
Kirkekulturuge 40 
Ligesom sidste år arrangerer menighedsrådet ”Kirkekulturuge 

40” med mange forskellige tilbud. 

 

Ugen indledes med høstgudstjeneste på Gersdorffslund 

søndag den 1. oktober kl. 11.00. 

 

Fra tidligere høstgudstjeneste på Gersdorffslund 
 

Medbring gerne afgrøder fra haven til at pynte halmkirken 

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

fantasien sætter grænser. 



Efter gudstjenesten serveres høstsuppe i ”Mejeriet” på 

Gersdorffslund. Her holdes også auktion over de medbragte 

afgrøder. Pengene herfra sendes til Folkekirkens Nødhjælp. 

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

du vil under armen og kom til høstgudstjeneste! 

 

 

Mandag den 2. oktober er der morgensang i sognegården 

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

morgensalmer og andre gode sange fra Højskolesangbogen. 

Der serveres kaffe og morgenbrød a´10 kr. 

 

 



Tirsdag den 3. oktober er der ”Musikalske bibelhistorier” 

med Klezmerduo for børnene fra Hou skole i sognegården. 

 

Tirsdag den 3. oktober er ”Fremtidens kirkegård” også til 

debat ved et møde i sognegården kl.19.30.  

Kirkegårdene ændrer sig i disse år. De store, traditionelle 

familiegravsteder vælges fra af mange, og i stedet er der 

ønsker om f.eks. skovkirkegårde, fællesplæner osv. 

Menighedsrådet vil gerne diskutere, hvordan vores lokale 

kirkegårde i Gosmer og Halling skal se ud i fremtiden. Skal der 

være borde og bænke, hvor kaffen kan nydes? Skal der være 

legeplads til børnene? Skal der være rum til fordybelse?  

Kom gerne med ønsker og forslag. Vores gravere Christina og 

Børge kommer med et oplæg på mødet. 

 

 

 

 

Torsdag den 5. oktober er der sogneeftermiddag kl. 14.00 i 

sognegården med pastor emeritus Knud Erik Lægsgaard, der 

fortæller under overskriften ”Det skønne liv – i perspektiv”. Det 

er historien om hans mor, Gudrun, der blev moderløs ved 

fødslen, men alligevel gav skønt liv videre i næsten et 

århundrede. 

Kaffe og brød a´10 kr. 

 

 

 



Lørdag den 7. oktober er der udstilling i sognegården fra kl. 

14.00-16.00.  

Udstillingen laves i samarbejde med Hou Lokalhistoriske Arkiv, 

og temaet er i år ”Fødsel og dåb”.  

 

 

 

 

 

 



 

3x dåb i Gosmer kirke 10.april 1949 

 

Vi har fået lov at låne en jordemodertaske med indhold. Vi har 

også lånt flere fine og forskellige dåbskjoler, men vi vil gerne 

have meget mere til udstillingen. Så hvis du/I har effekter, vi 

må bruge, så hører vi gerne fra jer! 

Og ved udstillingen er der selvfølgelig jordemoderkaffe på 

kanden! 

 

 

 

 



Søndag den 8.oktober slutter vi kirkekulturugen af med 

koncert med ”Irish 5” i Gosmer kirke kl.15.00. 

 

 

Gruppen spiller, som navnet antyder, irsk folkemusik. 

Efter koncerten fortsættes i sognegården, hvor der serveres 

”Irish stew”, og ”Irish 5” følger også med til Hou, hvor der 

spilles mere musik. 

Hele arrangementet inkl. mad koster 75 kr. Koncerten i kirken 

koster 25 kr. Billetter kan købes i Dagli´Brugsen i Hou. 

 

Velkommen til Kirkekulturuge 40 

 

28.09.2017/Hanna Nissen 


