Ugens program:
Lørdag kl. 18.00. Velkomstmiddag
Lørdag kl. 19.30
”Vi rystes sammen”
Søndag kl. 10.00
Nadvergudstjeneste, pastor Jørgen Thaarup
prædiker.
Kollekt: Missionsprojekt i Congo.
Søndag kl. 15.00
Minigolfturnering. Gratis is.
Søndag kl. 19.30
Fra Gnags til Grundtvig
Pastor Ole Kobbelgaard er en god historiefortæller. Den tidligere musiker, journalist
højskoleforstander vil drage paralleller
mellem disse kendte digtere – er der nogle ?.
Mandag kl. 15.30
Klimaforandringerne, hvordan kan vi
bekæmpe dem ?.
Tidligere minister Lars Christian Lilholt
giver et indblik i det politiske arbejde på
Christiansborg for at reducere CO2
belastningen.
Mandag kl. 18.45
”Mit liv med Fangekoret”
Louise Adrian kommer og fortæller om sit
arbejde blandt langtidsfængslede og sine
oplevelser med disse som korleder og
dirigent.
Tirsdag kl. 13.30
Om Sagnlandet-Lejre Forsøgscenter
En arkæologisk forsker fra forsøgscentret i Lejre
fortæller om den forskning og formidling om vor
fortid som finder sted der. Optakt til vor onsdags
udflugt.

Tirsdag kl. 19.30
“Hvor skal de kommende generationer

bo, når de

ikke kan bo på jorden længere?
Og hvad vi ellers giver videre til vores børnebørn?.”
Biskop Christian Alsted vil give os et kristent perspektiv
på de klimaproblemer som vi skal løse ikke kun som
samfund men også som enkeltpersoner.
Onsdag kl. 13.30
Udflugt til Sagnlandet-Lejre Forsøgscenter
Det bliver en tidsrejse fra stenalder til jernalder frem til vikingetiden
med et besøg i Danmarks største vikingehal. Det var barske levevilkår den gang, men vi tager turen i bil.
Onsdag kl. 19.30
Gammel og sur (om depression)
Op mod 20% af ældre over 75 år har faktisk en
depression. Michael Wichman Pedersen, leder af
Depressions-foreningens oplysningsprojekt fortæller
om depression, og hvad man kan gøre for at få
livsglæden tilbage.
Torsdag kl. 15.30
Verdens klima i fortid, nutid og fremtid.
Meteorolog Jesper Theilgaard får lejlighed til at
tale om både de naturlige og de menneskeskabte
klimaændringer – og også de forhåbninger og
muligheder der er for fremtiden
Torsdag kl. 19.30
Tilgivelse
Jørgen Moos er forhenværende kriminalinspektør.
Han er særlig kendt for sin rolle i opklaringen af
forbrydelserne begået af Blekingegadebanden.
Han fortæller om sagen og om tilgivelse i et
kristent perspektiv.
Fredag kl. 18.00
Fest aften.
Vi slutter ugen med festsoupe og diverse musikalske indslag.

