PROGRAM
FOR VINTEREN 2018/19
FOREDRAG
LYSBILLEDER
SANG & MUSIK
og en god snak over kaffen

ALLE ER VELKOMNE
til at deltage en enkelt aften eller alle aftener
alt efter interesse
Pris: kr. 30,00
Tag selv brød med til kaffen.
Arrangør: GRUNDTVIGSK FORUM

Hvor intet andet er nævnt, afholdes møderne i
Astrup Forsamlingshus Kl. 19,30

Søndag, den 7. oktober
100 ÅRS FØDSELSDAG
Dagen starter med gudstjeneste i Astrup Kirke kl. 11,00.
Herefter indbydes der til spisning i Astrup forsamlingshus kl. 12,00, hvor
der også vil blive lejlighed til at synge fra højskolesangbogen og lytte til
en fest tale eller to. Arrangementet er åbent for alle, og det er gratis at
deltage. Af hensyn til spisning er tilmelding dog nødvendig senest
mandag den 1. oktober til Birthe Hald tlf. 98965009 eller Jens Olesen
tlf. 98965386. Vi håber, at mange har lyst til at deltage og fejre en frisk
100-årig.
Tirsdag, den 23. oktober
Blev du grebet af DR3’s programserie: ”Alene i vildmarken”? Så kom og
se og hør et lysbilledforedrag af vinderen fra 2016 – Jon Lindberg
Jensen..
Tirsdag, den 27. november
Kom med Thomas Mølgård fra Linderum på en spændende cykeltur i
grænselandet mellem de asiatiske og europæiske kulturer, som er kristendommens vugge. Armenien var det første land til at erklære sig
kristne i år 301 og kort tid efter fulgte Georgien, hvorfor landene har nogle
af verdens ældste kirker og klostre. Landenes kultur er påvirket af at være
nabo til 3 andre store kulturer, nemlig den persiske, tyrkiske og russiske, og
det har gennem årene gjort området til en etnisk og kulturel smeltedigel.
Naturen i landene er mange steder storslået og uberørt, med masser af
muligheder for at slippe væk fra stress og jag. Så glæd jer til en fortælling
om mødet med landene, befolkningerne, historien og ikke mindst naturen.
Astrup Menighedsråd er medarrangør denne aften.

Tirsdag, den 11. december
ADVENTSMØDE med Tage Bjerg fra Løkken.
MED HUMOREN SOM LIVSLEDSAGER. Hans budskab er, at der altid bør
være plads til humor både på jobbet og i fritiden. Han vil fortælle sjove og
sandfærdige oplevelser både fra sin tid som lærer og sine 50 år som ”ægtemand”. I anledning af den forestående jul har han udvalgt oplevelser, som

alle har noget med jul at gøre. Man skal nok ikke forvente
at blive klogere af dette ”foredrag”, men hvis man har bare
lidt humoristisk sans, undgår man nok ikke at få lattermusklerne rørt. NB: Kvinder uden humoristisk sans bør nok ikke
møde op til dette arrangement.
Tirsdag, den 29. januar 2019
Kom og hør Christian Borrisholt Steen fortælle om arbejdet
i Det Etiske Råd.
MENNESKESYN PÅ SPIL. Tidligere nordjysk medlem af Det
Etiske Råd, Christian Borrisholt Steen, Vester Hassing, fortæller
om sit spændende arbejde i Det Etiske Råd, og om hvordan hans
kristne livs- og menneskesyn gav ham styrke til dette arbejde.
Han vil lægge op til samtale om etik, tro og eksistens med udgangspunkt i emner som aktiv dødshjælp, abort, organdonation, medmødre, kunstig befrugtning, organturisme, assisteret
selvmord, befolkningsdækket DNA register og rugemoderskab.
Det kan blive en spændende aften med mange spørgsmål til debat.
Astrup Menighedsråd er medarrangør denne aften
Tirsdag, den 26. februar
KULTURAFTEN
Kom og hør om B.S. Ingemanns liv og forfatterskab og syng
med på nogle af hans sange. Vibeke Toft Jørgensen fortæller
om forfatterens historiske romaner og om hans noveller. Mette
Sørensen fortæller om nogle af de mange sange, B.S. Ingemann
har skrevet, og Mette spiller også for til fællessangen.
Tirsdag, den 19. marts
FORÅRSKONCERT
Kom og hør THE IRISH WATERFALLS spille traditionel irsk folkemusik – både den velkendte, men også den lidt mindre spillede samt lidt amerikansk folkemusik
Astrup Menighedsråd er medarrangør denne aften.
Tirsdag, den 9. april
GENERALFORSAMLING.
Herefter er der syng sammen med Mette Sørensen.

GRUNDTVIGSK FORUMS BESTYRELSE:
Jens Olesen, Astrupvej 727, tlf. 98965386 (formand)
Birthe Hald, Kirkebakken 10, tlf. 98965009 (næstformand)
Hanne Christensen, Bøgstedvej 312, tlf. 98965138 (kasserer)
Vibeke Jørgensen, Vestervang 17, tlf. 98965323
Grethe Pedersen, Godthåbsvej 3, tlf. 98965319
Anne Mette Sørensen, Nørskovvej 235, tlf. 98902338

