Arrangementer
Møder og arrangementer i Gistrup Kirke
Denne folder indeholder en række møder,
arrangementer og koncerter. Har du idéer, forslag og
spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til
nedennævnte eller til menighedsrådet.

Gistrup Kirke
Januar– juni 2021

Velkommen til gudstjeneste.
Der er gudstjenester 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.
Holder for tiden lukket. Se på hjemmesiden og opslag,
når der åbnes igen.

Syng i kirken.
Sang i kirken. Kaffe og sang i sognesalen.
Hver anden torsdag i lige uger kl. 10.00-11.30

Børn, unge og familier.
Gistrup Kirke er også børn, unge og familier. Se mere på
opslag og på 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.

Sogneaften – Koncerter
Sogneeftermiddage – Sang
Om livet på Borgen – Udflugt
Erindringer – Herreværelset
Kristendom for voksne
Forsoning og tilgivelse

Læs mere om arrangementerne
i Kirkemagasinet eller på kirkens hjemmeside:
www.gunderup-noevling-gistrup.dk

Diakoni – Tro og helbred
Socialt arbejde
Skagen – Museum
Vestindien – Kolonitid
Gistrup Kirke
Gistrup Kirkevej 1, 9260 Gistrup
Tlf. 98 31 43 39

Januar - februar

Marts - juni

Konflikt, forsoning og
tilgivelse

Tirsdag den 2. marts kl. 19.30

Tre aftener om den kristne tro.
Tilgivelse - et vigtigt begreb
mellem mennesker og centralt i
den kristne tro. Om forlige os med
hinanden og med Gud.
For de tre aftenener står tidl.
sognepræst og højskolelærer Johs Kühle, tlf. 22 26 79 70
Tilmelding helst inden 6. januar.
Et mere udførligt program fås i kirken og på kirkens
hjemmeside.
Ny startdato: Tirsdag den 26. januar kl. 19.00-21.00
Filmaften. Et svensk komediedrama, der tegner et
humoristisk og ærligt billede af en bitter man med stor
sans for retfærdighed.
Tirsdag den 16. februar kl. 19.00-21.00
Konflikt og kærlighed. Ret og rimelighed,
overbærenhed og kærlighed.
Dato aftales af deltagerne
Forsoning og tilgivelse. Hvordan komme videre med sit
liv?
Tirsdag d. 19. jan. kl. 14.00

Barndom og opvækst i Aalborg
Vestby
Sogneeftermiddag, hvor Ole
Nordklitgaard, Gistrup, fortæller
levende om sin opvækst i Aalborg
Vestby i 50´erne og 60´erne.
Torsdag d. 28. jan. Kl. 19.30

”Far og Søn” - Koncert med Simon og venner
Musik af Kim Larsen og Hjalmar Larsen, Tommy
Seebach og Rasmus Seebach, Thomas Helmig og Hugo
Helmig. Med Simon Skytte Simonsen (klaver, guitar,
bas), Mads Dalum (bas, kor), Martin Kollerup (trommer,
percussion)
Tirsdag d. 16. marts kl. 14.00

Min vej til Christiansborg livet på borgen.
Preben Bang Henriksen (MF) er
dagens gæst ved
sogneeftermiddagen, hvor han
fortæller om livet på Borgen og
vejen dertil.
Tirsdag den 23. marts kl. 19.00.

Kan tro flytte bjerge?
Eller flytter bjerge troen?
I Gunderup Kirke eller sognegård.
Om sammenhængen mellem tro og
helbred ved Niels Christian Hvidt,
professor i eksistentiel og åndelig
omsorg.
Fælles sogneaften for Gunderup,
Nøvling og Gistrup
Onsdag d. 7. april kl. 19.00

Pårørt – en pårørendes
livshistorie
Foredrag ved psykolog Eva
Hultengren, Gistrup. Et forløb
med en demensramt ægtefælle.

Klaverkoncert med pianist Mogens Dalgaard
Mogens Dalsgaard spiller virtuost, sprudlende værker af
Beethoven, Grieg, Granados og Chopin, og fortæller om
værkerne.

Tirsdag d. 20. april kl. 14.00

Rig på slaver, sukker og Rom
Sogneeftermiddag om Danmarks kolonitid ved Ingelise
Pedersen, Nr. Tranders.

Tirsdag d. 9. feb.: kl. 14.00:

Reden i Aalborg –
en del af KFUK´s Sociale Arbejde

Torsdag d. 10. juni kl 19.00

Sogneeftermiddag, hvor Jeanette Kaastrup fortæller om
menneskehandel og prostitution samt Redens arbejde og
tilbud.

Koncert med kirkens ungdomskor ved organist Elisabeth
Bech-Egstrup

Onsdag d. 17. feb. kl. 17.00

Askeonsdag - fyraftensgudstjeneste
Efter gudstjenesten er der mulighed for fælles samtale og
suppe.

Sommerkoncert

Lørdag d. 12. juni

Sogneudflugt til Skagen
Program kommer senere på foråret.
Der kan ske ændringer!
Se derfor løbende på kirkens hjemmeside:
www.gunderup-noevling-gistrup.dk
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