Sahl og Vinderup Kirker
GUDSTJENESTER

Søndag 4. august
7. s. e. trin.
Kl. 10.30 Sahl
Marie Overlade Larsen
Lørdag 10. august
Kl. 09.00 Teltet ved Teentown
’Kyllinge’gudstjeneste
Marie Overlade Larsen
Vinderup Kirketrio medvirker
Søndag 11. august
8. s. e. trin.
Kl. 09.00 Sahl
Marie Overlade Larsen
Søndag 18. august
9. s. e. trin.
Kl. 10.30 Vinderup
Gertrud Bangshøj
Gina Maria Vium Andersen
Konfirmandopstart
Søndag 25. august
10. s. e. trin.
Kl. 09.00 Vinderup
Kl. 10.30 Sahl
Gertrud Bangshøj
Søndag 1. september
11. s. e. trin.
Kl. 10.30 Vinderup
Gertrud Bangshøj
AKTIVITETER

Tirsdag 13. august
Kl. 19.00 Sahl Kirkehus
Menighedsrådsmøde

Jeg vidste slet ikke, de var så gode …!
Når man får en uventet god oplevelse
I Vinderup og Sahl Kirker arrangerer vi normalt i alt 5
kirkekoncerter om året, og lige nu er vi så småt ved at
lave programmet for 2020-sæsonen. Når antallet lige
er 5, er det dels af økonomiske årsager, dels af praktiske, for der kan meget let blive trængsel i kalenderen
– og skulle der melde sig et godt tilbud om en ekstra
koncert, skal der også være plads til det!
Når det kommende års program skal lægges, sker
det ud fra nogle enkle retningslinjer, og en af de vigtigste er, at koncerterne skal have musikalsk kvalitet.
Når publikum efter en koncert med musikere og musik, som man ikke kendte i forvejen kommenterer, at
”det var en rigtig god aften! Jeg var ikke klar over, at
de var så gode …”, ja så er målet nået til fulde. MEN
der skulle gerne være mere end en håndfuld publikummer, der får sådan en oplevelse!
Lad der med dette indlæg lyde en opfordring til at
vove sig til kirkekoncerterne i Vinderup og Sahl Kirker.
Der er en entrépris på 50,- kr. i Vinderup, så skulle der
(stik mod al forventning) være en ”nitte” imellem, ja så
har man ikke tabt det store beløb og kun ca. 60 – 90
minutter.

Vi udarbejder en lille folder om hver koncertsæson,
hvor man kan læse lidt om hver enkelt koncert; den er
lige til at tage med hjem og hænge på køleskabsdøren. Folderne ligger i både Kirke- og Kulturhuset og i
våbenhuset i kirken.
Der er endnu tre koncerter på programmet i år, og de
får hermed de varmeste anbefalinger med. Torsdag d.
5. september kl. 19.30 er der koncert med salmedigter og –komponist Janne Mark, som sammen med sit
band vil spille en buket af nye salmer (og sikkert også
nogle, vi har sunget til gudstjenesterne her i kirken).
Søndag d. 27. oktober kl. 19.00 besøger Lemvig
Kammerkor Sahl Kirke og fylder det gamle kirkerum
med smukke korklange af høj kvalitet. Søndag d. 8.
december kl. 19.00 er der adventskoncert med lokale
medvirkende: Vinderup Bykor, kirkesangerne og Vinderup Kirketrio. Programmet bliver blandet med såvel
kendt som ukendt adventsmusik med numre af hver
gruppe alene og med numre, hvor alle er med. Og
så er der naturligvis enkelte fællessalmer med også.
Efter koncerten inviterer menighedsrådet på glögg og
æbleskiver i Kirke- og Kulturhuset.
Vel mødt til koncert i vores kirker!
Torben Aas Kjær, kirkemusiker

Velkommen til
gudstjeneste
i teltet ved Teentown

lørdag 10. august kl. 9.00
Venlig hilsen Vinderup Kirke

Tirsdag 27. august
Kl. 9.30 til 11.00 KK-Huset
Formiddagscafé
Tirsdag 27. august
Kl. 14.30 KK-Huset
Menighedsrådsmøde

Velkommen
til konfirmandopstart

Torsdag 5. september
Kl. 19.30 Vinderup Kirke
Kirkekoncert med Janne Mark Band

i Vinderup Kirke
søndag 18. august
kl.10.30

Sæt
i kalenderen:
Mandag 16. september kl. 18.30
Vinderup Kirkegård: kirkegårdsvandring
med kirkegårdsleder Michael Smidemann
Gennemgang og indlæg om udvikling af
kirkegården.
Tirsdag 17. september kl. 17.30
Vinderup Kirke: spaghettigudstjeneste
med efterfølgende fællesspisning i
KK-Huset.
Tirsdag 24. september kl. 16.30
KK-Huset: Familieaften i samarbejde med
Kirkens Korshær i Holstebro.
IM
13. aug. kl. 19.30 KK-Huset
Sommermøde ved Kurt Nielsen, Holstebro

ved Gertrud Bangshøj og Gina Maria Vium Andersen

Foto: Kristoffer Juel

Kirkekoncert i Vinderup Kirke

Janne Mark Band
Torsdag 5. september kl. 19.30
Entré: 50 kr. per voksen, børn under 15 år gratis
ved indgangen, kontant eller MobilePay
LM
07. aug. kl. 19.30 KK-Huset Møde
21. aug. kl. 19.30 KK-Huset Møde

Konfirmandindskrivning
og infomøde
for Vinderup konfirmander fra
Vinderup Realskole

Kirkebilen
Ring til HOT Taxi telefon 29 38 13 81
senest 1 time før gudstjenesten.
Det er gratis at benytte Kirkebilen.

Følg os på
FACEBOOK
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