Sådan er det også i dag, hvor den moderne
billedkunst vinder indpas i gamle kirker og indgår
som selvfølgelige elementer i nyt kirkebyggeri.
Nogle udsmykninger fortæller bibelhistorie,
andre er fortolkninger af livets store spørgsmål,
og atter andre lægger op til, at den enkelte
kirkegænger gør sig sine egne tanker.
På udflugten rundt i Himmerland skal vi besøge
fire kirker, som alle er udsmykket med moderne
kunst, og vi skal se, hvor forskelligt fire anerkendte samtidskunstnere går til opgaven. Kirkerne vi
besøger er Brorstrup Kirke i Nørager, Skørping Ny
Kirke, Dokkedal Kirke og Gudumholm Kirke.
Vores guide på turen er Kunsthistoriker Anne Lie
Stokbro, som gennem mere end 30 år har formidlet moderne kirkekunst gennem udstillinger,
bøger og foredrag og er kendt for sin professionelle og engagerede formidling. Undervejs får vi
en dejlig middag på et godt spisested.
Ret til ændringer forbeholdes.

Nyt i år:

For ar kunne deltage, skal man være Corona Vaccineret, hvis ikke skal man møde med
en frisk PCR-test og være villig til at få en
kviktekst. Gælder også for deltagere hele
og halve dage.

„Det mangfoldige liv på
Lykkegaard“

26 måneder med slædepatruljen „Sirius“

Jens Guldsmed Thomsen fortæller om livet på
”Lykkegaard” i Tversted, som han driver sammen
med sin mand. De er kendt fra DR’s programserie ”Skattejægerne”.

Tag med på en fantatisk rejse til en af verdens
mest øde egne. Oplev en hverdag med hård
frost, vilde dyr og storslået natur. Med smukke
billeder, film og røverhistorier vil I få et unikt indblik i livet på Nord- østgrønlands kyst.

Han fortæller om TV-optagelserne, kunder o.s.v.
samt sit engagement i Venligboerne, og hvad
bevægelsen egentlig går ud på. Mange tror,
det handler om flygtninge og fremmede, men i
virkeligheden handler det mere overordnet om
næstekærlighed. Jens Guldsmed Thomsen har
tidligere været baptistspejder i Jerup.

Hør om hvad der får en ung mand til at drage
væk i 2 år fra alt han kender.
- om krav til prøve og strabadser under 		
uddannelse.
- om udfordringerne ved at bo i telt med 		
samme makker i 6 måneder.

Værksteder

•Præstens værksted / Bente Højris
• It-cafe / Aage Nielsson, Carsten Thomsen
• Garn-Café / Lisbeth Orbe
• Quilling / Rigmor Nielsen
• Krolf og Petanque / Alice Bak-Jensen
• Vandretur i bakkerne / Annette Jensen
• Kanotur på åen / Birgit Hebbelstrup
• Blomster og planter / Gertrtud Hylleberg
• Besøg i vingaarden / Peter Knudsen
• Fiskeri i Put and take-sø / Birgit Hebbelstrup
• Gå-Banko / Annette Jensen
• Decoupage / Anna B
• Male og tegne / Gudrun Knudsen
• Bogcafe: „Telefon“ af Ida Jessen /
Gitte Abildgaard.
• Bogcafe: „Pastorale Symphonien“ ,
af André Gide / Bodil Eriksen
•Spørgsmål til advokaten / Mogens Hebbelstrup

- om hvordan man klarer temperaturer på 		
minus 50 grader og mødet med isbjørn.
- om bånd, der skabes mellem mand og 		
hund.

Tilmelding senest
30. maj

Carsten Thomsen / 2076 6881
Neshøj 33, 9000 Aalborg
E-mail: cwt@dbs.dk
Evt. restbeløb indbetales senest 4. juni.
Depositum tilbagebetales ikke.

i Rebild 3.-10. juli 2021

Billedkunsten har spillet en væsentlig rolle hele
vejen op gennem kirkehistorien. I altertavler,
kalkmalerier og dekorationer på prædikestole og
kirkebænke har de, til enhver tid, bedste kunstnere skabt billeder til Guds ære.

Foredrag
Fredag 9. juli10.30

SOMMERHØJSKOLE

Udflugt til 4 kirker i
Himmerland

Foredrag
Torsdag 8. juli10.30

Tema: Leve og vokse i fællesskab

Udflugt
Onsdag 7. juli 9.00

Mathis Huse

- en spændende sommeroplevelse for seniorer

Jens Guldsmed
Thomsen
Antikhandler

MEDARBEJDERSTAB
Præst
Bente Højris
Tlf. 4143 4244
Medarbejder
Birgit Hebbelstrup
Tlf. 9839 1600 / 2168 7416
Medarbejder
Alice Bak-Jensen
Tlf. 2688 8470

