Sogneeftermiddage

i Lading sognehus
2020-21

16. okt. 2020 kl. 14.00-16.00
Eva Marie Ømark og Carl Erik Byskov:
H.C. Andersen eventyr og sange
En eventyrlig eftermiddag for
alle barnlige sjæle. Med krop
og stemme og by heart levendegør vi en perlerække af H.
C. Andersens elskede eventyr,
ledsaget af musik, der fortryller. Med talent og stormfulde
følelser og sans for eventyrenes humor forvandles en ganske almindelig fredag eftermiddag til en eventyrlig eftermiddag. Tillige
bliver der lejlighed til fællessang fra “ H.C . Andersens 43 Sange”,
Pris for kaffe og kage: 25 kr.

20. nov. 2020 kl. 14.00-16.00
Maria Møller Knudsen: "Kristen og psykisk syg"
Maria (50 år) fortæller om nogle rigtigt
hårde år med psykisk sygdom og adskillige
indlæggelser. Sygdommen var bl.a. en stor
udfordring for hendes kristne tro.
I dag er Maria rask, er i arbejde og rejser
desuden rundt og fortæller om psykisk
sygdom, har også skrevet en bog med foredragets titel.
Pris for kaffe og kage: 25 kr.

19. feb. 2021 kl. 14.00-16.00
Gudde Nielsen, Farre: "Fyrtårne på min vej".
Gudrun Nielsen (82 år), kendt som
”Gudde”, stammer fra et husmandshjem i Farre. Hun kom ud at tjene
som 13-årig, og har haft et rigt og
spændende liv.
I sit lange liv har hun oplevet mangt
og meget: været landhusmor, kogekone og taget kurser i teologi for
lægfolk.
Hun vil denne eftermiddag fortælle om sit liv og om de ”fyrtårne”,
der gennem et langt liv har givet hende og hendes familie store oplevelser, og som har har påvirket hendes livsbane på forskellig vis.
Pris for kaffe og kage: 25 kr.

19. marts 2021 kl. 14.00-16.00
Tillykke Elvis Presley!
Elvis Presley ville være fyldt 80 år den
8. januar 2020.
Pastoratets organister og kirkesangere vil
gerne mindes denne enestående sanger
med ord og toner.
Elvis Presley er også kendt som The King
of Rock 'n' roll - eller slet og ret The
King. Hans betydning for udviklingen indenfor pop/rock-musikken må siges at
være kolossal. Hans stemme, hans sceneoptræden, hans udseende og hans karisma var i årevis trendsættende for udviklingen i hele denne del af musikindustrien.
kaffe og kage: 25 kr.
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