Torsdag
4. september
kl. 12.30

Kirsten Munkholt
Sognepræst i Tårs

Prinsesserne
„Lykken er at være lykkelig, ikke at få andre til at
tro, at man er det“.
Jeg vil gerne fortælle lidt
om landbrug og kvindeliv og om de to søstre
Thomsen fra Rønnebjerg
Storgård, som Anne Marie
Løn har fortalt om i bogen
„Prinsesserne“, som er
hendes mest ambitiøse
projekt indtil nu. Romanens scene er henlagt til
det 20. århundredes landbotilværelse i Vendsyssel.

Vi starter med
fællesspisning

Menighedens nye ungdomsleder, der er kok, har flæskestegen klar. Pris. kr. 30.-

Bethelkirkens
„Dagtræf“ er en
hyggelig ramme
om aktuelle
foredrag,
som holdes i
Bethelkirkens
menighedssal.
Indgang fra
Føltveds Passage.

Alle er velkommen
til et par timers
hyggeligt samvær.

Samværet begynder
kl. 12.30, med et par stykker smørrebrød á 12 kr.,
der kan bestilles hos Lilli
Julin: telf. 98 24 75 60 eller
Margit Christensen telf.
61 67 76 38 søndagen før.
Man kan evt. også tage sin
egen mad med.
KL.13 synger vi lidt sammen inden dagens „indlæg“.
Samværet slutter
ca. 15.30

Kirkens præster:
Lars Midtgaard
Telefon 98 62 58 49
Henrik Holmgaard
Telefon 29 90 01 54

Torsdag
5. marts
kl. 12.30

Niels Christian
Kobbelgaard
Domprovst
i Budolfi Kirke

Storm P.
og evangeliet
I foredraget vil jeg kaste
lys over både den samfundsrevsende og den religiøse side af Storm Ps
billedrige forfatterskab.
Vi skal møde den unge
Storm, der som en gammeltestamentlig profet revser
sin samtids magthavere.
I avisernes spalter kommenterer Storm P. livets
gang på godt og ondt.
Karakteristisk er, at han
i alt, hvad han skriver,
tegner og maler, kredser
om at forstå livet som
menneske, og vi mærker
hans varme humor, som
vel om noget er Storm Ps
varemærke.

Torsdag
9. april
kl. 12.30

Kurt Gjerrild

pens. lærer ved
Tølløse Privat- og
Efterskole.

„Danmarkshistorien
på vers og på tværs“
Det bliver med Højskolesangbogen som omdrejningspunkt, når Kurt
Gjerrild vil lave en række
nedslag i danmarkshistorien fra „Uffe Hin Spage“ til
Bjarne Corydon.
Foredraget bliver en vekselvirkning mellem aktiv
deltagelse i fællessangen
og Kurts gennemgang af
baggrunden for nogle af
de vers, som vi vil synge.
Fællesskabet om det at
synge kommer til at stå i
centrum.

Sommerudflugten
holdes 7. maj

DAG
TRÆF

SÆSON
2014-15

Velkommen
til aktuelle
eftermiddage
i Bethelkirken

Niels Ebbesensgade 14
9000 Aalborg

Torsdag
2. oktober
kl. 12.30

Torsdag
6. november
kl. 12.30

Jacob
Broholm Møller

Anne Marie
Johansen

Præst i
Karmelkirken, Aalborg

Anabaptisternes
historie
„Nutiden er formet af
fortiden, og giver et
pejlemærke af fremtiden“.
Den 27. oktober for 175
år siden blev de første
baptister døbt i Lersøen i
København, og det fejres
på forskellige måder i vore
menigheder.
Men hvor og hvordan
startede det hele? Jacob
Broholm Møller vil grave
lidt i anabaptisternes historie og trække nogle interessante tråde i udviklingen frem til baptistkirkens
begyndelse i Danmark for
175 år siden.

Torsdag
4. december
kl. 12.30

Torsdag
5. februar
kl. 12.30

Orla Hav

Grethe Holmriis

Folketingsmedlem
Nørresudnby

Kunstner,
Frederikshavn

Det handler om
himlen
„Anne Marie Johansen
er som kunstner helt sig
selv, med udgangspunkt
i en meget veludviklet
fantasiverden og med
et bredt udsnit af
udtryksformer“. Hun
arbejder bl.a. med
bibelske tekster fra det
Gamle Testamente, f.eks.
historien om Babelstårnet
og Noahs ark, der begge
er nogle af hendes helt
klare yndlingshistorier.
Bibelhistorier er jo eviggyldige, som man altid
kan udlede mange
spændende kunstneriske
ting fra.

Torsdag
8. januar
kl. 12.30

Sognepræst ved
Vor Frue Kirke,
Aalborg

Julefrokost

Set i bakspejlet

Venskab

Vi glæder os til igen at
invitere til „Dagtræfs“ traditionelle julefrokost, hvor
vi rigtig kan julehygge
og nyde de kulinariske
højdepunkter, som en
rigtig julefrokost byder
på. En frokost med
musikalske indslag og lidt
sjov.
Pris: 120,- kr.
Menighedens nye præst
Henrik Holmgaard medvirker.

Orla Hav var kun 13 år, da
han blev medlem af det
parti han i dag repræsenterer i Folketinget, og har
det meste af sit liv været
engageret i politik.
Han er uddannet som
lærer i folkeskolen, har
altid været forankret i
folkekirken, var medlem
af Nordjyllands Amtsråd
i 23 år, heraf 8 år som
en meget populær amtsborgmester. Er medlem
af folketinget med flere
ordførerskaber, så der
vil være nok at lytte til og
spørge om på mødet.

Hvad vil du helst? Tage én
ven i hånden eller have 10
på Facebook?
Venskab er noget, vi alle
kender til og har erfaringer
med.
Er det en menneskeret
eller noget man skal arbejde på og gøre sig fortjent
til?
Grethe Holmriis lægger
op til en snak om „rigtige
venner“, og hvad
venskab er.

Tilmelding
Lilli Julin: tlf. 98 24 75 60
eller på listen på opslagstavlen ved menighedssalen
senest søndag 30. nov..

