HALS OG HOU KIRKER
NYHEDSBREV, AUGUST OG SEPTEMBER 2020

Det sker i august
SØNDAG DEN 2. AUGUST

SØNDAG DEN 9. AUGUST

9.30 Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Helle Schimmell.

9.30 Gudstjeneste i Hals Kirke v/ Helle Schimmell.

11.00 Højmesse i Hals Kirke v/ Helle Schimmell.

14.00 Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Helle Schimmell.

SØNDAG DEN 16. AUGUST
09.30 Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Jessie Jørgensen.
11.00 Højmesse i Hals Kirke v/ Jessie Jørgensen.

Hals og Hou kirkers fælleskor, Happy Singers, øver hver torsdag fra 17-19. Koret er for alle, der har lyst til at synge i kor.
Der er ingen krav om nodekendskab. Interesseret? - Kontakt
organist Tina Godiksen på telefon 2942 0550.

ONSDAG DEN 19. AUGUST KL. 19.00 I BORGERHUSET I HOU
TORSDAG DEN 20. AUGUST KL. 19.00 I LADEGÅRDEN I HALS
Orienteringsmøde forud for valg til menighedsrådene.
Menighedsrådene vil orientere om, hvad de har lavet af aktiviteter i det forgangne år, hvad de har planlagt i det kommende, samt om
den økonomiske situation i sognet. Der vil også være mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, som kunne være spændende
og interessante i en kirkelig sammenhæng.
Menighedsrådene orienterer om valg til menighedsrådet, der gennemføres i september. Valget kommer i år til at foregå på er helt ny
måde, der skal prøves for første gang - så kom og vær med og giv jeres mening til kende.

SØNDAG DEN 23. AUGUST

HAR DU BRUG FOR EN SAMTALE?

09.30 Gudstjeneste i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen.

Hvis du er i sorg, føler dig ensom eller har brug for en at dele
dine tanker og bekymringer med, så tag kontakt til en af sognets præster Christian Roar Pedersen eller Helle Schimmell.
Se kontaktoplysninger på sidste side.

11.00 Højmesse i Hou Kirke v/ Christian Roar Pedersen.

ONSDAG DEN 26. AUGUST KL. 19.00
Hvad lærte vi af Coronakrisen? Foredrag v/ Helle Schimmell i Ladegården ved Hals Kirke.
Sognepræst Helle Schimmell reflekterer over vores oplevelser i foråret, da hele verden lærte
nye ord som; Corona-virus og COVID-19. Vi kom i karantæne og skulle affinde os med en ny
hverdag med hjemmearbejdspladser, online-gudstjenester og mange nye restriktioner.
Vel mødt til et spændende foredrag. Prisen for at deltage er 30,- kr.

SØNDAG DEN 30. AUGUST
09.30 Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Christian Roar Pedersen.
11.00 Konfirmationsgudstjeneste i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen.

Det sker i september
TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 17.00

FREDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 9.30

Aftenmeditation i Hals Kirke v/Christian Roar Pedersen

Morgensang i Ladegården ved Hals Kirke

Når aftenen nærmer sig, og kirken er oplyst af stearinlys,
får du mulighed for at lytte, synge og bede. Aftenmeditation
er for alle – der er intet krav om erfaring med meditation.
Efterfølgende er der kaffe i Ladegården.

Vi synger årstidssange og viser fra højskolesangbogen.
Vel mødt til en hyggelig formiddag med fællessang.
Kaffe og brød til 15,- kr.

SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER
09.30 Gudstjeneste i Hals Kirke v/ Helle Schimmell.
11.00 Høstgudstjeneste i Hou Kirke v/ Helle Schimmell.
Høstgudstjenesten i år bliver med festlig deltagelse af kirkekoret, Happy Singers.

TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 19.00
Trods smerte - kærlighed til livet. Foredrag v/ Marina Fauerholdt i Ladegården ved Hals Kirke
Marina Fauerholdt har netop fået udgivet sin selvbiografi og kommer for at fortælle os om
sit liv, og hvordan bogen blev til. "Jeg er født i 1971 og opvokset i en dysfunktionel familie.
Svær psykisk sygdom var i mange år min følgesvend, men kærlighed reddede mig ud af det
helvede, jeg befandt mig i. Min biografi “Barberbladstræet” er min ultimative helbredelse",
skriver hun som oplæg til en spændende aften.
Om Marina Fauerholdts selvbiografi skriver forlaget:
“Denne bog er en barsk og modig fortælling. Den er ikke fiktion. Den er den skinbarlige virkelighed. Præcis som bogens forfatter har oplevet den. Fra hun var 5 år og frem til for ikke så
længe siden, har hendes liv været en rejse ind i, igennem og ud af et univers præget af svigt,
incest, smerter, angst, selvdestruktion og afgrundsdyb psykose.
På mirakuløs vis, har hun kæmpet sig tilbage til livet. Vejen ud af helvedet har været mindst
lige så pinefuld som vejen derind. Det kan kun vanskeligt gengives, hvad denne bog har på
hjerte. Man er nødt til at læse den, for at kunne forstå - hvis man da kan forstå!"
Vel mødt til en aften med et alvorligt tema. Prisen for at deltage er 30,- kr. inkl. kaffe og kage.

FREDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 9.30
Morgensang i Hou Borgerhus
Vi synger årstidssange og viser fra højskolesangbogen. Vel mødt til en
hyggelig formiddag med fællessang, kaffe og brød.
Arrangementet er gratis.

SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER
09.30 Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Christian Roar Pedersen.
11.00 Høstgudstjeneste i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen. Høstgudstjenesten i år bliver med festlig deltagelse af kirkekoret,
Happy Singers. Efterfølgende er der kirkefrokost i Ladegården ved Hals Kirke.
Frokosten koster 75,- inkl. 2 stykker smørrebrød, kaffe og lagkage. Du skal tilmelde dig senest torsdag den 10. september i mappen i
Ladegården eller ringe til kirkekontoret på telefon 98252070-3 tirsdag mellem 14.00 og 17.00 eller torsdag mellem 15.00 og 17.30.

MANDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 19.00
Fra præstegård på Langeland til Ældre- og Handicapdirektør. Foredrag i Hou Borgerhus.
Vi får besøg af Niels Tikjøb Olsen, som var direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg
Kommune. Han fortæller om sit liv og vejen, der førte ham til Nordjylland.
Der serveres kaffe og kage. Prisen for at deltage er 40,- kr.
Da foredraget er arrangeret i samarbejde med centerrådet, afventer vi besked om,
hvorvidt arrangementet kan afholdes. Se mere i Hals Avis.

TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.00
Hou Menighedsråd holder valgforsamling til menighedsrådsvalg 2020 i Borgerhuset i Hou.
Hals Menighedsråd holder valgforsamling til menighedsrådsvalg 2020 i Ladegården ved Hals Kirke.
Mere information om valget kan findes på kirkernes hjemmeside: Hals-hou-kirker.dk eller i Hals Avis.

SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER
09.30 Gudstjeneste i Hals Kirke
v/ Anders Grinderslev.
14.00 Gudstjeneste i Hou Kirke
v/ Pernille Ravnholt Nielsen.

ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 17.00
Gud og Spaghetti i Hals Kirke og Ladegården
Vi starter i kirken kl. 17.00, hvor vi holder mini-børnegudstjeneste (ca. 30 min.). Der vil
være sang, musik og en god fortælling. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at gå
med i Ladegården, hvor vi starter med at synge bordvers sammen, og herefter er der
spaghetti og kødsovs. Gud og spaghetti er et tilbud for børnefamilier.
Det koster 10,- pr. person at deltage, og man skal tilmelde sig senest dagen før til Stine Bager
Korsbro på mail sbko@km.dk eller sms 4110 9133.

SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER

SORGGRUPPE

09.30 Gudstjeneste i Hou Kirke
v/ Christian Roar Pedersen.

Sorggruppen i Ladegården i Hals er et fortroligt rum, hvor du kan dele sorgen med
andre i samme situation. Sorggruppen er for voksne, der har mistet inden for de
seneste år.

11.00 Højmesse i Hals Kirke
v/ Christian Roar Pedersen.

Kontakt sognepræst Christian Roar Pedersen på telefon 2320 3099 eller mail crpe@km.dk

ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 19.00
Slip livet løs, foredrag v/ Preben Kok i Ladegården ved Hals Kirke
Vi får besøg af tidligere sygehuspræst og forfatter Preben Kok, som holder foredraget ud fra sin
bog, Slip livet løs.
”Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på
samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af
de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive
rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen, men hvordan? I den
forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle, men hvilken?”
Preben Kok vil også reflektere over vores møde med Corona-virus og karantæne.
Vel mødt til et tankevækkende foredrag. Prisen for at deltage er 30,- kr. inkl. kaffe og kage.

