December 2019

Tirsdag den 25. februar kl. 19.30

Tirsdag den 10. december 14.00

Martin Kollerup Trio

Ind under jul

Komponisten Martin
Kollerup er inspireret af
moderne komponister og
musikere. Trioens lyde
tager udgangspunkt i den
klassiske jazz, men henter
også inspiration fra fusionsmusikken.

Sogneeftermiddag. Om advent og jul med fortælling,
sang og musik. v. organist Simon Simonsen m. fl.
Torsdag den 12. december kl. 19.00

Gistrup Kirkes advents- og julekoncert
Medvirkende: Gistrup Kirkes Ungdomskor, Gistrupkoret, kirkens organister m.fl.

Onsdag den 26. februar kl. 17.00

Mandag den 16. december kl. 19.30

Askeonsdags-gudstjeneste

Aalborg Postorkesters julekoncert
Der spilles festlig julemusik, så taget løfter sig.

Askeonsdag er fastetidens første dag. Den indledes med
gudstjeneste med plads til eftertanke. Mulighed for at få
tegnet et askekors. Bagefter er der suppe i sognesalen.

Januar 2020

Marts

Tirsdag den 14. januar kl. 19.00

Søndag den 8. marts kl. 11.30

Hvordan skaber vi rammerne for en god
familie?

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Familieterapeut Birgitte Nygaard og læge Poul Nygaard
sætter fokus på familiens trivsel. Aftenen henvender sig i
særlig grad til familierne, men alle er velkomne.

Tirsdag den 10. marts kl. 14.00

Tirsdag den 21. januar kl. 14.00

Sogneeftermiddag. Forhenværende tolder, forfatter Egon
Nielsen, Frederikshavn, fortæller spændende historier fra
det virkelige liv.

Mennesker og tro i verdens
brændpunkter
Benedikte og Johs. Kühle fortæller
ved denne sogneeftermiddag om
Danmission, som er stærkt til stede
i Mellemøsten, Afrika og Asien.
Benedikte og Johs. er begge
engageret i Danmissions arbejde
med mission og dialog.

Februar
Musikcafé
Kirkens organister
Elisabeth BechEgstrup og Simon
Simonsen leder os
gennem denne aften.
Vi stifter bekendtskab
med nyere sange og salmer fra salmebogstillæg, og
deltagerne vælger fra Højskolesangbogen.

Visioner for ældre- og
handicappolitik
Sogneeftermiddag, hvor
Rådmand Jørgen Hein
fortæller om Ældre- og
Handicap-området i forhold
til tidens udfordringer, samt
om fremtidens velfærd mm..

De vildeste smuglerhistorier

Onsdag den 25. marts kl. 19.00.

Kan tro flytte bjerge? Eller
flytter bjerge troen?
Fælles sogneaften i Toften, Brådalvej 80, Nøvling. Om sammenhængen mellem tro og helbred ved
Niels Christian Hvidt, professor i
eksistentiel og åndelig omsorg.
Torsdag den 26. marts kl. 19.00

Torsdag den 6. februar kl. 19.00

Tirsdag den 11. februar kl. 14.00

Indsamlingen begynder efter gudstjenesten kl. 10.30.

Gospelgudstjeneste
ved Joachim Hejslet Jørgensen og årets konfirmander.

April
Påskens gudstjenester
Palmesøndag d. 5. april kl. 14.00: Kirkens fødselsdag.
Familiegudstjeneste med festligt palmeindtog.
Efter gudstjenesten er der fødselsdagskirkekaffe.
Skærtorsdag d. 9. kl. 19.00: Nadverens indstiftelse.
Efter gudstjenesten er der et let traktement.
Langfredag d. 10. kl. 10.30: Passionsgudstjeneste.
Påskedag d. 12. kl. 10.30: Opstandelsens fest
2. påskedag d. 13. kl. 10.30. ”Jeg har set Herren”.
Tirsdag den 14. april kl. 14.00

Barndom og opvækst i Aalborg Vestby
Sogneeftermiddag ved Ole Nordklitgaard, der fortæller
levende fra opvæksten i Aalborg Vestby i 50´erne og
60´erne.

Maj
Frihedsfest
75 året for Danmarks befrielse markeres både i Aalborg
og i Gistrup 4. maj og evt. 5. maj. Mere om dette i løbet
af foråret i Kirkemagasinet og på hjemmesiden.

Arrangementer
Gistrup Kirke

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Orienteringsmøde /menighedsmøde
På mødet gives orientering om efterårets
menighedsrådsvalg. Desuden afholdes det årlige
menighedsmøde, hvor der orienteres om kirkens arbejde.
Mulighed for samtale og debat.

december 2019 - juni 2020

Torsdag den 21. maj kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste – Kr. Himmelfart
Provstiets fælles gudstjeneste i Lundby Bakker

Juni
Torsdag den 11. juni kl. 19.00

Sommerkoncert
Med kirkens forskellige kor og musikere.
Lørdag den 13. juni

Sogneudflugt til Skagen
I år går udflugten til Skagen. Programmet foreligger
senere i Kirkemagasinet, på hjemmesiden og i kirken.
Velkommen til gudstjeneste.
Der er som regel gudstjeneste på søn- og helligdage.
Gudstjenestetider: se Kirkemagasinet og hjemmesiden.
Herreværelset.
Et mødested for mænd som regel første mandag i
måneden kl. 10.30-13.00. Se mere på hjemmesiden.
Syng i kirken.
Sang i kirken. Kaffe og sang i sogne-salen. Hver anden
torsdag i lige uger kl. 10.00-11.30
AdHoc koret
Voksenkor for hele pastoratet, som i perioder forbereder
sig på særlige koncerter og arrangementer. Kontakt
organist Elisabeth Bech-Egstrup, tlf. 26 24 97 06
Børn, unge og familier.
Gistrup Kirke er også børn, unge og familier. Se en særlig
folder, samt hjemmesiden.
Kontakt
sognepræst Ejnar Grønlund, tlf. 98 31 52 26 eller
sognemedhjælper Annette Tøttrup, mob 40 20 83 33
hvis du har spørgsmål eller idéer til arrangementer.
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Gistrup Kirke
Læs mere om arrangementerne
i Kirkemagasinet eller på kirkens hjemmeside:
www.gistrup-kirke.dk

Gistrup Kirkevej 1, 9260 Gistrup
Tlf. 98 31 43 39

