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Kom og vær med

Søndag 27 august kl. 16.00 i Kirkelunden, Stenum

Aftenarrangement i Kirkeladen tirsdag d. 15. august 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.

Tirsdag d. 12. september kl. 14.00 i Kirkeladen
Siden jeg mødte Ebbe Kløvedal Reich i TolstrupStenum
- og om hans sære rejse til kristendommen.
Søndag den 3. marts 1991 var forfatteren Ebbe
Kløvedal Reich gæst i Tolstrup-Stenum. Han
prædikede først i Tolstrup kirke og holdt derefter
foredrag i et propfyldt Stenum Forsamlingshus med
livlig debat bagefter.
Det blev der siden talt en hel del om.
For mig blev det til et så betydningsfuldt møde med ham, så jeg siden har
beskæftiget mig med hans omfattende betydning i dansk kultur og politik,
litteratur og kirke.
Efter hans død i 2005 udgav jeg en bog om ham og skriver i øjeblikket om
hans på mange måde sære og enestående forfatterskab. Det og hans
”sære rejse til kristendommen” glæder jeg mig til at fortælle Jer om.
Det er 24 år siden min kone og jeg brød op fra Tolstrup, Stenum og Øster
Hjermitslev efter nogle præsteår, vi ikke har glemt, og som stadig gør
Vendsyssel vigtig for os. Derfor glæder jeg mig ikke alene til at fortælle,
men også til gensynet.
Helge Rørtoft-Madsen

Tirsdag d. 10. oktober kl. 14.00 i Kirkeladen
Hospice i Frederikshavn – et godt
sted at være
v. Hospiceleder Birgitte Nielsen
Birgitte Nielsen er en ildsjæl, som på en gang er engageret i at
udbrede kendskabet til den lindrende behandling og Hospicefilosofien,
men hun er også sygeplejerske og leder, der vil patienterne,
pårørende og de ansatte det godt – så Hospice Vendsyssel er et godt
sted at være.
Birgitte Nielsen vil fortælle om patienter, deres hverdag og deres sidste
tid, som det formede sig på Hospice.

Torsdag d. 2. november kl. 19.30 i Thise kirke
Koncert Marie Carmen Koppel
Marie Carmen Koppel er kendt og elsket for
sin store soul- og gospel-stemme. Hun har
igennem årene opbygget et stort og trofast
koncert-publikum. Og hun har fyldt
koncerthuse, spillesteder og kirker gennem
mange år med en stemme af imponerende intensitet, musikalitet og
teknik på internationalt niveau. Det er ikke for ingenting, at hun bliver
kaldt ”Danmarks Whitney Houston”.
Det er sikkert, at Marie Carmen får de små nakkehår til at rejse sig
med sin store indlevelse, tekniske formåen og musikalitet.
Marie Carmen Koppels repertoire spænder over hendes egne meget
personlige sange fra det seneste meget roste album “Through the rain”
til nye og gamle gospel og soul sange.
Gratis entre

Tirsdag d. 14. november kl. 19.00 i Kirkeladen
Bjarne Nielsen Brovst
Bjarne Nielsen Brovst (f. 1947) er
oprindelig uddannet boghandler. Han
har i en lille menneskealder været
højskoleforstander på Pensionisthøjskolen i Rude Strand ved Odder.
Han er en landets absolut populæreste foredragsholdere med ca. 100
foredrag om året.
Hans forfatterskab omfatter henved 100 titler i alle genrer: digte,
romaner og biografier om bl.a. H.C. Andersen, Jeppe Aakjær, Martin
A. Hansen og ikke mindst Kaj Munk.

Onsdag d. 6. december kl. 19.00 i Thise forsamlingshus
Adventsmøde - Forventningens glæde
v. Lise Lundgreen
Dette års adventsmøde står i
forventningens tegn.
Vores nye sognepræst Lise Lundgreen vil
fortælle lidt mere om sig selv og om sine
forventninger til det nye liv i Vendsyssel.
Fortællingen krydres med oplæsning af
korte tekster fra den litteratur, der fylder en del i den nye præsts liv. Og
så skal der være tid til også at synge salmer og sange om forventning,
om tro og håb.

Torsdag d. 14. december kl. 17.30 i Tolstrup kirke
Julekoncert
En stemningsfuld koncert med Kirkens børneog voksenkor
Vi skal synge adventssalmer og lytte til
fortælling læst af provst Lise Lundgreen
Efterfølgende hyggelig sammenkomst i
Kirkeladen med risengrød og fællessang.

2018

Tirsdag d. 9. januar kl. 14.00 i Kirkeladen
v. Peter Duetoft – Er demokratiet i fare?
Mødet handler ikke om politik - men om
de rammer, vi som medborgere skal
præge et samfund i.
Peter Duetoft er nok een af de danskere,
der har flest indfaldsvinkler til vor
styreform: Han har været
organisationsformand, leder af NGOer,
valgt til adskillige organer (EU-Parlamentet, Folketinget, Amtsråd og
Kommunalbestyrelse). Han er international demokrati-specialist og har
i en årrække ledet demokrati-projekter for EU, FN og OSCE.
Peter Duetoft er en ivrig debattør i forsamlingshuse, medier og på de
sociale medier. Skriver pt på en bog om de grundlæggende
udfordringer for folkestyret. Alt i alt en baggrund, der er et godt
grundlag for en åben og aktiv debat.

Tirsdag d. 13. februar kl. 14.00 i Kirkeladen
Vrå folkemusikorkester –
”Spillemænd i Vendsyssel og
deres musik”
Vrå Folkemusikorkester spiller
dansk og nordisk folkemusik.
Koncertforedraget indeholder
fortællinger om og musik af
vendsysselske spillemænd og folkemusikere.

Tirsdag d. 13. marts kl. 14.00 i Kirkeladen
Niels Bendsen, forfatter til bogen
”Gården på væggen”, vil fortælle
om gårdmalerne og deres billeder.
Gennem mere end 100 år har
gårdmalernes billeder prydet
væggene i stuerne på
størstedelen af de nordjyske
gårde og husmandssteder.
Gårdmalerne, både de lokale og de der kom langvejs fra, har ikke altid
haft det lige let. Pengene var små, og man måtte arbejde hårdt for at få
brød på bordet.
Foredraget vil i både ord og billeder omhandle en lille håndfuld af disse
malere, som var de første der bragte original malerkunst ud til almuen.
Ps. skulle du have et gårdmaleri derhjemme, vil vi meget gerne høre
om det

Tirsdag d. 10. april
Udflugt - Lille Vildmose Danmarks rekreative vildmark
Info kommer senere
Følg med via www.de4kirker.dk

Lille Vildmose i Østhimmerland er et eldorado for naturelskere og
historisk interesserede. Området er Danmarks største fredede
landområde på godt 76 kvadratkilometer. Her findes blandt andet
Nordvesteuropas største højmose samt unikke natur- og
græsningsskove.
I Lille Vildmose kan du opleve kongeørne, havørne, traner, vildsvin,
kronhjorte og andre store dyr i vild natur. Nyd stilheden, duftene,
årstidernes skiften, de åbne vidder, fuglelivet og mylderet af mindre dyr
og planter.

Arrangementerne er gratis hvis ikke andet er anført
Kontakter
Sognepræst
Lise Lundgreen
Børglumvej 17, Tolstrup
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 83 81 03.
E-mail: LLUN@KM.DK

Graver
Allan Havsager
Christensen
Tlf.: 98 83 80 49

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

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

