Fredag 25. aug. 2017: Kirkebussen
”Kirken på Mors VIL fællesskab, omsorg, ånd og kultur.”
• Fredag d. 25. kl. 9,00 - Samtalesofa, kristendommens røde tråd, Post it, malebræt.

Benyt samtalesofaen. Prøv kræfter med kristendommens historie, fra Jesu død og hvordan
den har bredt sig, til det vi kender i dag. Fra fortid til nutid.
På Post it og malebræt, kan du med pen eller pensel kan give dit bud på det at åbne kirken
op. Her er det kun dig der kender svaret og os andre der må prøve at forstå. Så giv glad
din mening til kende.
• Fredag kl. 13,00 - Kirken på landet v. Sophie Nordentoft

Kom og fortæl os dine tanker og stil spørgsmål omkring det at være kirke på landet.
Hvad mener du, er kirkens rolle på landet nu og fremover? Hvad kan kirken gøre lokalt?
Sophie Nordentoft, som er sognepræst og stiftskonsulent for ”Kirken på landet”, har stor
erfaring fra bl.a. Madagascar, hvor hun har været med i opbygning af kirke- og
menighedsarbejde.
• Fredag kl. 14,30 - Folkekirkens Familiestøtte v. Ulla Andersen

Kom og hør hvordan Folkekirkens familiestøtte, hjælper med at få struktur på en hverdag. Målet
er, at alle børn må få en så god opvækst, så grundlaget for et godt voksenliv forbedres. Kender du
/ er du en del af en børnefamilie?
Kender du nogen, der har udfordringer med at få styr på hverdagen?
Eller har du lyst til at være frivillig medarbejder?
Så mød Ulla Andersen - koordinator i Morsø provsti
•

Fredag kl. 16,00 - Fremtidens kirkegård v. Steen Jensen.
Stenhugger Steen Jensen, som arbejder i sten uden at kalde sig for kunstner! Steen laver
det, han gør, ud af et ærligt sind, og så må andre sætte etiketter på. Gennem de seneste år er
der sket en stigende interesse for kirkegårdene og for brugen af dem. Det er både
holdninger og kulturelle spørgsmål, der bliver sat på prøve i debatten med Steen Jensen.
Læs mere på www.steenjensen.dk
• Fredag kl. 17,00 - Landsbyfællesskab ”De syv sogne” v. Poul Erik Olsen.

Superlandsbyen! En række landsbyer på Mors har en fælles udfordring: De har ikke så
mange private og offentlige tilbud, som man har andre steder. Men det skal være godt at
bo på landet. Poul Erik Olsen er fundraiser, koordinator i ”De syv sogne”, nordjysk
retræte- og tovholder på et projekt omkring brug af landsbykirker og medskaber af
”Pilgrim Mors”.
Kom og mød Poul Erik Olsen!
•

Fredag d. 25. aug. kl. 18,30 - Samtalesofa med sognepræst Steen Sunesen.

I samtalesofaen vil du have mulighed for at møde Steen Sunesen. Du har lov at
spørge om alt mellem himmel og jord, også det der rækker endnu længere ud.
Steen kan udfordres med synspunkter, holdninger, store spørgsmål eller de små
og nære ting, der rører sig. Kom bare!
•

Fredag efter kl. 20. - Kirkebussen er stadig åben

I kirkebussen er muligheden for at se kirkens mange ansigter og udfordre sine
kirkehistoriske kundskaber gennem vendespillet ”Den røde tråd i kristendommens
historie”. Kom med et spørgsmål eller giv din kommentar på et ark med spørgsmålet ”At
lukke kirken op”. Hvordan synes du, det kan gøres? Du kan møde
Kirkebussens medarbejdere – dørene lukkes ikke, før sidste mand er gået
hjem!!

