Sahl og Vinderup Kirker
GUDSTJENESTER
Søndag den 3. februar
4. s. e. Helligtrekonger, Matt. 8,23-27
Kl. 09.00 Gudstjeneste Vinderup
Kl. 10.30 Højmesse Sahl
Gina Andersen
Søndag den 10. februar
Sidste s. e. Helligtrekonger, Matt. 17,1-9
Kl. 09.00 Gudstjeneste Sahl
Kl. 10.30 Højmesse Vinderup
Gina Andersen
Søndag den 17. februar
Septuagesima, Matt. 20,1-16
Kl. 09.00 Gudstjeneste Vinderup
Marie Overlade Larsen
Søndag den 24. februar
Seksagesima, Mark. 4,1-20
Kl. 09.00 Gudstjeneste Vinderup
Kl. 10.30 Højmesse Sahl
Gertrud Bangshøj
Søndag den 3. marts
Fastelavn, Matt. 3, 13-17
Kl. 10.30 Højmesse Vinderup
Kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste Sahl
Gertrud Bangshøj
Søndag den 10. marts
1. s. i fasten, Matt. 4, 1-11
Kl. 10.30 Højmesse Sahl
Kl. 19.00 Gudstjeneste Vinderup
Gertrud Bangshøj
Søndag den 17. marts
2. s. i fasten, Matt. 15, 21-28
Kl. 09.00 Gudstjeneste Sahl
Kl. 10.30 Højmesse Vinderup
Gina Andersen
AKTIVITETER
Lørdag 2. februar
Kl. 10.00 til 12.00 KK-Huset
Kirkehøjskole, emne: Hus og hjem
Foredragsholder: Bodil Lodberg
Entré foredrag inkl. kaffe: 50kr.*
Entré inkl. frokost: 75kr.*
Søndag 3. februar
Efter gudstjeneste kl. 9.00 KK-Huset
Kirkekaffe

Vinderup Kirkehøjskole 2019 - ’At have hjemme’
Lørdag den 2. februar er der opstart på den fjerde sæson
af Vinderup Kirkehøjskole. Dette års fem foredrag samler
sig under titlen: ’At have hjemme’.
Hvad er hjemlighed? Hvad er det ’at have hjemme’? Hvor
og hvornår og hvordan føler vi os hjemme?
Man kan føle sig hjemme i sit land, i sit sprog og måske
i sin egn med dens helt særlige natur og mentalitet og
sproglige dialekt. Religiøst set kan man føle sig hjemme
hos Gud og i kirken. Man har også hjemme i sin familie
og slægt, og så selvfølgelig i sin egen bolig. At der er stor
interesse for ’hjemmet’ som bolig vidner ikke mindst utallige TV-programmer om: ’Kender du typen’, Hammerslag’,
’3 x Beliggenhed’, ’Liebhaverne’, ’Nybyggerne’, ’I hus til
halsen’, ’Husvild’, ’Vores genbrugshjem’og ’Helt solgt’ for
nu at nævne nogle af dem.
Nogle vil også associere hjemlighed med hygge, et særlig
dansk begreb ved vi jo, som der er skrevet bøger om og
har været en del international interesse for i de senere år.
Måske kan man som nutidsmenneske være en ’rodfæstet
kosmopolit’ (kosmopolit = verdensborger, en person der
føler sig hjemme i hele verden). Det udtryk er i hvert fald et
forsøg på at beskrive en moderne identitet, hvor man har
fundet en balance imellem at høre hjemme lokalt samtidig
med, at man har udblik og måske rejser meget, i perioder
lever i udlandet eller i hvert fald føler sig som en del af een
stor global virkelighed.

