Kirkeladen
Fra forstadstøs til folkekirkepræst
v. Sognepræst Kirstine R. R. Rafn fra VrejlevHæstrup Pastorat
En fortælling om en ret uartig lille pige, der
voksede op i en forstad til København i
1960’erne og 1970’erne. En fortælling om
narrestreger og ballade, der dog næsten altid
endte godt - om en typisk forstadsfamilie, der
måske ikke var så typisk alligevel.
Fortællingen er en blanding af morsomme
episoder og den barske hverdag for et menneske, der fik et helt andet
livsforløb end forventet.
Beretningen slutter af med anekdoter fra præstelivet i et landsogn i
Vendsyssel.
Beretningen er meget ærlig og fortalt lige fra hjertet.

Tirsdag d. 14. feb. 2017 kl. 14.00 i Kirkeladen
Tyskertøsen
v. Inge Pedersen
”En kærlighedshistorie fra 2.
Verdenskrig”
- En beretning fra det virkelige liv om en ung pige
(min mor), der forelskede sig hovedkulds i en
tysk soldat, og om, hvordan hendes forældre
efterfølgende hjalp hende med at tage ansvaret for
hendes handling, så hun undgik samme skæbne,
som mange andre piger i lignende situation.

- Efterfølgende diskussion om de vilkår, som omverdenen bød disse
piger efter krigen - med udgangspunkt i en autentisk beretning, der
handler om Anne T‘s oplevelse i tiden efter 5. maj 1945.

Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 14.00 i Kirkeladen
Martin Luther
v. Provst emeritus Ole Dybro, Sindal
I 2017 er det 500 år siden Reformationen
startede, idet Martin Luther slog sine 95 teser op
på kirkedøren i Wittenberg. Dette fejres over hele
landet, og vi har valgt Ole Dybro til at komme og
markere jubilæet.
Ole Dybro har i mange år arrangeret sogneture til Luthers hjemegn i
Tyskland.

Tirsdag d. 4. april 2017
Afgang fra Kirkeladen
kl. 13.00
Tur til Muset i Hammerbakker
Her får vi en rundvisning - Senere drikker vi kaffe
Et mindre lokalt museum der viser genstande, som har været i brug i
institutions området samt en større foto og inventar samling mm., alt fra
dengang det var under Statens Åndsvageforsorg/Særforsorg fra 1916
og frem næsten til i dag, hvor det er Aalborg Kommune, der driver
området og dets mange bygninger.
Ved besøg på museet får vi en mindre indføring i hverdagen, som den
var på en statsinstitution, der i 60erne og 70erne var arbejdsplads for
ca. 1000 ansatte og hjem for ca. 800 beboere.
Pris: kr. 50
Tilmelding: Senest d. 29. marts til Kirkeladen tlf.nr.: 98 83 80 49.

Arrangementerne er gratis hvis ikke andet er anført
Kontakter
Sognepræst
Yvonne Nielsen Alstrup
Børglumvej 17, Tolstrup
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 83 81 03.
E-mail: yna@km.dk

Graver
Astrid Sørensen
Tlf.: 21 46 09 77

Kirkeladen
Løkkenvej 326, Stenum
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 83 80 49
E-mail: kirkeladen@mail.dk
www.de4kirker.dk

KIRKEBILEN – kører til alle sognearrangementer. Bestilles i god tid på tlf. 98 83 83 11.

