Søndag den 23. januar kl. 14:00
i Sognegården

Syng sammen
Mød op til en hyggelig eftermiddag, hvor vi igen
finder sange fra den danske sangskat. Organist
Birgitte Krossing og kirkesanger Børge Nielsen
vælger sange indenfor et bestemt tema,
som vi alle synger med på. Der vil dog også
være plads til sangønsker.

Frederik Lindhardt
"Lidt af far" – Alzheimers.
Dette er en søns fortælling om livet sammen med sin
demenssyge far – tidligere biskop i Roskilde, Jan
Lindhardt. Vi hører om sorgen, frustrationerne, håbløsheden, minderne, humoren, nærheden og kærligheden.

Syng sammen

Torsdag den 27. januar kl. 19:00
i Sognegården.
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Lisbeth Smedegård Andersen
Billedsprog i nye salmer

Søndag den 20. marts kl. 14:00
i Sognegården

Mød op til en hyggelig eftermiddag, hvor vi påny finder sange fra
den danske sangskat. Organist Birgitte Krossing og kirke -sanger
Børge Nielsen vælger sange til årstiden.

Onsdag den 23. marts kl. 19:00 i Sognegården

Foredraget former sig som en salmesangsaften,
hvor vi synger nogle af Lisbeths salmer, mens hun
undervejs fortæller om de tanker, man gør sig som
salmedigter, og om det billedsprog, en ændret
omverden kalder på.

Søren Ulrik Thomsen

Foto:
Dirk Skiba

Forfatteren vil læse op af sin bog ”En hårnål klemt inde
bag panelet”. Bogen består af korte tekster om tiden,
der både forsvinder bagud og flygter fremover.

Løndag den 26. februar kl. 16:00
i Jyderup Kirke

Intimkoncert med
Mariann Mikkelsen
Solokoncert med sang og keltisk harpe. Ved
denne stemningsfulde koncert skal vi høre et
blandet program af sange bl.a. fra Højskolesangbogen, samt dansk og keltisk folkemusik.

Foto:
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Ulrikkesholm

Torsdag den 10. marts kl. 19:00 - Sognegården

Mariann Mikkelsen er uddannet klassisk
sopran. Hun har spillet roller i flere operaer
og musicals, og har været solist med
symfoniorkestrene rundt Foto:
omkring i landet.
Marianne Leth

Der bliver mulighed for kommentarer,
spørgsmål og diskussion.

Søndag den 3. april kl. 16:00
Forårskoncert i Holmstrup Kirke

Duoen Alberte & Andreas
Koncerten med Winding og Fuglebæk er proppet
med varme og genkendelig erfaring med livets
ned- og især opture. Vi hører sange om barndom,
ungdom og det voksne hjertets vildveje, bundet
sammen med en hel del sjove anekdoter.
Mød Alberte Winding i sang og Andres Fuglebæk,
der akkompagnerer med sit melodiske guitarspil.

