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Den 22. september kl. 14.00 i kirken!:
Den danske sangskat.
Muntert musikalsk foredrag
På grund af corona blev eftermiddagen med
Jeannet Ulrikkeholm aflyst.
Det råder vi nu bod på og glæder os til at høre
hende synge efterårssange, fredssange og
evergreens. Der er tekster af bl.a. Benny
Andersen, Halfdan Rasmussen, Tove Ditlevsen,
H.C. Andersen og
Jeppe Aakjær. Der
er også en
perlerække af
franske sange,
Jeannet
akkompagnerer på
guitar, cello og lut,
og publikum er
med på fællessang.
Der er historier om
sangene undervejs.
Kom glad, og gå
endnu gladere
hjem.
Jeannet Ulrikkeholm er cand.mag. og udøvende
sanger og musiker.

Den 20. oktober kl. 14.00:
Bjarne Bekker:
Den stolte skipper på Fulton
Journalist Bjarne Bekker havde et nært og
venskabeligt forhold til den stolte skipper på
skonnerten Fulton, Mogens Frohn Nielsen.
I sit foredrag vil han fortælle om Skippers
usædvanlige liv.
Et liv, der til tider var præget af modvind og
livsfarlig bølgegang ‐ men ikke desto mindre
havde Skipper en stor og grundlæggende
taknemlighed til livet.
Det er historien om manden, der blev
landskendt, fordi han tog over dér, hvor
samfundet gav op eller svigtede sårbare unge i
en epoke med rundkredspædagogik.
Skippers konsekvenspædagogik, kendt og
anerkendt gennem århundreder i søfarten,
skabte venner i de 742 familier, han hjalp
gennem livskriserne.
Bjarne Bekker fortæller om 50‐året for
Fultonprojektets start og om Skippers
efterfølgende succes’er i Norge.

Korshærspræsten på arbejde i varmestuen

Den 17. november kl. 14.00:
Mai Bjerregaard Andersen:
Kirkens korshær- hvad er det
for en hær?
Mai Bjerregaard Andersen, præst i Kirkens
Korshær fortæller historien bag navnet og om
”hærens” sociale hjælpearbejde på landsplan.
Vi skal også høre om livet i Kirkens Korshærs
varmestue på Dronningholmsvej 61 i
Svendborg og hvad præsten laver i varmestuen.
Og så skal vi høre om det store frivillige
engagement, der driver værket.
Mai vil også fortælle, hvad et år som
korshærspræst har lært hende om livet på
gaden i almindelighed og under corona‐
nedlukningen.
Mai Bjerregaard Andersen er præst på Thurø, i
Hesselager, Kirkens Korshær &
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i
Svendborg

FORÅR 2021
Den 19. januar kl. 14.00:
Karin Kirketerp: Min barndom
og opvækst i Hesselager
præstegård.

I 2018 fik Hesselager menighedsråd foræret et
stort maleri af Hesselager kirke, som nu
hænger i det lille hospital.
Giveren var Karin Kirketerp, datter af
sognepræst Arne Christoffersen. Sognepræst i
Hesselager fra 1957 – 1979.
Karin Kirketerp vil fortælle om og vise billeder
fra sin barndom og opvækst i Hesselager
præstegård fra 1957, da hun var 3 år og til
1973, hvor hun blev student og
flyttede hjemmefra.

Den 23. februar kl. 14.00:
Tommy Hansen: En
eftermiddag med John
Mogensen
Der er dømt fællessang, røde seler, fuldskæg og
nostalgi af bedste skuffe, når Tommy Hansen
kommer og underholder med sange og
anekdoter af og om John Mogensen.
Hvem kan ikke nikke
genkendende til “Nina
kære Nina”, “To
mennesker på en
strand”, “Så længe jeg
lever”, m.fl.?

Den 16. marts kl. 14.00:
Kresten Drejergaard:
”Den himmelske gudstjeneste”
Med afsæt i sin bog fra 2008 ”Den himmelske
gudstjeneste” vil Kresten Drejergaard gøre rede
for sit grundsynspunkt på gudstjenesten som
en begivenhed. Gudstjenesten er noget, der
sker. Men hvad er det, der sker?
I juni 2018 udsendte en arbejdsgruppe
nedsat af biskopperne en rapport med titlen
”Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed”.
Rapporten er udsendt til menighedsråd og
præster med det formål at sætte en kvalificeret
debat om gudstjenesteordningen i gang.
Foredraget er et bidrag til denne debat.

Tommy Hansen har
stor forkærlighed for
John Mogensens
sange og har
bl.a spillet hovedrollen
som John i kabareten
” så længe jeg lever –
en nat med John
Mogensen ”.
Til dagligt er han
forsanger i bandet
John Mogensen JAM

Kresten Drejergaard var biskop over Fyens stift
fra 1995 – 2012, derefter præst i Schweiz
Tommy Hansen har arbejdet som musiklærer,
Folkeskolelærer, graver og kirketjener

