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De fem Kirker

OKTOBER
Torsdag den 10. oktober kl.
19.30: Sogneaften i Mosbjerg
Sognegård. Johnny Sort Jensen:
”Livet efter togulykken”. Er næstekærligheden under pres? Svaret er
helt klart ja, men sammen kan vi
gøre noget ved det, ved at sætte
fokus på social identitet, fællesskab
og plads til alle. Vi kender alle nogen, der er gået i stå i livet. Kaffe 25
kr.

Fredag den 11. oktober kl. 9.30:
Fredagscafé i Lendum Præstegård. Programmet veksler mellem
små foredrag, sang og musik. Pris 10
kr. pr. gang.

Søndag den 13. oktober kl.
16.00: Koncert med guitaristen
Kaare Norge i Ugilt Kirke. Billetter
sælges hos: Dagli’ Brugsen i Mosbjerg, Tårs Døgnbutik og Graverkontoret v/Ugilt Kirke fra den
17.09.2019. Der kan IKKE reserveres
billetter på forhånd. Pris 50 kr./stk.
Overskydende billetter sælges ved
indgangen.

Onsdag den 23. oktober kl.
14.00: Sogneeftermiddag i Mosbjerg Sognegård. Film: ”Arlette - en
historie man aldrig må glemme.”
Arlette Andersen (f. 1924) overlevede som ung jødisk pige et års fangenskab i nazisternes værste udryddelseslejr Auschwitz. Da hun vendte
hjem til familien i et befriet Paris i
sommeren 1945, var hun kun optaget af én ting - at få et normalt liv.
Arlette blev efter krigen dansk gift og
gymnasielærer i Fredericia. Kaffe 25
kr.

Onsdag den 30. oktober kl.
18.00: Spis sammen i Mosbjerg
Sognegård. Tolne-Mosbjerg sognes
årlige menighedsmøde indledes med
at menighedsrådet er vært ved
aftensmaden. På mødet vil arkitekt
Jørgen Toft Jensen fortælle om renoveringen af Tolne Kirke. Vi skal herefter høre lidt om årets gang i vore
to sogne, samarbejdet og aktiviteter
i De fem Kirker, samt planer og visioner for fremtiden (her er ordet frit).
Sangkoret medvirker. Alle er velkomne. Tilmelding senest den 27. oktober til: Karen Marie Andersen, tlf.
21394007 eller Lissy Lisborg, tlf.
20744037.

NOVEMBER
Fredag den 1. november kl.
17.00 i Mosbjerg Sognegård. Skolebørn inviteres til en helt uhyggelig
hyggelig Halloween-fest. Festen ind-

ledes med mystiske opgaver og
klamme gåder. Når sulten melder sig
serveres der uglegylp, kragetæer og
flagermus i den mørke grotte, hvis
man kan finde den. Festen slutter kl.
21.00 i Mosbjerg Kirke, hvor forældrene er velkomne til at være med.

Onsdag den 13. november kl.
14.00. Sogneeftermiddag i Mosbjerg Sognegård. Per Møller, viceborgmester i Hjørring: ”Sundhed og
tryghed i øjenhøjde”. Kaffe 25 kr.

Fredag den 15. november kl.
9.30: Fredagscafé i Lendum Præstegård. Programmet veksler mel-

DECEMBER
Onsdag den 4. december kl.
19.30. Julekoncert i Mosbjerg
Kirke: Frederikshavn Bykor.

Torsdag den 5. december kl.
19.00. Julekoncert i Lendum Kirke.
MAS koret, Sæby. Der er kaffe/the
og julesmåkager i pausen.

lem små foredrag, sang og musik.
Pris 10 kr. pr. gang.

Onsdag den 20. november kl.
19.00 i Hørmested Menighedshus. Menighedsmøde med orientering om årets gang i Hørmested
Sogn. Derefter skal vi høre om ”den
store digter” St. St. Blicher og synge
nogle af hans sange/salmer. Karen
Marie Andersen og Tolne-Mosbjerg
Kirkekor medvirker. Der serveres
kaffe og brød.

