Sognemøder
Forår 2018

Gerlev Mødehus
Bygaden 21, 3630 Jægerspris

Torsdag den 25. januar, kl. 14.00
"Barske Bibelhistorier"

Seniorpræst Jakob Rönnow fortæller indlevende og dramatisk om
mange af de blodige, romantiske, erotiske, poetiske og højdramatiske
fortællinger som Det Gamle Testamente rummer!

Torsdag den 22. februar, kl. 14.00
"Cykling uden alder" v/ Dorthe Pedersen

Dorthe - stifter af "Cykling uden alder" kommer og fortæller om
Livskvalitet på hjul - at give de ældre ret til vind i håret. Derfor sørger
hundredvis af frivillige piloter, for at de ældre på landets plejecentre
kommer ud i rickshaws og mærker den friske luft. På den måde styrkes
fællesskabet mellem institution og civilsamfund og mellem generationerne.

Torsdag den 22. marts, kl. 14.00
" Fra Jægerkorps til prædikestol – en skæbnehistorie "

Stephen Egede Glahn var 24 år i Forsvaret som soldat og officer i
kamptropperne og Jægerkorpset med særlig uddannelse i USA,
Tyskland og England og FN-tjeneste i Gaza og på Cypern.
Senest var han, som major, 7 år i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
med kontraefterretningstjeneste og sikkerhed som speciale.
Efterfølgende var Stephen sognepræst i 26 år i Munke Bjergby og Kirke
Flinterup pastorat nord for Sorø, fordi det nu engang var meningen med
hans liv.
Hvor er sammenhængen og den røde tråd i et sådant liv?
Få svaret i en spændende og livsbekræftende beretning af Stephen
selv.

Torsdag den 26. april, kl. 14.00
" Danmarks smukkeste sømil "

Finn Sylvest - Fortæller om færgefarten igennem tiderne på Slotssøen
i Hillerød og om "Den Lille Færge", der sejler på søen nu – Ved hjælp af
90 billeder tages man med på en sejltur, og der fortælles om det, man
ser på turen.
Der fortælles om Birgitte Gøye og Herluf Trolle, der byggede det første
slot – Om Frederik d.2. der byttede med Trolle – Om Chr. d.4. der blev
født på slottet, rev det ned og byggede det slot, vi har i dag. Og meget
mere.

Torsdag den 31. maj
Sogneudflugt til København med besøg
i en kirke
Kaffe på Niels Sømands Båd
Tilmelding til Kordegnekontoret
Forslag til foredrag modtages meget gerne af:
Erik Hansen - tlf.: 4752 3242 - e-mail: fjordgaard5@tdcadsl.dk

