
Kirkekulturuge 40 

 
Fra tidligere høstgudstjeneste på Gersdorffslund 

 

Kulturuge 40 i Hou og omegn, som vi har kendt den i mange 

år, er nedlagt, men i menighedsrådet har vi besluttet, at vi vil 

prøve at lave noget, vi kalder ”Kirkekulturuge 40”.  

Ugen indledes med høstgudstjeneste i Halling kirke søndag 

den 2.oktober kl.10.30. 

Medbring gerne afgrøder fra haven til at pynte kirken med. 

Blomster eller bær, saft eller selleri, korn eller kager. Kun 

fantasien sætter grænser. 

Efter gudstjenesten serveres høstsuppe i sognegården. Her 

holdes også auktion over de medbragte afgrøder. Pengene 

herfra sendes til Folkekirkens Nødhjælp sammen med det, der 

samles ind i kirken. 

Tag din ægtefælle, nabo, veninde, barn, bedstefar eller hvem 

du vil under armen og kom til høstgudstjeneste! 



 

Medbragte afgrøder ved tidligere høstgudstjeneste 

 

Mandag den 3.oktober er der morgensang i sognegården 

kl.9.30. Kom og vær med til at synge nogle morgensalmer og 

andre gode sange fra Højskolesangbogen. 

Der serveres kaffe og morgenbrød. 

 



Onsdag den 5.oktober spiller Baduljen i sognegården 

kl.19.00. 

Desuden fortæller menighedsrådet i løbet af aftenen om, hvad 

der er sket i kirkelig sammenhæng i det forgangne år. 

Sådan et menighedsmøde skal afholdes hvert år. Men i stedet 

for bare at ”remse op”, så synes vi, det kunne være sjovt at 

krydre det med noget musik. Og det bliver helt sikkert festligt, 

når Baduljen spiller op! 

Der kan købes vin, øl og vand til arrangementet. 

 

 

 

 

 



Torsdag den 6.oktober er der sogneeftermiddag kl.14.00 i 

sognegården.  

Journalist Anders Qwist fortæller ”Den gode Historie”, der bl.a. 

er den om giraffen, der fik hovedet i klemme i et soltag; den 

om en lille gåtur, der blev til en uges efterårsmanøvre og den 

om livet som porredyrker med store hænder. 

 

 

 

 

 

Torsdag den 6.oktober er der også koncert i Gosmer kirke 

kl.19.30 med trompetist Per Nielsen, akk. af organist/pianist 

Carl Ulrik Munk-Andersen 

Billetter til koncerten kan købes i Dagli´Brugsen i Hou (koster 

100 kr.) 



 

 

 

Konfirmander før og nu. 

I hele uge 40 vil der i sognegården være en lille udstilling lavet 

i samarbejde med Hou Lokalhistoriske Arkiv om konfirmation 

før og nu. 

Lørdag den 8.oktober er der ”kaffe på kanden” i 

sognegården fra kl.14.00-16.00. Der vil være mulighed for at 

studere de gamle billeder, og måske kan vi ved fælles hjælp 

sætte navne på konfirmanderne. 



 

 

 

Søndag den 9.oktober slutter vi kirkekulturugen af med en 

”sansehøstgudstjeneste” i Gosmer kirke kl.10.30. 

Det vil være en gudstjeneste, hvor høsten ikke så meget skal 

være noget, vi hører og taler om, som den skal være noget, vi 

kan føle, smage, dufte. 

Brugere fra Fabos får en speciel invitation. Alle andre har fået 

den hermed! 

 

 

Velkommen til Kirkekulturuge 40 

 

29.09.2016/Hanna Nissen 


