Tirsdag den 6.september kl. 19:00
i Sognegården

Ole Piekut/Sogne- og feltpræst
Feltpræst Ole Bach Piekut fortæller om sit
arbejde blandt de danske soldater i
Afghanistan, ISAF 16. Foredraget vil handle
om landet, om missionen, om hjemkomsten
og de udfordringer og opgaver, som præst og soldater står overfor.

Onsdag den 21. september kl. 20:00
i Holmstrup Kirke

Mandag den 7. november kl. 19:00
i Jyderup Sognegård

Anne-Cathrine Riebnitzsky
Vi kommer på rejse gennem hendes liv med udgangspunkt i "Tro i hverdagen - en personlig trosfortælling",
samt sine romaner, der spænder fra Afghanistan over
smaragdslibning til islams guldalder i 1300-tallet. En
tankevækkende og inspirerende aften, der går fra krig
og mørk opvækst, til det der giver livet lys og mening.

Torsdag den 17. november kl. 15:00
i Jyderup Sognegård

Koncert m/Jakob’s Ladder
Jacob's Ladder har eksisteret i mange
år og holder til i Solrød Strand. Koret
synger flot gospel under ledelse af Jacob
Asmussen. Gospelmusik bringer glæde
og energi, og det er, hvad koret gerne vil
give videre.

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.

Torsdag den 6. oktober kl. 19:00
Koncert i Jyderup Kirke

Hagested Ensemblet
Ensemblet kan det klassiske repertoire,
men også keltisk og nordisk folkemusik
– evt. med sydamerikanske rytmer.
Koncerten kaldes ”De to veje” - At leve
sit kristne liv - enten aktivt ved hjælp af
medmennesker eller ved et stille liv i bøn, bibellæsning og meditation.

Onsdag den 12. oktober kl. 19:00 i Jyderup Sognegård

H. C. Andersen Tema
Sang og musik i Sognegården
Vores nationaldigter har, udover sine mange eventyr, skrevet en del digte,
som er sat i musik. Et udvalg af disse sange belyser Andersen fra mange
sider og vil, med en fortælling om digtene, blive sunget af kirkesanger
Børge Nielsen og akkompagneret af organist Birgitte Krossing Hansen.

Søndag den 27. november kl. 16:00
i Holmstrup Kirke

Simone

Julekoncert m/Simone
Duo m/ pianisten Mads Granum
Simones klare, smukke og sikre stemme
vil lade publikum synke tilbage i sædet og
nyde en oplevelse i topklasse.
Vi skal traditionen tro nyde salmer og
juleklassikere som “Dejlig er Jorden”,
“Don’t Save it All for Christmas Day”,
“Go Tell it on the Mountain” og
“Ave Maria” m.m.
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Et dejligt juleprogram er sammensat til denne
1. søndag i advent.

