KIRKEBLAD

JUNI-JULI-AUGUST 2016

SCT. CATHARINÆ KIRKE
GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
Juni

Juli

August

Præster:

4. juni
Pilgrimsvandring
Se bagside for omtale

3. juli - 6. s. e. tr.
kl. 11.00 v/R. Svendsen

3. august
Sommerkoncert kl. 19.30
Se bagside for omtale

Simon T. L. Stubkjær
74420232 - sts@km.dk

4. juni
Korkoncert kl. 15.00 med
Konservatoriets Pigekor
(Esbjerg) og
Sankt Annæ Pigekor
(København)
Entre 50 kr.
5. juni - 2. s. e. tr.
kl. 11.00 v/S. Stubkjær
12. juni - 3. s. e. tr.
kl. 11.00 v/E. Hjuler

10. juli - 7. s. e. tr.
kl. 11.00 v/E. Hjuler
17. juli - 8. s. e. tr.
kl. 11.00 v/E. Hjuler
24. juli - 9. s. e. tr.
kl. 19.30 v/E. Hjuler
Kirkekaffe
31. juli - 10. s. e. tr.
kl. 11.00 v/R. Svendsen
Jazzgudstjeneste med
Hymns to Freedom

7. august - 11. s. e. tr.
kl. 11.00 v/R. Svendsen
10. august
Sommerkoncert kl. 19.30
Se bagside for omtale
14. august - 12. s. e. tr.
kl. 19.30 v/S. Stubkjær
Kirkekaffe
17. august
Sommerkoncert kl. 19.30
Se bagside for omtale

14. juni - Tirsdagsklub
Udflugt kl.13.00
Se bagside for omtale

21. august - 13. s. e. tr.
kl. 11.00 v/R. Svendsen

19. juni - 4. s. e. tr.
kl. 19.30 v/R. Svendsen
Korgudstjeneste

24. august
Sommerkoncert kl. 19.30
Se bagside for omtale

26. juni - 5. s. e. tr.
kl. 11.00 v/S. Stubkjær

28. august - 14. s. e. tr.
kl. 11.00 v/E. Hjuler
31. august
Sommerkoncert kl. 19.30
Se bagside for omtale
4. sept. - 15. s. e. tr.
kl. 11.00 v/S. Stubkjær

Ruth H. Svendsen
75431176 - rhs@km.dk
Elin Hjuler
75421612 - ehs@km.dk
Organist:
Benjamin Friis Nielsen
21300231
bfriisn@gmail.com
Menighedsråd:
Grete Becker (formand)
75410423
g.becker@stofanet.dk
Kirketjener:
Majken Axholm
75420534
kirke@sct-catharinae.dk
Kirken er åben
tirs.-søn. kl. 10-16
Kordegne:
Susanne S. Poulsen
ssp@km.dk
Anne Marie Sørensen
anms@km.dk
75420350
Man.-fre. 9.00-12.30
Tors. tillige 14.30-17.00

Sommerkoncerter

Onsdag d. 17. august

Onsdag d. 31. august

Pilgrimsvandring XXIX

Onsdag d. 3. august

Udover at være domorganist

”Musik og Stilhed” - er titlen

Lørdag d. 4. juni mødes vi kl

Bysbarn Catrine Frølund sid-

i Haderslev, har Henrik Skær-

på en engelsk nøgleroman om

8.30 i Sankt Clemens Kirke,

der ved klaveret når hun med

bæk Jespersen et stort virke

luthenisten John Dowlands

Havnebyvej 152, 6792 Rømø.

sin trio besøger Sct. Cathari-

som orgelsolist med koncer-

tid ved Chr. IV’s hof i Køben-

Her holder vi en kort andagt

næ Kirke d. 3. august.

ter i både Danmark, Norge,

havn i starten af 1600-tallet.