Onsdag den 27. november kl.
14.00. Sogneeftermiddag i Mosbjerg Sognegård. Adventsfest og
luciaoptog i Mosbjerg Kirke. Kaffe og
pakkeleg i sognegården. Medbring
en lille pakke. Kaffe 25 kr.

Fredag den 6. december kl.
10.30: Fredagscafé i Lendum
Præstegård. Juleafslutning med
spisning. Pris 70 kr./person. Husk
tilmelding til Karin Oehlenschlæger,
tlf. 21355831.

Søndag den 8. december kl.
14.00. Adventsgudstjeneste i
Lendum Kirke. 2. søndag i advent
er der luciaoptog og en kort gudstjeneste i Lendum Kirke. Derefter juletræsfest i Kulturhuset, hvor Santa
Julle og Ruth kommer og underholder. Kl. 17.00 Spisning. Menu: flæskesteg m/tilbehør og risalamande.
Billetter bestilles på: tlf. 50934490
eller mail: niels@elsager.dk.

Torsdag den 12. december kl.
19.00 i Ugilt Kirke. Julekoncert
med Ann-Mette Elten. Pris pr. billet
150 kr. Billetter sælges fra tirsdag
den 12. november 2019 fra graverkontoret v/Ugilt Kirke, Tårs Døgnbutik og Dagli’ Brugsen
i Mosbjerg.
Der kan ikke reserveres billetter på
forhånd.

JANUAR
Onsdag den 15. januar kl. 14.00.
Sogneeftermiddag i Mosbjerg
Sognegård. Carl Arne Jensen, rejseleder: ”Vinter på Svalbard” beskrivelser i ord og billeder. Kaffe 25 kr.

Torsdag den 30. januar kl. 19.30.
Sogneaften i Mosbjerg Sognegård. Niels Helver, fotograf og medarbejder v/Sindal Avis: ”Her er mit
liv”. Kaffe 25 kr.

Januar/Februar. Søndagsmatiné
i Ugilt Kirke: Ugilt Kirke har tidligere haft besøg af Betty og Peter
Arndt. Betty og Peter har lovet at
komme igen en søndag eftermiddag
i januar/februar 2020 sammen med
deres obospillende datter Freja.
Hold øje med vores fælles annonce i
ugeavisen. Gratis adgang inkl.
kaffe/kage.

FEBRUAR
Tirsdag den 11. februar kl. 19.00
i Hørmested Menighedshus.
Syng-sammen-aften, hvor vi synger nogle af vore gode vintersange.

Torsdag den 13. februar kl. 17.00
i Mosbjerg Kirke. Fastelavnsfest.
Vi begynder i Mosbjerg Kirke. Derefter er der tøndeslagning i Dagli’
Brugsen.

Torsdag den 13. februar kl.
19.00. Sogneaften i Lendum Præstegård. Præst i Nordnorge. Sognepræst, Eva var i 2010-11 og 2015
ansat i den norske kirke i Nordnorge.
Nordlændinge er Norges svar på
Vendelboere. Det var nemt at falde
til, men som præst på et par små øer
kommer man ud for mange sjove og
skønne oplevelser. Vi skal se billeder
og høre en masse gode fortællinger.
Der er kaffe
m/kage.

Søndag den 23. februar kl. 14.00
i Lendum Kirke.
Fastelavn.

Onsdag den 26. februar kl. 14.00.
Sogneeftermiddag i Mosbjerg
Sognegård. Arne Kronborg, pastor
emeritus: ”Ord og toner” fra besættelsestiden 1940-45”. Et tidsbillede i tekster og lydoptagelser. Kaffe
25 kr.

