ÅRS JUBILÆUM

DEN 22.-24. FEBRUAR 2019

KÆRE MEDLEMMER AF HERNING VALGMENIGHED!
Herning Valgmenigheds “Højskoledage” fylder 100 år!

Det vil vi gerne fejre med alle vore medlemmer. Derfor inviterer vi til festaften i Teaterkælderen, Herning Kongrescenter

lørdag den 23. februar 2019 kl. 17-22.

Vores formand Morten Dybro holder velkomsttalen, og i aftenens løb bliver der musikalsk underholdning m.m. Vi skal også synge vores nye sang, som er skrevet til lejligheden, og vi skal have en
dejlig middag og lidt god vin. Middagen koster kr. 298,00. Ekstra vin kan købes på stedet.
Vi håber, du/I har lyst og mulighed for at fejre festaftenen sammen med os.
Tilmelding inden den 15.2.2019 ved indbetaling af kr. 298,00 til reg.nr. 7616 konto nr. 2022925 eller MobilPay
382580. Når du har indbetalt beløbet, vil din deltagelse være registreret. Har du ikke mulighed for at betale som
nævnt, kan du tilmelde dig til forretningsfører Grethe Nielsen på mobil nr. 3069 0335.
Du inviteres også til reception i dagens anledning på Hakkelsesskæreriet, Dalgasgade 45 i gården.

Receptionen finder sted den 22. februar 2019 kl. 17-19.

Vores formand Morten Dybro vil byde velkommen og finansminister Kristian Jensen holder tale i
anledning af 100 års dagen. MidtVestPigekor vil uropføre en helt ny sang med egen melodi; bestilt
til lejligheden. Der bliver budt på et let traktement, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig!

Endeligt vil vi gerne invitere dig til at deltage i højskoledag med foredrag lørdag 23. februar
på Herning Friskole, samt gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke søndag 24. februar.
Lørdag den 23. februar kl.10.30 fortsætter vi 100 års dagen på Herning Friskole med foredrag og debat.
Første taler er forlagsredaktør på Gyldendal Johannes Riis, som vil holde foredrag om “Tiden og normerne”. Herunder
at gøre sin egen tids normer til målestok for alle tiders normer og levevis.
Efter frokost og under overskriften “Hvad er dannelse? Og hvorfor danne?” vil
højskoleforstander og filosof Anders Fogh Jensen tale om, hvorfor dannelse er vigtigere end nogensinde.
Søndag den 24. februar kl. 10.30 er der Højmesse i Herning Valgmenighedskirke.
Liturg Morten Kvist og prædikant Jeppe Søe.
Læs mere om program og billetter på www.h.g.valgmenighed.dk
Med venlig hilsen
Morten Dybro
Formand Herning Valgmenighed

Morten Kvist
Valgmenighedspræst Herning og Gjellerup

