Torsdag 24. aug. 2017: Kirkebussen
”Kirken på Mors VIL fællesskab, omsorg, ånd og kultur.”

I kirkebussen er muligheden for at se kirkens mange ansigter og udfordre sine
kirkehistoriske kundskaber gennem vendespillet ”Den røde tråd i kristendommens
historie”. Samtalesofaen opfordrer til en snak. Mal det ”at åbne op” eller kommenter på
spørgsmålet ”At lukke kirken op”. Hvordan synes du, det kan gøres? Kirkebussen holder
også åben både torsdag aften og fredag aften.

•

Torsdag kl. 15 -16. - Power Point med Erik Heides kirkekunst.
Morsingboen Erik Heide er uddannet på Kunstakademiets malerskole og den grafiske
skole. Men siden 1958 har han dog udelukkende arbejder som billedhugger og kunstner.
Kirkekunsten har en stor plads i hans arbejde. Erik Heide er den nulevende kunstner der
har udsmykket flest kirker, mere en 300 kirker i Danmark, og enkelte i udlandet. På Power
Point show kan man se en del af disse værker.

•

Torsdag kl. 16,00 - I audiens hos biskoppen over Ålborg stift.
Kontakt en af Kirkebussens medarbejdere, hvis du ønsker at komme i audiens
hos biskoppen.
Eller kom og mød biskop Henning Toft Bro og stil ham relevante spørgsmål.

•

Torsdag kl. 18,15. - Kirkernes rolle i en ‘fraflytningstid’ – ”Bag plankeværket”
Skolen er lukket og købmanden har det svært, landsbykirken stadig består. Mød
initiativtagere, der med afsæt i kirken prøver at fastholde liv i døende landsbyer. Og
hør panelet udforske, hvad der er kirkens ansvar, når fraflytningen kalder på nye
tiltag. Kom hvis du har ideer til, hvordan kirken i højere grad kan spille en rolle.
Moderator: Helle Solvang.
Kompetente personer i panelet.

•

Torsdag efter kl. 18. - Kirkebussen er stadig åben

I kirkebussen, er muligheden for at se kirkens mange ansigter og udfordre
sine kirkehistoriske kundskaber. Kom med et spørgsmål eller giv din
kommentar på et ark, med spørgsmålet ”At lukke kirken op”, hvordan syntes du
det kan gøres? Vi har også åbent både torsdag og fredag aften. Endnu kan du
møde kirkebussen og de mennesker som er tilstede, for dørene lukkes ikke før
sidste mand er gået hjem!!