Onsdag den 26. februar kl. 19.00.
Koncert med Michala Petri og Lars
Hannibal i Lendum Kirke. En rejse i
den populære klassiske musiks forunderlige
verden.
Billetpris og billetsalg:
se
vores
hjemmeside og annoncering i ugeavisen.

Onsdag den 4. marts kl. 17.00.
Fyraftensgudstjeneste i Ugilt Kirke med efterfølgende fællesspisning. Vi mødes i kirken til en kort
andagt, og derefter drager vi videre
til Ugilt Forsamlingshus, hvor aftensmaden er klar til servering! Nyd en
hyggelig aften med tid til eftertanke,
god mad med familie og venner uden madlavning og opvask!
Menu: Flæskesteg med tilbehør
samt dessert og aftenkaffe. Pris 60
kr. pr. voksen, børn 25,- (til og med
11 år).
Tilmelding til spisning senest fredag
den 28. februar til: Karen Sørensen,
Ugilt Forsamlingshus, tlf. 98933187
eller 29936503.

MARTS
Tirsdag den 3. marts kl. 19.30.
Sogneaften i Mosbjerg Sognegård. Susanne Laub Elling, pianist og
tidligere souschef ved Brønderslev
Musikskole: ”Synes du, at det er
svært at forstå klassisk musik?” ”Skal
man overhovedet forstå musik? Der
kan være mange spørgsmål, men
man behøver ikke vide en masse for
at få udbytte af at lytte til klassisk
musik.” Mød op til en aften med musik, lidt fællessang og få lidt ord om
musikken med på vejen. Kaffe 25 kr.

Søndag den 8. marts kl. 9.00:
Gudstjeneste i Mosbjerg Kirke.
Derefter Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp kl. 10.00 - 12.00.

Torsdag den 19. marts kl. 17.30.
Den blå time for småbørn og deres
familie. Vi begynder med børnevenlig aftensmad
i Mosbjerg Sognegård. Kl. 18.30
er der godnathi-

storie og godnatsang i Mosbjerg Kirke. Man må gerne have nattøj på og
sin bamse med. Tilmelding til Karen
Marie, tlf. 21394007.

Onsdag den 25. marts kl. 14.00.
Sogneeftermiddag i Mosbjerg
Sognegård. Kirstine Rafn, sognepræst i Vrejlev–Hæstrup: ”Fra forstadstøs til folkekirkepræst.” Kaffe
25 kr.

APRIL
Torsdag den 23. april kl. 19.30.
Forårskoncert i Mosbjerg Kirke
ved Banketten fra Frederikshavn.
Afslutning med kaffe i Mosbjerg Sognegård.

MAJ
Mandag den 4. maj kl. 19.00: Friluftsgudstjeneste i Kirkelunden,
Ugilt. KFUM-Spejdernes Brassband,
Hjørring og KFUM-spejderne, Lørslev
medvirker. Efterfølgende serverer
menighedsrådet vin og kransekage.
Man bedes så vidt muligt medbringe
en stol. I tilfælde af dårligt vejr afholdes arrangementet i Ugilt Kirke.

Tirsdag den 19. maj kl. 19.00:
Ønskekoncert i Ugilt Kirke. Jens
Nielsen med band. Vi synger fra Højskolesangbogen samt salmebogstillægget 100 salmer. Der serveres
kaffe med kage.

Onsdag den 27. maj:
Sogneudflugt.
Mere herom senere.

JUNI
2. pinsedag den 1. juni kl. 10.00:
Pilgrimsvandring. Vi mødes i Ugilt
Kirke. Denne gang kører vi lidt ud i
vores nærområde, nærmere bestemt til Dalsager Klit, som ejes af
Helga og Flemming Knudsen. Helga
vil sørge for en passende tur i et
enestående område, som normalt
ikke er offentligt tilgængeligt. Ugilt
Menighedsråd er vært ved en sandwich. Nærmere information følger i
vores fælles annonce.

Den første lørdag eller søndag i
juni:
Fælles Sogneudflugt.
Nærmere herom annonceres senere.

