Onsdags Café
i Thisted Kirkecenter
Program 2021/2022

Onsdag den 1.9.2021 kl. 14.30
Thisted Kirkes organist og klokkenist, og Onsdagscafeens huspianist,
Svend Ole Kombak vil introducere for os - og lære os nogle af de
sange fra Højskolesangbogen, som vi ikke så ofte synge, og vi
vil synge mange af dem vi kender til årstiden.

Den kristne kirke i Armenien
onsdag den 6.10.2021 kl. 14.30
Armenien, er det første land i verden, hvor kristendommen
blev statsreligion.
Sognepræst i Sennels, Sigrid Wilbrandt Kjær, kommer og
fortæller om mødet med den armenske kirke, som hun
besøgte under sin studieorlov sidste år.
Vi kan se frem til at høre om de oplevelser og viden, hun
har med her fra.

Vi synger sammen
Onsdag den 3.11.2021 kl.14.30
Lars Nielsen, tidl. friskoleleder, musiker og pianist.
Hvordan hjælper vi hinanden gennem endnu en vinter?
En eftermiddag med fællessang fra Højskolesangbogen
Måske sniger der sig en lille historie ind!

Adventssammenkomst
Onsdag den 1.12.2021 kl.14.30
I denne adventstid inviteres til en hyggelig eftermiddag
med samvær, sang og fortælling. En dejlig tradition er,
at Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor medvirker.

Nytårssammenkomst
Onsdag den 5.1.2022 kl. 14.30
Vi ønsker hinanden godt nytår,
og traditionen tro, spiller vi amerikansk lotteri.

"36 år i Falck"
Onsdag den 2.2.2022 kl. 14.30
Vi får besøg af Henning Sørensen, tidligere falckredder
og medlem af Morsø Kommunalbestyrelse.
Henning vil fortælle om sine oplevelser som
falckredder og om de mennesker og skæbner,
han har mødt.

Nationalparkens Flora
Onsdag den 2.3.2022
Foråret er over os, og vi kan glæde os over
det smukke landskab, der kendetegner Thy.
Skovrider, Ditte Svendsen kommer og fortæller
os om forskellige beplantninger, vi kan opleve i Nationalparken.
I de mange forskellige landskaber af klit og klithede,
skov og sø findes et utal af træer, buske, blomster og lav.
Kom og hør mere….

Fortællinger
Onsdag den 6.4.2022 kl. 14.30
Denne eftermiddag for vi besøg af kirke og kulturmedarbejder
Magrethe Højlund som vil dele ud af sin rige fortællerskat.

Jeg elsker den brogede Folkekirke
Onsdag den 4.5.2022 kl. 14.30
Ved Biskop Henning Toft Bro
Jeg elsker den brogede folkekirke – et foredrag med
sang, humor, underfundighed og fortællinger fra
36 års tjeneste i folkekirken.

Sommerudflugt
Onsdag den 1.6.2022
Nærmere info kommer senere

Generel info.
Onsdags Café i Thisted Kirkecenter, Vestergade 10
fra kl. 14.30 til 16.00.
Der er kaffebord med dejlig kage
- pris kr. 25,00 pr. gang.
Kom og vær med til disse spændende eftermiddage med
fællessang, foredrag o. lign.!
Spørgsmål og henvendelser kan ske til Thisted Kirkekontor
Vestergade 10, tlf. 97 92 24 71
eller thisted.sogn@km.dk
Arrangører:
Onsdagscafé udvalget sammen med Sognepræsterne ved Thisted Kirke:
Anne-Mette Grønborg Sørensen
Benne Taekele Holwerda
Anette Udmark

