Kulturmødet 2017: Kirkebussen (Morsø Provsti)

Tidsrum
Torsdag kl. 15,00 -

Torsdag kl. 16,00 -

Torsdag kl. 18,15 -

Torsdag kl. 18,00 -

Fredag kl. 9,00 -

Fredag kl. 13,00 -

Fredag kl. 14,30 Fredag kl. 16.00 Fredag kl. 17,00 -

Fredag kl. 18,30 -

Fredag kl. 18,00 -

Lørdag kl. 8,50
Lørdag
kl. 9,30-10,30
Lørdag kl. 11

Søndag kl. 10,00

Program torsdag 24. – lørdag 26. august 2017:
Aktivitet.
Power Point med Erik Heides kirkekunst. Se et lille udsnit af de mere end 300
kirkeudsmykninger han har lavet gennem 60 år.
Ide af Jens Holm Agerø, opsat af Arne Silkjær
I audiens hos Biskoppen over Aalborg stift
Henning Toft Bro vil være at finde ved kirkebussen, kom og få en snak om det
der rør sig i dit sogn.
Paneldebat ved plankeværket - 18,30-19,45.
I kirkebussen er vi parate til at møde alle dem der ikke er med ved mødet
mellem kompetente persober der snakker ”Kirken i en fraflytningstid.
Bussen stadig åben for gæster. Der er kaffe på kanden, så kom og brug de gode
faciliteter og mød en hel række af imødekomne personer. Vi har kun åben så
længe du har lyst at blive.
Samtalesofa mød en person, der har tid til at lytte til dig. ”Kristendommens
røde tråd”, kan du historien? Post it og malebræt, giv dine udtryk til kende,
så vi får indtryk af det som rør sig. Måske til eftertanke og glæde for andre
”Kirken på landet” Mød Sophie Nordentoft. Stiftskonsulent, hunhar stor
erfaring og ved utrolig mange ting om kirke, dens udfordringer i opbygning og
menighedsarbejde. Fortæl eller spørg gerne.
Folkekirkens familie støtte v. Ulla Andersen. Kordinator i Morsø kommune.
Målet er at alle børn må få en god opvækst. Kender du en som har lyst at være
med eller blive frivillig. Så kontakt Ulla.
Fremtidens kirkegård. v. Steen Jensen. Stenhugger. Sten og billedhugger, er
med i et landsdækkende arbejde omkring fremtidens kirkegårde.
”De syv sogne” v. P.E. Olesen. Fortæller gerne om hans ideer og erfaring med
opbygning af nytænkning.
Samtalesofa. – Steen Sunesen. Spørg om alt mellem himmel og jord, og det
der rækker endnu længere. Måske har han svar på rede hånd, han vil i hvertfald
lytte og give dine udtryk mening.
Bussen stadig åben for gæster. Der er kaffe på kanden, så kom og brug de gode
faciliteter og mød en hel række af imødekomne personer. Vi har kun åben så
længe du har lyst at blive.
Flash mob. Hører du nogen synge, så lyt eller syng gerne med.
Gospel i Musikteltet ”Rytmen” – v. Klitmøller Gospelkor
Synger morgensang, med involvering af tilhørerne
Y-mens. Her kan du mange af de aktive personer, som er med til at støtte op
om det kirkelige ungdomsarbejde, både i og udenfor øen. I Nykøbing er der
Clubber, som begge er at finde ved bussen.
Nykøbing Mors Sogn holder hvert år Kirkefestival i uge 35.

Årets tema hvor temaet er ”I et nyt lys”