Kasserer
Carsten Thomsen
Tlf. 2076 6881

AFTENPROGRAMMER

Lørdag:
Velkomstaften
Søndag:
Fra Grundtvig til Kim Larsen med sange fra
Højskolesangbogen / Birgitte Hansen
Mandag:
At lære de „fremmede“ at kende / H.P.Olsen
Tirsdag:
„De forbandede år“/ film i Skørping Bio med
aftenkaffe
Onsdag:
Spilleaften
Torsdag:
Mit liv med salmer / Iben Krogsdal
Fredag:
Afslutningsfest

Danske
Baptisters
Kvindenetværk

- holdes på Skolen sammen
med Vaarst Baptistkirke, incl. kirkekaffe

Gudstjeneste
Søndag 4. juli10.00

Dennis Lydom
Foredragsholder

Ole Sohn
Foredrag
Senior Advisor
Mandag 5. juli10.30

Søndag 5. juli15.30
Hermed vil vi gerne invitere jer til en smuk og
stemningsfyldt eftermiddag, hvor vi vil fordybe os
i historien om Frans af Assisi gennem musik og
billeder, hvor den keltiske harpe og ordene væver
sig ind og ud mellem hinanden.
Frans af Assisi blev født til et liv i rigdom,
men valgte et liv som fattig munk. Han havde en
overvældende glæde ved livet og kærlighed til alt
levende.
„Frans af Assisi“ er en historie om et usædvanligt menneske for hvem ord og handling
smeltede sammen. Vi ønsker med vores musikfortælling at lægge vægt på hans indre rejse og
har valgt at fokusere på hans drømme og visioner, som var kilden til hans indsigt i fortiden og
hans visioner for fremtiden.
Men vil også gerne fortælle historien om
et menneske, der kæmpede med sig selv, sine
medbrødre og med livet selv, i sine bestræbelser
på at nå en højere bevidsthed.
Hvert år rejser tusinder af mennesker fra
hele verden til hans fødeby Assisi i Italien, for at
besøge de steder hvor han færdedes.
Ellen Dahl Bang er historiefortæller og uddannet skuespiller og
cand.mag. i teatervidenskab.
Trine Opsahl er komponist, harpespiller og arbejder til dagligt
som harpeterapeut på hospice.

Ole Sohn
Foredrag
Senior Advisor
Tirsdag 6. juli10.30

„Jeg kommer snart hjem“

Ellen Dahl Bang
Historiefortæller
Trine Opsahl
Komponist

Frans af Assisi

Ole Sohn
Senior Advisor
tidl. minister
Forfatter

I foredraget følger vi Johnny Cash fra hans dybt
kristne opvækst i en fattig bomuldsplukkerfamilie
i sydstaterne til hans ungdom i først flyvevåbnet
og senere musikbranchen. Publikum får kendskab
til hans op- og nedture, hans dæmoner samt det
massive stofmisbrug, der plagede ham det meste
af livet. Alt sammen tilsat essentielle sange fra
hans karriere, som spændte over seks årtier.
Væbnet med sin guitar og autentiske stemme
fremfører Dennis Lydom disse sange lige så
nærværende og evigt aktuelle, som de var ment.
Når du har oplevet dette, vil du forstå, hvorfor
han som en af de få i Europa lever af udelukkende at fortolke Johnny Cash.

PRISER
Pris: Kr. 3.750

Sammen med tilmelding indbetales depositum 750 kr. eller hele beløbet 3.750 kr. på
konto: 3409 12488904
Tillæg for enkeltværelse 750 kr.
Det er muligt at deltage enkelte dage eller
dele af dagen. Kontakt Carsten Thomsen
for tilmelding og pris.
Kvindenetværket kan ved specielle forhold
yde tilskud. Kontakt Anne-Marie Broholm
Møller på 2362 3821

Foredraget bygger på bogen: „Jeg kommer snart
hjem“.
En bondefamilie fra Nordjylland emigrerede i 1910 til Sibirien for at skabe sig et nyt
liv. Faderen fik arbejde for et danskejet slagteri i
Kurgan. Men efter kort tid ramte den ene ulykke
efter den anden familien. I dyb armod måtte
familien opgive livet i Rusland og vende hjem
igen. Desværre havde de ikke råd til at få deres
15-årige søn Poul med, så han blev efterladt som
tjenestedreng på et russisk gods. Herfra mistede
familien kontakten med ham.
Otte år senere dukkede han op igen, nu
som officer i Den Røde Hær. I de mellemliggende
år havde han været hvirvlet ind i den russiske
revolution og borgerkrig, mødt Lenin, Trotskij
og Khrusjtjov, set døden i øjnene flere gange,
og han var blevet gift med en russisk kvinde.
Familiens dramatiske og helt usædvanlige liv og
skæbne fra 1890 til 1952 blotlægges, ligesom
foredraget også giver et indblik i dansk udvandring til Tsar-tidens Rusland.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Adresse: Rebild Efterskole,
Himmerlandsvej 83, 9520 Skørping
Ankomst: Lørdag 3. juli fra kl. 15
Afrejse: Lørdag 10. juli efter morgenmad
Linned, pude og dynetæppe er på værelset.
Håndklæder kan lejes for 40,- kr.

