Sognemøder
Efterår 2020

Roskilde fjord
Foto Erik Hansen

Afholdes i Gerlev Kirke
Bygaden 21, 3630 Jægerspris

Vi starter efterårets sognemøder med:
Sogneudflugt til Odsherred - torsdag den 27. august

Afgang fra Skoven Kirke 11.30
Afgang fra Draaby Kirke 11.45
Afgang fra Gerlev Kirke 12.00
Vi skal besøge Malergården, men først kører vi en tur i ”Bjergene” ud
mod øst ved Sejerø Bugt med det højeste punkt i Odsherred - Vejrhøj,
med sine 121 meter og gravhøj fra bronzealderen.
Vi fortsætter i kulturlandskabet til Malergården (kunstnerfamilien
Swanes maleriske hjem – overdraget til Odsherreds Kunstmuseum som
gave fra Gerda Swane) på den anden side af Herredet, hvor der er
rundvisning og kaffe og kage.
Prisen for det hele er 100 kroner. Vi er hjemme igen ca. kl. 17.30.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 4012 2121. Gerne så hurtigt som
muligt, da der er grænser for, hvor mange vi kan være.

Torsdag den 24. september, kl. 14.00
"1000 og én km eventyr"

Mit navn er Marcus Hornum Bing og jeg har gået 1000 kilometer til fods
gennem Mellemøsten. I mit foredrag fortæller jeg om mine oplevelser med
mennesker, natur og kultur. Jeg beretter om det forhold til Gud, jeg oplevede
i Mellemøsten. Og i mig selv. Om hvordan ensomheden nok er enorm ene
mand i ørkenen - men endnu større, når man kommer hjem igen.
Jeg fortæller om forberedelserne til to måneder med to par underbukser, en
sovepose, et telt og 70 dage under 1000 og én nats stjernehimmel. Og så
viser jeg naturligvis en masse billeder og film fra rejsen. Undervejs er der
mulighed for samtale og spørgsmål.

*****
Forslag til foredrag modtages meget gerne af:
Erik Hansen - tlf.: 4028 3217 - e-mail: fjordgaard5@tdcadsl.dk

Torsdag den 29. oktober, kl. 14.00
"Ind under præstekjolen"

Kirsten Schmidt – Præst på Orø, forfatter og redaktør
Et humoristisk foredrag om mennesket bag præsten og de mange
uforudsigelige situationer en moderigtig københavnerpige kan stå i, når
hun bliver præst på en lille ø i Isefjorden.
*****
Torsdag den 26. november, kl. 14.00

Birgit Krasnik Fischermann - 18 måneder i helvede.
Birgit fortæller om opholdet i kz lejren Theresienstad i det nuværende
Tjekkiet.
Birgit kom hjem med de hvide busser i 1945.