FLITTIGE HÆNDER
Strikke- og syklub i Ladegården ved Hals Kirke
Kl. 13.00 den 1. mandag hver måned mødes gruppen ”Flittige Hænder” for at strikke og sy sammen. Der syes og strikkes tøj,
tæpper og lignende både til eget brug, men også til velgørenhed. Alle, der kan lide at strikke og sy, er velkomne!
For mere information kontakt Maria Jørgensen på telefon 2423 5413

KURSUS FOR FORÆLDRE
V/ sognepræst Helle Schimmell og familievejleder Karin Haugaard
Det er aldrig for sent at udvikle nye måder at være sammen med sine børn. Kærlighed er hovedsagen i kirken. Dette forældrekursus
vil inspirere og give mod til et bevidst, kærligt og nærværende forældreskab. Det er samtidig et fælles rum, hvor vi frit kan tale om
det, der i dagligdagen gør det besværligt at være forældre.
Kurset har 4 kursusgange, henholdsvis d. 24. september, 8. oktober, 22. oktober og 5. november - alle dage fra 19 - 21 i Ladegården
ved Hals Kirke.
Prisen for at deltage er 150,- kr., og du kan tilmelde dig på Kirkekontoret: 98252070 -3 tirsdag 14-17 og torsdag 15-17.30 eller på
mail: sbko@km.dk.

VIGTIG DATO TIL KALENDEREN!
Sangaften med Peter A.G. onsdag den 7. oktober kl 19.30
Hals kirke holder en sangaften lidt ud over det sædvanlige. Vi får besøg
af Peter A.G., som vælger aftenens sange og fortæller med dybde og
humor om den danske sang.
Peter A.G. er bedst kendt som den legendariske frontfigur i ”Gnags”, der
har eksisteret siden 1966, men han er også forfatter, soloartist og foredragsholder. OBS: Dette er ikke en koncert, men foredrag og fællessang!
Prisen for at deltage er 125,- og billetter kan købes i Ladegården ved
Hals Kirke, Østergade 30, Hals, i kirkekontorets åbningstid tirsdag
mellem 14.00 og 17.00 og torsdag mellem 15.00 og 17.30 eller i samme
tidsrum på telefon 98252070 – 3.
Billetsalget starter den 1. september.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG?
Hver gang, vi har et arrangement i Hals Kirke eller Ladegården, møder frivillige op og hjælper med at dække bord, anrette,
servere og rydde op. Uden dem kunne vi ikke afholde de mange spændende arrangementer. Vil du også være med?
Kontakt Stine Bager Korsbro på 4110 9133 eller sbko@km.dk, hvis du også har lyst til at være frivillig i Hals Kirke.

KONTAKT
Hals sognegård hedder Ladegården, og ligger lige ved siden af Hals Kirke.
Adressen er Østergade 30, 9370 Hals.

Husk i oktober

Kirkekontoret ligger i Ladegården, og der er kontor- og telefontid hver
tirsdag 14.00 - 17.00 og torsdag 15.00 - 17.30.
Tlf. 98252070 – 3

ONSDAG DEN 7. OKTOBER KL. 19.30
Foredrag og sangaften med Peter A.G.
i Hals Kirke.

NØGLEPERSONER

SØNDAG DEN 18. OKTOBER KL. 11.00
Jubilæumsgudstjeneste i Hou Kirke med
afsløring af nyt kunstværk.

• Kirkebogsførende sognepræst Christian Roar Pedersen: 9825 2070 – 1
(træffes ikke mandag)
• Sognepræst Helle Schimmell 9825 2070 - 2 (træffes ikke mandag)
• Organist Tina Godiksen: 2942 0550 (træffes ikke mandag)
• Kirke- og Kulturmedarbejder Stine Bager Korsbro: 4110 9133
(træffes ikke mandag)
• Graver i Hals Lise Jensen: 9825 2070 – 4
• Graver i Hou Christian Pedersen: 9825 2070-5
• Menighedsrådsformand i Hals, Ellen Jensen: 5123 2049
• Menighedsrådsformand i Hou, Christian Mollerup Schmidt: 2266 9196
Læs mere og tilmeld dig dette nyhedsbrev på www.hals-hou-kirker.dk

TIRSDAG DEN 20. OKTOBER KL. 19.00
Strikke-foredrag i Ladegården v/ Mette
Thrysøe.
ONSSDAG DEN 28. OKTOBER KL. 19.00
Hit med sangen i Ladegården, v/ Organist
Tina Godiksen. Koret ”Happy Singers”
medvirker.

