Torsdagsklubben
höllvikens församling våren 2018

torsdagsklubben startar 25 januari i kyrkans hus

Välkommen till oss!

Vi träffas i Linnésalen i Kyrkans hus på nedanstående torsdagar
kl 12.00–cirka kl 14.30. Ingen anmälan behövs.
Varannan vecka serverar vi varm och god soppa och varannan vecka kaffe
eller te med smörgås. Pris 30 kronor.
25 januari

Göingeflickan
Det blir sång och musik av och med Barbro och Lars Svensson. En god och
glad stund utlovas av den förre göingeflickan Barbro och hennes man Lars.
Allsång och skämtsamma historier, kända melodier och kanske en trudelutt på
magdeburgspelet. Kaffe/the och smörgås serveras.
1 februari

Himmelska toner & Gudomlig soppa
Den första torsdagen i månaden serveras musik av våra egna musiker samt
rykande varm soppa. Idag är det Martin som sitter vid pianot.
8 februari

Sång, prat och en god fika
Pelle Martinsson från Ljungkyrkan och vår kyrkomusiker Pernilla Cederbladh
sjunger och pratar om sina erfarenheter av såväl Svenska kyrkan som
Ekumeniakyrkan. Kan bli intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten. Fika.
15 februari

Andakt, soppa och en bok
Även denna termin läser vi några kapitel från Tomas Sjödins bok ”Det är mycket
man inte måste”. Vi diskuterar och tycker till. En liten andakt inleder och efter det
spisas Gudomlig soppa. Boken finns till såväl försäljning på expen som att låna.
22 februari

Örongodis
Gott och blandat är godis. Denna gång godis för öronen. Alexandra Giertz
Fridh, utbildad operasångerska och nu även en av våra församlingspedagoger
underhåller och är den som står för sången. Fika.
1 mars

Lunchmusik och soppa
Så var det åter dags för lunchmusik och soppa. På pianopallen sitter Pernilla
Cederbladh och vi får väl se vad hon kan ha i sin musikpåse.

8 mars

Mitt Pakistan
Så heter föredraget som ges av Emma och Allen Suleiman på kvinnodagen.
Emma är född och uppvuxen i Sverige och gift med Allen, född och uppvuxen i
Pakistan. Likheter och skillnader, missförstånd och mångfald berättar de om ur
deras olika perspektiv. Fika.
15 mars

Andakt, soppa och en bok
22 mars (obs! anmälan)

Påsklunch
Påsken närmar sig och lite påskmat är väl inte fel? Vi äter en liten påsklunch
tillsammans och samtalar runt påskmaten och sjunger lite påskpsalmer. Här vill
vi gärna ha anmälan, så vi vet hur mycket mat vi ska beställa.
29 mars

Om påskharen och annat
Det är skärtorsdag och vi pratar om påsken och hur vi firar denna kristna
högtid. För de flesta av oss blandas väl den kristna traditionen med allehanda
andra i spännande blandning. För någon påshare finner vi inte i Bibeln. Där
finns mycket annat. Fika med påskbakelse.
5 april

Vårtoner
Nu är det vår! Åtminstone hoppas vi det och det är åter dags för lunchmusik
och soppa. Och det är Martin Haksten som spelar.
12 april

Allt om nya orgeln
Nya orgeln är på plats i Stora Hammars kyrka. Martin berättar och visar upp
orgeln som byggs på plats under vintern. Det är inte så många förunnat att få
denna inblick i musikvärldens största instrument, så ta chansen. Fika.
19 april

Andakt, soppa och en bok

26 april

Orgelinvigning
Denna stora händelse firas hela veckan med specialarrangemang. Detaljerat
schema i Kyrkhälsning. Sopplunch.
3 maj torsdagsklubben utgår på grund av födelsedagsfest.
10 maj

Vandring i ottan
Kristi Himmelsfärdsdag är alltid en torsdag och blir det ingen torsdagsklubb,
men för de morgonpigga är det gökotta med vandring. Mer om detta senare.
17 maj

Förr i tiden
Höllviken med omnejd har en lång och intressant historia. Om detta får vi höra
och se denna majtorsdag. Christian Kindbladh kommer. Fika.
24 maj

Andakt, soppa och en bok
31 maj

Avslutning
Vi avslutar tillsammans med Sax-o-Fun. Björn Helander och hans saxofonister
gläder oss med musik och allsång. Fika av det finare slaget blir det också.
Torsdagsklubben flyttar ut i det fria: den 7 och 14 juni träffas vi i Orangeriet,
nära St Hammars kyrka, för samtal om växter för själ och hjärta. Vi fikar, pratar
och njuter. Kostar som vanligt 30 kr för fikat och ingen anmälan behövs.
Frågor? Ring eller maila till Gunnel Kihlgren, präst 0701-619671; gunnel.
kihlgren@svenskakyrkan.se
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