Gospelworkshop
med Rune Herholdt
i Løget Kirke
Søndag 7. april kl. 9.00 med
gospelgudstjeneste kl. 15.00
Pris for hele dagen: kr. 75.
Kom og vær med til en uforglemmelig dag,
med den kendte og erfarne gospelinstruktør
til at lede os gennem dagen!

Rune Herholdt er blandt meget andet leder
af Jyllands største gospelkor, Aarhus Gospel
Singers. Vi får en skøn blanding af
livsbekræftende gospel, varmt fællesskab,
hygge og vi lærer 4-5 sange, som vi
efterfølgende synger til en glad gospelgudstjeneste, der er åben for alle.
Der kræves ingen forudsætninger for at
deltage, kun at du er glad for at synge!
Tilmelding på www.vejle-sct-nicolai.dk

Musik og sang i Løget
”Fra Grundtvig til Kim Larsen”
Onsdag 27. februar kl. 19.30
med Birgitte Hansen
Tidl. højskolelærer
og forstander, som i
mange år har siddet
ved klaveret og formidlet højskolesang
i ord og toner.
Kom og bliv
bekræftet i, at vi er
en del af en fælles
historie.

Dansk-irsk aften i Løget
onsdag 22. maj kl. 19.30
Mette og Børge Solkær vil sammen med
Denis McLaughlin holde en spændende
aften med irske, nordiske og andre sange,
blandet festligt med fællessange.

Musik & koncerter
1. halvår 2019
Sct. Nicolai Sogns organister, Erik Kure,
Lene Christiansen og Sonja Edeling Nielsen
har sammensat programmet

Højskolesangaftener
i Sct. Maria, Blegbanken 3 A
tirsdag 22. januar kl. 19.30,
tirsdag 5. marts kl. 19.30 og
tirsdag 30. april kl. 19.30.
Kom og vær med til at synge fællessange fra
Højskolesangbogen med spændende gæster.
Kaﬀe/the med brød kr. 25.

”Syng dig glad” i Søndermarkshuset,
Søndermarksvej 84
tirsdag 8. januar kl. 19.30,
tirsdag 12. februar kl. 19.30
og tirsdag 12. marts kl. 19.30

Søndag 10. februar kl. 14.00
Musikgudstjeneste i Løget Kirke
Organist Sonja Edeling Nielsen spiller
accordeon og Bente K. Rosenkrants er
prædikant.

Kom og mød sognets organist, Sonja Edeling
Nielsen, som sidder klar ved klaveret. Måske har
hun også harmonikaen med. Traditionen med at
synge fra Højskolesangbogen på opfordring fra
deltagerne fortsætter. Kaﬀe/the med brød kr. 25.

Koncert med accordeonmusikeren
Andreas Borregaard, der spiller J. S.
Bachs “Goldbergvariationer”
tirsdag 29. januar kl. 19.30 i
Søndermarkskirken. Fri entré.
Skærtorsdag 18. april kl. 19.30
Musikgudstjeneste i Løget Kirke
Solist er bassisten Ida Gormsen og Bente K.
Rosenkrants er prædikant.
Der er klokkespil hver lørdag kl. 11.15 ved
sognets organister.
På grund af ombygning i Sct. Nicolai Kirke er
kirken lukket i 1. halvår af 2019 og langt ind i 2.
halvår af 2019. Men klokkespillet i tårnet kan
anvendes og bliver det!
Gudstjenester og sognets øvrige aktiviteter i
midtbyen vil foregå i lejede lokaler i Sct. Maria,
Blegbanken 3A.
Du kan glæde dig til vores store klokkespilsfestival, der vil foregå over de fem lørdage i
august 2019!

4. maj aften i Søndermarkskirken
medvirker Bent Edvardsen med
sin guitar.
Andreas Borregaard er uddannet fra Det
kongelige danske Musikkonservatorium. Han
er en internationalt efterspurgt musiker, der
bevæger sig i et bredt musikalsk felt, og
arbejder løbende med komponister fra det
meste af Europa.

