Sogneaftner
i Thisted Kirkecenter
og i Skinnerup Kirke

Sæson 2019-2020

Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Koncert, fællessang
og fortælling

ved sangerinden Fie Pilgaard
og komponisten Poul Raaby
Jazz evergreens og
nye salmemelodier
Udgangspunktet bliver salmebogen suppleret af
højskolesangbogen, krydret med jazzevergreens. Et par
smagsprøver på Fies egne sange bliver der måske også
plads til.
Fie Pilgaard er uddannet sanger fra Musikkonservatoriet,
hvor hun i 2014 dimitterede med topkarakter.
Poul Raaby har skrevet ny melodi til mere end 200 salmer
og udgivet 111 af dem i to nodesamlinger.

Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 19.00
Skinnerup Kirke:

De syv dødssynder
ved Karin Flensborg
I middelalderen fandt man frem til, at i
mængden af menneskelige svagheder
var der syv, der skilte sig ud som de
værste:
Hovmod, vrede, gerrighed, misundelse,
dovenskab, fråseri og utugt.
I en perlerække af fortællinger fra vikingetid til Karen
Blixen, sætter Karin Flensborg disse dødssynder i en
nutidsoptik. Her svinges pisken over dagens dansker til
både gys, grin og eftertanke. Er synderne syndige nu om
dage?
BEMÆRK: Obs! Ingen fællesspisning kl 18.00 – men
gratis kaffe m/brød, som serveres i kirken i pausen.

Torsdag d. 14. november 2019 kl. 19.00

Thisted Kirke:

Babettes Gæstebud ved Nis Bank Mikkelsen & Co.
Karen Blixens underfulde fortælling danner baggrund for
vores koncertfortælling. Blixen kalder sin fortælling en
SKÆBNE-ANEKDOTE; en fortælling om Din og Min, om
læserens/tilhørerens skæbne, og dem oppe i Norge. Vi
konfronteres med vores forhold til Måltidet/Nadveren, vores forhold til det Bedste kontra det Næstbedste.
Helligånden er i spil, men også Blixens eget begreb:
Hjælpeånden.
Koncertfortællingens musik skaber den særlige
nadverstemning som der her dækkes op til. Musikken er
dels den norske salmetone, dels et ”ekko” af Sfærernes
Musik, og endelig den musik der overbyder alt, og som
altid fulgte Blixen, nemlig MOZART. Grammofonplade med
Mozarts Klarinetkoncert, og her især Adagioen, blev på den
afrikanske farm spillet så meget, at en ny jævnligt måtte
rekvireres fra England. En musik, som den berømte
dirigent Herbert von Karajan mente altid burde spilles i
kirkerummet og med klarinetsolisten stående på
prædikestolen.

Spisning før hvert foredrag: en ret daglig mad - 75 kr.
Tilmelding til spisning sker til Kirkekontoret på 97922471
eller thisted.sogn@km.dk senest kl. 12.00 to dage før.

Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Per Larsen fortæller om sit liv
og levned i politiet
og om sin kamp mod kræften
Per Larsen - tidligere chefpolitiinspektør, og nu
rådgiver i kriminalitetsforebyggelse og bandekonflikt - har bl.a. stået i spidsen for efterforskningen
1988-91 af Blekingegade-sagen og af kriminaliteten i
forbindelse med rockerkrigen 1996-97.
I 2008 måtte chefpolitiinspektøren ud i en anderledes og
ikke mindre hård kamp – nemlig kampen mod kræft. Per
Larsen kan således også fortælle om, hvordan han har
tacklet sin kamp mod kræften og sit optimistiske syn på
livet.

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00
Thisted Kirke:

Iversen Band
Kristen rytmisk
musik krydret med
små anekdoter
og fællessang
Iversen Band formidler
det kristne budskab,
med humor, selvironi
og skæve betragtninger
– tilsat vestjysk folk-blues/rock.
Iversen Band har gennem årene givet utallige koncerter i
alle mulige og ”umulige” sammenhænge.
Iversen Band har gennem årene udgivet 6 cd’er,
musikvideoer og medvirket på TV, aviser og radio mv.
Iversen Band: musik med sjæl – du går glad hjem.

www.thisted-kirke.dk

