Himmelske Aftner er et åbent forum, hvor man mødes for at
opleve og tale sammen over et glas vin. Vi ser fx film, tager
på virksomhedsbesøg, griller i haven eller diskuterer et aktuelt
emne.

”

HIMMELSKE AFTNER

PROGRAM

2019/20

Fredag d. 27. september kl. 19.00

Kristen spiritualitet. Vi får besøg af pilgrimspræst i Århus Stift
Elisabeth Lidell, som kommer med bud på en kristen trospraksis
- blandt andet bøn, meditativ bibellæsning, åndelig vejledning,
retræte og pilgrimsvandring. Læs gerne hendes beskrivelse af
foredraget på hjemmesiden: elisabethlidell.dk
Værter: Sonja og Michael Bach Henriksen
Bakholmsvej 1, Viby (M: 4174 1920)

Torsdag d. 24. oktober kl. 19.30

Skal folket ind i kirken, eller skal kirken ud til folket? Tidligere præst og nu
ph.d.-studerende Lars Viftrup fortæller om vilkårene for kirke og
kristendom i byerne.
Vært: Søren Chr. Madsen, Graven 16, 2. tv, 8000 Aarhus C
(M: 2552 0400)
Programvært: Michael Bach Henriksen

Tirsdag d. 7. november kl. 17.00

Rundvisning på Aarhus Teater med oplæg ved teaterdirektør Allan
Aagaard, som vil fortælle om sin vej fra bankdirektør til teaterdirektør.
Efterfølgende spiser vi sammen på Cafe Hack. Der betales separat for
mad og drikke.
Programvært: Søren Chr. Madsen (M: 2552 0400)

Torsdag d. 5. december kl. 19.30

Kristendom under pres: Foredrag ved biskop Henrik Wigh-Poulsen om,
hvordan vi skal forholde os politisk og personligt til forfulgte kristne.
Værter: Dorthe og Ole Mølby, Irisvej 11, 8260 Viby J (M: 2446 7011)
Programvært: Jacob Holm

Fredag d. 10. januar kl. 19.00

Nytårskur
Værter: Lene Troelsen og Niels Aage Eriksen, Vilhelm Becks Vej 7, Viby J (M:
2060 4131)

Torsdag d. 19. marts kl. 19.30

Kultur med gods i: Rundvisning på Godsbanen, hvor leder af Aarhus Litteraturcenter Jette Sunesen fortæller om de åbne værksteder og om
kommunens visioner for kulturlivet i Aarhus set fra Godsbanen.
Programvært: Michael Bach Henriksen (M: 4174 1920)

Fredag d. 17. april kl. 16.30

Fælles sogneaften i Fredenskirken: ”Fællessang, fællesspisning
og foredrag” med biskop Tine Lindhardt.

Fredag d. 24. april kl. 19.30

Sammen med Fredagsforum ved Fredenskirken: Temaaften om
”Vores italienske venskabsmenighed” i Fredenskirken.
Programvært: Niels Åge Eriksen (Mobil: 2060 4131)

Fredag d. 15. maj kl. 19.00

Vandretur med geolog og gåguide Claus Ditlefsen, som er ansat
ved De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.
På turen fortæller han om jordens og bakkernes historie i Højbjerg og Skåde, som han kender indgående.
Værter: Lotte og Hans Norrig, Hjortevænget 15, 8270 Højbjerg
(M:2095 9154)

Fredag d. 19. juni kl. 18.00

Afslutning med grill.
Værter: Lisbeth og Jacob Holm, Rosenvangs Alle 82, 8260 Viby J
(M: 2122 1384)

HVEM?
Himmelske Aftner henvender sig til dig, der gerne vil møde andre voksne uden børn.
Man kan komme på en mailing-liste og kan frit deltage som man ønsker.
HVAD?
Himmelske Aftner er et åbent forum, hvor man mødes for at opleve og tale sammen
over et glas vin. Vi ser fx film, tager på virksomhedsbesøg, griller i haven eller diskuterer et aktuelt emne. Vi slutter altid med en sang og Fadervor.
HVOR?
Himmelske Aftner mødes i Fredenskirkens lokaler, ”i byen” eller i private hjem.
HVORNÅR?
Himmelske Aftner mødes ca. en gang om måneden på torsdage eller fredage. Hvis
ikke andet nævnt kl. 19.30
TILMELDING?
Der er tilmelding til den enkelte aftens vært.
BETALING?
Nogle enkelte af vores programpunkter har decideret honorarbetaling. For at kunne
afholde disse, har vi valgt at sætte en fast pris pr. aften på kr. 30, således at disse
honorarer kan blive dækket ind.
Betaling (mobile pay) med angivelse af navn til: Box27146

Yderligere oplysninger:
Søren Chr. Madsen (scm@jpsclemens.dk eller 2552 0400)
Michael Bach Henriksen (bach@k.dk eller 4174 1920)
Jacob Holm (JAHO@km.dk eller 2122 1384)

