Sogneaftner
i Thisted Kirkecenter og i Skinnerup Kirke

Onsdag d. 16. september 2020 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Foto-Henning fortæller
Henning Kristensen, kaldet FotoHenning, fortæller om de helt
specielle arbejdsforhold, der er i
bagsædet på et jagerfly - for en
fotograf.
Foredraget ledsages af billeder taget fra bagsædet, men
også billeder taget på landjorden - både som udsendt og
her til lands. Han har udgivet flere bøger, senest »Merlin Oplevelser på danske vinger«, som denne aften kan
købes og blive personligt signeret. Bogen koster 350 kr.
Kan betales med MobilePay eller kontanter.

Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Slip livet løs
ved tidligere hospitalspræst Preben Kok
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er
helhed, er der altid mindst to sandheder, der
er sande på samme tid. I de sidste 40 år har
vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for
bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det
er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud
af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den
forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?
Preben Kok er pensioneret sogne- og sygehuspræst ved
Vejle sygehus og forfatter til den anmelderroste
bestseller »Skæld ud på Gud« (2008). Han udgav »Slip
livet løs« i 2017.

Onsdag d. 4. november 2020 kl. 19.00
Skinnerup Kirke:

Åndsfrihed
ved Morten Thaysen,
sognepræst, Varde
Da grundloven blev skrevet, var det med
en tanke om, at åndsfriheden skulle være
det, der skulle føre Danmark ind i fremtiden. Med åndsfrihed mente man frihed
til at tænke, tro og tale. »Alt af ånd skal
trives i frihed. Frihed for Loke såvel som
for Thor«, sagde Grundtvig. Åndsfriheden
var ikke nogen selvfølge. Derfor skulle man lære om den,
hvad enten man gik i skole eller på højskole.
BEMÆRK: Obs! Ingen fællesspisning kl. 18.00 – men
gratis kaffe m/brød, som serveres i kirken i pausen.

Tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Det er skammens skyld
ved Christian Hjortkjær, ph.d.
Højskolelærer på Silkeborg Højskole
Skammen er vendt uventet tilbage. 68’erne
kastede den bort og forbød den. Vi er fri af
skam, sagde de. Men i dag rammer
skammen ungdommen som en boomerang
lige i ansigtet. Vi skammer os, selvom vi ikke må. Vi føler
os afslørede og utilstrækkelige. Problemet er ikke, at vi har
gjort noget forkert, men at vi aldrig har gjort nok. Det er
diagnosen. Gad vide, hvad der gik så galt, at vi bliver syge
af skam? Gad vide, hvad der er medicinen?

Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 19.00
Thisted Kirkecenter:

Tolkiens åndelige univers
ved Julius Holst, sognepræst i Tømmerby-Lild
Ringenes Herre siges at være det 20.
århundredes mest populære bog efter
Bibelen. Dette moderne eventyr handler
om en rejse gennem en underfuld verden
med det formål at ødelægge en ond
herskerring. Mange vil kende Peter Jacksons filmtrilogi, men Tolkiens univers er større end som så
med temaer, der omfatter død og udødelighed, nostalgi
efter det tabte paradis, skabelse og kreativitet, dyd og
synd, det rette forvalterskab af naturen og de moralske
udfordringer, som teknologiens magt fører med sig.

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.

Torsdag d. 15. april 2021 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.

Lørdag d. 26. juni 2021 om formiddagen
Thisted Kirke:

Anne O - koncert
»Så englene synger« er en ny koncertform med den mission at
få børnene ud på kirkegulvet, og væk fra skærmene for en stund.
Denne dag er byen fyldt med bedsteforældre, som passer
børnebørn på grund af Thy Rock, og tanken er at give børn
og bedsteforældre en anledning til at besøge kirken, når de
nu alligevel er i byen. Forældre er naturligvis også
velkomne. Ved Anne
O’s koncert »Så
englene synger« vil
børnene få mulighed
for at synge, danse,
hoppe og »cykle« til
englesangene.
Gratis adgang.

www.thisted-kirke.dk