og hører om kirken. Vandrin-

Trioen spiller originale kom-

Sverige, Tyskland og Skot-

Han var kendt for sit tungsind

gen er på 10 km i Kirkeby

positioner af Frølund, der

land. Ved Haderslev Domkir-

og triste sange, men trods en

Plantage med afgang fra kir-

med sin sjælfulde nordiske

ke er han også leder af det

fyrstelig løn, som en af rigets

ken ca. 9.45. Medbring selv

klang er kendt som en dygtig

omfattende korarbejde, der

højest betalte embedsmænd,

vand/kaffe/te/ brød til pau-

stemningsskaber. Musik med

tæller omkring 200 sangere,

har det nok heller ikke været

sen. Efter vandringen er der

brede vider og højt til loftet,

som blev kåret til ”Årets suc-

en munter affære at sidde i

middag på Brøns Kro. Ønske

som det er velkendt inden for

ces 2010” af JydskeVestky-

de kolde kældre under Ro-

om vegetarmad meddeles

den nordiske jazz.

stens læsere.

senborg Slot og musicere for

ved tilmelding.

Entré kr. 50,-

Entré kr. 50,-

kongen gennem murværkets

Inge Bork Hansen, 51887180

luftkanaler, som beskrevet i

Onsdag d. 10. august

Onsdag d. 24. august

bogen.

Tirsdagsklubbens

Trio Nielsen består af 3 unge

Duoen Les Gigues spiller dan-

Det er nu ikke lutter stille og

udflugt den 14. juni, går i år til

musikere fra Esbjerg, som er

semusik gennem tiderne. De

triste sange sopranen Anne

det midtjyske.

uddannet på Syddansk

to klassisk uddannede mu-

Mette Balling og Duo Askou//

Karensminde er en Muse-

Trio-

sikere finder sammen de-

Andersen har sat på pro-

umsgård tilknyttet Billund

en spiller arrangementer af

res indre legebørn frem og

grammet ved denne stem-

Museum beliggende i Grind-

klassiske stykker og folke-

levendegør dansemusik lige

ningsfulde kirkekoncert sidst

sted. Her skal vi lade os føre

musik fra hele verden. Trioen

fra den tidlige renæssance

i august. Akkompagneret af

tilbage i tiden og se hvordan

har været med til at udbre-

til nutiden. Udover at celloen

violin og accordeon synger

arbejdet blev udført i land-

de Carl Nielsens musik i bl.a.

i løbet af koncerten stemmes

hun, udover Dowlands lidt ve-

brugets storhedstid.

Edinburgh, Skotland, hvor de

op fra den lave renæssan-

modige toner, både verdslige

Vi skal se stuehusets mange

i 2013 spillede

cekammertone til nutidens

og kirkelige sange, og duoen

rum, og få fortællinger om

koncerter til både Edinburgh

kammertone,

fløjtenisten

supplerer med livlige dan-

gården og historier om de

Festival Fringe og Edinburgh

skifter mellem fløjter hørende

sesatser af komponisterne

mange mennesker der i ti-

International Festival.

tiderne til, inddrages slagtøj

Purcell og Monteverdi samt

dens løb har beboet gården.

Til sommerkoncerten i Ca-

med hænder og fødder hvor

nordiske sange og folketoner.

På Karensminde er der fore-

tharinæ Kirke vil der bl.a. blive

overhovedet muligt.

Entré kr. 50,-

drag, kaffe og hjemmebagt

spillet musik af Carl Nielsen,

Entré kr. 50,-

Musikkonservatoriet.

kringle.

Henrik Rung, Bartok og Piaz-

Herefter besøger vi Cafe Jy-

zolla. Entré kr. 50,-

depotten, som er en del af
KFUM’s sociale arbejde i
Grindsted.
På hjemvejen spiser vi på
Henrik Skærbæk Jespersen

Hovborg Kro, som er smukt
beliggende midt i den jyske

Trio Nielsen

natur, og kendt for den gode
danske mad.

Catrine Frølund

Afgang fra Odins Plads kl.
13.00. Pris kr. 100,Tilmelding:
Anne Margrethe, 28839860

Les Gigues

Duo Askou//Andersen

Anne Mette Balling

Mona, 30111669