hjemme, og samtidig føle os hjemme langt hjemmefra.
Rigtig mange børn har flere hjem, da deres forældre er
skilt – og hvordan gør de sig hjemme? Og hvad er hjemlighed i det hele taget for en størrelse?’ Vi skal også sætte
fokus på kristendommen og kirken med to foredrag; ét
der handler om selve kirkerummet, kirkerummets særlige
inventar og indretning med fokus på funktion og arkitektur
og et andet, hvor foredragsholderen spørger: ’Tror vi på
den samme Gud i folkekirken?’
Vi skal høre om sprogets betydning samt om det fænomen, at mange af vores samfunds institutioner hedder noget med –hjem. Julemærkehjem, sømandshjem, soldaterhjem, forsorgshjem osv. Hvorfor gør de det, hvilke tanker,
hvilken historie og udvikling ligger der bag?
Vi i kirkehøjskoleudvalget håber, at årets foredrag kan
være med til at sætte gang i nogle tanker om, hvad hjemlighed er og betyder både kirkeligt, kulturelt og i ens eget
liv.
Se mere om kirkehøjskolens foredragssæson 2019 på
Vinderup kirkes hjemmeside eller hent en brochure i Vinderup Kirke- og Kulturhus eller i kirken.
Kirkehøjskoleudvalget:
Eva Josefsen, Lillian Grud Jepsen,
Helge Larsen og Gertrud Bangshøj

X

Går man helt i dybden, vil de fleste nikke genkendende til,
at hjemlighed har at gøre med at føle sig tryg og i sikkerhed og måske også med at have en form for fred.

Sæt
i kalenderen:
Kirkehøjskole 2019

Vi kommer jo alle sammen hjemmefra, hjemlighed er på
den måde noget, vi har med os og er vokset op med. Men
måske er det samtidig noget, som man skal tilegne sig på
ny, som voksen og efterhånden som ens identitet, erfaringer, værdier og holdninger ændrer sig.

2. februar - 9. marts
14. september - 12. oktober
2. november
Kirkehøjskole begynder hver gang
med et tilbud om kaffe og boller
kl. 9.30 til 10.00.

Vi skal i kirkehøjskolen møde en hverdagslivsforsker, der
siger: ’ Vi kan have nok så meget bolig, uden at føle os

Lørdag 9. marts
Kl. 10.00 til 12.00 KK-Huset
Kirkehøjskole, emne: Gudstjenestens ”hjemsted”
Foredragsholder: Benny Grey Schuster
Entré foredrag inkl. kaffe: 50kr.*
Entré inkl. frokost: 75kr.*
*beløb inkl. moms

Følg os på
www.sahlkirke.dk
www.vinderupkirke.dk
og Facebook
IM
19. feb. kl. 19.30 Emneaften KK-Huset
ved Kirsten Jacobsen, Møldrup Optagelseshjem

Vinderup Kirkehøjskole i KK-Huset
Lørdag 2. februar kl. 10.00

Ved: cand.

teol., ph. d. Bodil Lodberg
Emne: ”Hus og Hjem”
Pris foredrag inkl. kaffe: 50kr.*
Pris foredrag og frokost: 75 kr.*
(*beløb inkl. moms)
Arr.: Vinderup Menighedsråd

Forlovelses- /vielsesring er fundet
på Vinderup Kirkegård.
Ringen har en oval plade med inskription.
Dato indgraveret: 14.11.45
Henvendelse til kirkekontoret.
LM
30. jan. kl. 19.30 Møde KK-Huset
06. feb. kl. 19.30 Møde KK-Huset
27. feb. kl. 19.30 Møde KK-Huset

Foto: Lars Aarø

Kirkehøjskole 2019

Tirsdag 26. februar
Kl. 09.30 til 11.00 KK-Huset
Formiddagscafé

Gratis adgang

Benny Grey Schuster
9. marts kl. 10.00 til 12.00

i Vinderup Kirke– og Kulturhus

Emne:

Gudstjenestens ”hjemsted”

Følg os på Facebook
Gr. F
20. feb. kl. 19.30 Møde i KK-Huset
ved pastor. emer. Lise Brandt Fibiger, Struer

SOGNEPRÆST TLF.: 9744 1105 | VINDERUP KIRKEKONTOR TLF.: 9744 1706 | VINDERUP KIRKEGÅRDSKONTOR TLF.: 9740 1399 | SAHL KIRKEGÅRD TLF.: 2237 1867

