Kalender

KRISTEN SPIRITUALITET
i Favrskov

August
Onsdag den 2. august kl. 16.30

Pilgrimsvandring fra Grundfør kirke

Fredag den 11. august kl. 9.00

Klosterrutevandring fra Tvilum kirke

Lørdag den 12. august kl. 8.15

Klosterrutevandring fra Truust camping

Søndag den 20. august kl. 9.30

Pilgrimsvandring fra Granslev kirke

Pllgrimsvandring - Klosterrutens Jubilæumsvandring Inspirationsdag om stressredskaber fra Bibelen
Fred - meditativ gudstjeneste

September
Onsdag den 6. sept. kl. 19.00

Allehelgen - Nytårsretræte
Meditativ gudstjeneste, Grundfør kirke

.

August - December 2017
Oktober
Lørdag den 28. oktober kl. 10.00

Inspirationsdag om stress, Voldum kirke

November
Søndag den 5. november

Allehelgen, Ørum, Værum og Laurbjerg kirker

Onsdag den 8. nov. kl. 19.00

Fred-Meditativ gudstjeneste, Værum kirke

Søndag den 19. nov. kl. 14.00

Pilgrimsvandring fra Haldum kirke

Januar 2018
5.—7. januar 2018

Nytårs-retræte

August

December

Pilgrimsvandring fra Grundfør kirke

Hvilken vej er din vej? Vi vil gå med sang, bøn og korte tekster til eftertanke undervejs. Mødestedet er Grundfør kirke, og vandringen foregår ad veje og stier bl.a. ved
Haraldslund, ca. 7 km i roligt tempo. Efter en kop kaffe i våbenhuset er der afsluttende meditativ andagt i Grundfør kirke.
Leder: Organist Birgitte Hyldgaard Rathje
Grundfør kirke, onsdag den 2. august kl. 16.30 – 18.30

Pilgrimsvandring Tvilum-Vejerslev-Sahl
I samarbejde mellem menighedsrådene i Haurum-Granslev-Houlbjerg , VejerslevAidt-Thorsø, Hvorslev-Velling-Gerning og Den Danske Klosterrute er der pilgrimsvandring fredag den 11. august fra Tvilum over Kongensbro til Truust og lørdag den
12. august fra Truust over Vejerslev til Sahl. Se program: www.klostereruten.dk

Foto:
Natkirke i Granslev

Fredag den 11. august kl. 9.00 fra Tvilum kirke.
Lørdag den 12. august kl. 8.15 fra Truust campingplads.

Januar 2018
Nytårs retræte
V. Anne-Marie Damsgaard Ditlev
For yderligere information, send mail til anne-mariedd@hotmail.com
Fredag den 5. januar til søndag den 7. januar 2018
Foto fra Klosterrutens Jubilæumsvandring 2017

Pilgrimsvandring fra Haldum kirke

Pilgrimsvandring fra Granslev kirke
Starter med gudstjeneste og kaffe - herefter ca. kl. 10.30 vandring fra Granslev over
Laurbjerg til sognehuset i Houlbjerg, hvor der vil være et lille traktement. Kort stillevandring undervejs og mulighed for individuel fordybelse og refleksion.
Granslev kirke, søndag den 20. august kl. 9.30

I november mærker vi for alvor, at dagene er blevet kortere. Det er på mange måder vigtigt at holde fast i lyset, og det vil vi hjælpe hinanden med på denne vandring
fra og til Haldum kirke, hvor vi både går i skovens mørke og i det åbne landskabs lys.
Vi runder vandringen af med en kop varm kaffe i våbenhuset og en kort, meditativ
andagt i kirken.
Leder: Organist Birgitte Hyldgaard Rathje

September

Haldum kirke, søndag den 19. november. kl. 14.00 – 16.00
Meditativ gudstjeneste i Grundfør kirke
I september begynder naturen at gå i hi, og mange opfatter da også efteråret som en
tid til stilhed og eftertanke. Denne meditative gudstjeneste i Grundfør kirke handler om
Guds nærvær. Der vil være meditativ musik, bøn, læsninger, salmer og sange, lystænding og stilhed.

Sognepræst Eva Graabek er liturg, og desuden medvirker Birgit Sofia Kjær på fløjte og
Birgitte Hyldgaard Rathje på orgel.
Grundfør kirke, onsdag den 6. september kl. 19.00

Oktober

November

”Kære Martha” – en inspirationsdag om stressredskaber
fra Bibelen

Allehelgen
Der er meditative, liturgiske og musiske gudstjenester i Ørum, Værum og Laurbjerg
kirker ved Eva Graabek.
Søndag den 5. november kl. 9.30 i Ørum, 11 i Værum og 14 i Laurbjerg kirker.

Lotte Lyngby er præst, foredragsholder, kone og mor og har ligesom så
mange andre travle mennesker været nede med stress. I 2013 skrev hun
bogen ”Kære Martha”, som fortæller
om, hvordan vi som moderne mennesker ud fra Jesus’ liv kan lære
at håndtere hverdagen.

Fred - Meditativ gudstjeneste i Værum kirke

Der er især fire punkter, hvor Jesus viser os vej. Jesus hjalp ikke alle. Jesus hvilede
sig. Jesus bad. Jesus gjorde ikke alle tilpas. Alle fire punkter handler om at sætte
grænser for sine opgaver, at sætte grænser for sine kræfter, at sætte grænser for
sin magt og at sætte grænser for sin afhængighed af andres mening om os.
Inspirationsdagen med Lotte Lyngby foregår i Voldum kirke og kirkehus. Dagen begynder med morgenandagt og fortsætter med foredrag, spørgsmål, samtalegrupper, opsamling og afsluttende andagt.
Der er tilmelding senest den 14. oktober på mail til bhr@kirkenihinnerup.net.
Pris for deltagelse, incl. kaffe, kage og frokost er 75,- kr.
Inspirationsdagen er et samarbejde mellem mange sogne i Favrskov.
Voldum kirke og kirkehus, lørdag den 28. oktober kl. 10 – 16

Bønner og sange om Guds fred fylder sammen med musik for fløjte og orgel denne
meditative gudstjeneste. Gudstjenesten indbyder til ro og eftertanke, der vil være flere
momenter af stilhed, og der bliver også mulighed for at tænde lys i kirken. Medvirkende: Birgit Sofia Kjær, fløjte og Birgitte Hyldgaard Rathje, orgel. Liturg: Eva Graabek
Værum kirke, onsdag den 8. november kl. 19.00

