VELKOMMEN
Torsdag den 4. april:
Preben Rudiengaard, Ribe

Helbred. "Pas godt på dig selv ".
Hvad kan vi selv gøre for at holde os i gang i den
3.alder? Når vi bliver ældre, kommer der
selvfølgelig en række skavanker, men der er også
en række farer, der lurer i et velfærdssamfund,
hvor vi har risiko for at spise for meget, drikke for
meget, røre os for lidt og blive ensomme.
Hvad kan vi selv gøre? Hvad skal det offentlige
gøre?
Preben Rudiengaard vil fokusere på de
udfordringer, vi får i de kommende år med flere
ældre og flere meget ældre.
- Vore tanker om en aldersvenlig kommune og ikke
mindst vores personlige ansvar og det offentliges
rolle i forhold til livets afslutning og en værdig død.

Torsdag den 6. juni:
Grundlovsmøde kl.14:00 – 16:30:
Else Mathiassen, Nykøbing Mors.

”Grundtvig og kvinderne” – et
performanceforedrag
Else Mathiassen - fortæller, danser og tidl.
forstander på Vestjyllands Højskole
Karen Sørensen – musiker (piano)
Torben Lassen – musiker (trompet) og komponist
I fortællingen ”Grundtvig og kvinderne” fokuserer
en erfaren fortæller/performer/ foredragsholder og
to smittende musikere gennem fællessange og
musik på nogle af de kvinder, der pustede liv i
Grundtvigs tanker, ideer og digtning.

TIL
SOGNEEFTERMIDDAGE
Sogneeftermiddagene foregår i kirkens
konfirmandlokaler og afholdes den
første og tredje torsdag i måneden
kl. 14.00 – 16.00. I januar 2019 anden og
fjerde torsdag.
Eftermiddagene indledes med fællessang
fra Højskolesangbogen og kaffe/te og et
stykke brød, hvorefter der er en times
program.
Det er gratis at være med, men kaffe/te
koster 20 kr.

SOGNEEFTERMIDDAGE
Sogneeftermiddage arrangeres af
aktivitetsudvalget under Hjerting Sogns
Menighedsråd.
Udvalget består af:
Lisbeth Philipsen
Annemarie Lund Ovesen
Susan Engberg
Arne Mårup
Kræn Christensen
Henrik Krüger

HJERTING KIRKE
FORÅRET 2019

Torsdag den 10. januar:
Søren Olsen, Hjerting

Torsdag den 7. februar:
Morten Hahn-Pedersen

Torsdag den 7. marts:
Morten Seindal Krabbe, Hedensted

På cykel fra Hjerting Strandvej til
Makedonien

"På zarens befaling - med Bering
og Spangsberg gennem Sibirien
til Stillehavet 1725-1743"

Storm P å Herren.

Den 19-årige cykelrejsende Søren Olsen fortæller
om sin rejse fra Esbjerg til Makedonien i
sommeren 2018. Turen førte ham gennem
Danmark, Tyskland, Østrig, Norditalien, Slovenien,
Kroatien, Bosnien & Herzegovina, Montenegro,
Kosovo og Makedonien. En rejse på cirka 3.000
kilometer, som tog halvanden måned med meget
spændende og overraskende personlige møder
med mennesker undervejs.
En del af Sørens oplevelser har vi læst om i
Hjerting Posten, men her kan man høre ham selv
fortælle om tankerne bag rejsen, om at stå alene
med sit projekt, selve rejsen, rastløsheden efter
hjemkomsten og om næste tur.

Torsdag den 24. januar:
Helle Skaarup, Løgumkloster.

"Altid allerede elsket - set fra
sidelinjen”
Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups
fortælling om sit liv med Peter Bastian. Helle, der
er forstander på Løgumkloster Refugium, siger: ”Vi
fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de
gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab
med Peter. Bevidstheden som ressource og
samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt,
og undervejs i fortællingen kommer vi omkring
meget mellem jord og himmel.
Stikord: høresansen, sjæle-om-sorg, naturens
milde gaver, sproget, nærvær, skabende
fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden”.

I første halvdel af 1700-tallet gennemførte det
russiske zardømme to ekspeditioner til Kamtjatka
og det nordlige Stillehav. Ekspeditionerne, der blev
ledet af de danskfødte søofficerer Vitus Bering og
Martin Spangsberg, havde til formål at udforske,
kortlægge og kolonisere de fjerne egne øst for
Sibirien. Kamtjatkaekspeditionerne hører til blandt
de største, længste og mest ambitiøse europæiske
opdagelsesrejser i 1700-tallet. Trods ekstremt
vanskelige vilkår lykkedes det under
umenneskelige strabadser at frembringe
epokegørende ny viden og skabe grundlaget for
det, der i dag kendes som Russisk Fjernøsten.
På basis af sit mangeårige arbejde med vestjyden
Martin Spangsberg fortæller Morten HahnPedersen den spændende historie om de store
russiske ekspeditioner.

Torsdag den 21, februar:
Lotte Lambæk, Esbjerg.
-Tirsdag er da gul
- og C-dur er rød
For kunstneren Lotte Lambæk har alle begreber
en farve. Siden hun var fire år, har trangen til at
udtrykke sig kunstnerisk været som en ild i hendes
hjerte. Med udgangspunkt i sit farveunivers
gennem hele livet tager hun tilhørerne med på en
koloristisk rejse.
Vi er alle født kreative. Måske tænker du, at netop
du IKKE er. Men evnerne kan støve til, hvis de
forbliver i kosteskabet. Til gengæld er kreativitet
heldigvis et vidt begreb. Den har et hjørne til os
alle. Sætningen "Lets make things better" står
som en ledetråd over Lotte Lambæks kunstneriske
tankegang. Kreativ nysgerrighed giver livsglæde
og knuser problemer. Den viser os løsninger og
fører os ad nye veje og kringlede stier.
Tag med i kunstnerens visuelle spor.

Et glad budskab til eftertanke og smil i øjne og
sind. I malerier, tegninger, dagbogsnotater, digte
og interviews får du mulighed for at møde den
ukendte Storm P. Som privatmenneske har Storm
P. arbejdet med adskillige motiver, der har sit
udspring i kristendommen.
Morten Seindal Krabbe, der er sognepræst i
Hedensted, vil vise, hvordan kirkeliv, kristendom
og Guds tro ser ud gennem øjnene på den mand,
de fleste kender som ”Fluernes Herre.”
Foto: De tre vise mænd
Foto: Frans af Assissi

Torsdag den 21. marts:
Eva Jerg, Fredericia

"Slip livet løs. Om modet til at
være menneske"
Engang imellem kræver det mod at være
menneske. Ikke mod som det, der kræves for at
træde op på 10-meter -vippen i svømmehallen.
Eller modet til at holde en kvælerslange. Selv tør
jeg ingen af delene. Alligevel er der også mod i mit
DNA.
Jeg har i mine mere end 20 år som præst mødt
masser af modige mennesker. De modigste af dem
skulle til at slippe livet løs på ny,
fordi deres livsvilkår havde ændret sig radikalt. Kan
vi blive modigere? Eller kan vi låne af andres mod?
For eksempel når vi skal finde mod til at indgå i
nye fællesskaber eller finde modet til at være
alene. Det er en alvorlig sag at skulle slippe livet
løs. Men denne eftermiddag vil der også være
glimt i øjet.

