Lørdag 26. 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.

•

Lørdag ca. kl. 8,50 - Flash mob

Folkekirken har hyret et kor, som vil finde tider og steder, hvor de pludselig
begynder at synge uden at overdøve alle andre. Ideen med Flash mob er, at
"almindelige mennesker" pludselig begynder at synge. Du er selvfølgelig velkommen
til at synge med eller bare nyde sangene og de mange gode stemmer.
•

Lørdag kl. 9,30 – 10,30. - ”Rytmen” Koncert med Klitmøller Gospelkor Klitmøller Gospelkor giver en koncert, som involverer publikum med et
unikt repertoire. Dine forventninger til en gospelkoncert vil helt sikkert blive
indfriet! Glade sangere med smil på læben vil blive en sand fornøjelse at
opleve, og senere vil du gå videre med tonernes vidunderlige rytme og lyde i
sindet.

•

Lørdag kl. 11,00 - Y-mens. i Nykøbing M.
Her kan du møde personer, der er aktive i det store arbejde, der udføres for at støtte op om
kirkelige ungdomsorganisationer m.v.
Mød personer fra såvel den nye, som den gamle Y’s Men’s klub, og spørg ind til
organisationens mange gøremål.

Søndag:
•

Søndag kl. 10,00 - Kirkefestivalen begynder d. 27. aug. i Nykøbing Kirke
Søndag medvirker gæsteprædikant Knud Bonde Nielsen. Fernisering m.
billedkunstner Øssur Mohr. Mandag: Ole Kobbelgaard om Luther.
Tirsdag: morgensang på ”Perlen”.
Onsdag: Thomas Lennert synger salmer med M.C. Holms 3. klasser. Om
aftenen i kirkecentret synges Luther med Iben Krogsdal.
Torsdag: koncert med Thomas Buttenschøn.
Søndag: friluftgudstjeneste med musik af Hjemmeværnets musikkorps.

