Kirkeuka 2012
Er det dekning for å bruke mottoet «Mangfold» om årets
kirkeuke? Bedøm selv.
Den litt fromme ”Bots- og bededags”-gudstjenesten er blitt
”Brostensgudstjeneste”. Kirkens bymisjon står bak denne.
Det blir litt mer på «gateplan.»
Samme kveld er det i år som i fjor, et jubileum. I år er det Kragerø skolekorp som feirer sine første 90 år og bistås av
tre av kirkens kor. Dette blir flott!
Kragerømaleren Thorvald Lund-Hansen foredrar og stiller
ut på mandag.
Ikke nok med det; Johan Sebastian, han Bach vet dere, hadde
en bråte med unger. Guttene var godt kjente. Men jentene
hørte man aldri noe til. Av alle steder har de dukket opp her i
Kragerø. De må være steingamle – nesten trehundre år. Men
de har holdt seg forbausende godt. Bare kom å se. Og gjett
om de kan synge! Så kom ikke her å si at undernes tid er forbi.

28. oktober - 4. november 2012
i Kragerø kirke

Tirsdag, onsdag og fredag, mellom kl 10 – 14, er det besøk
fra skoler og barnehager. Det er alltid spennende når barn og
unge kommer til kirka. At kirka også er et spennende sted,
sørger organisten og prestene for. (Kan noen spørre Robert
om det er mus i orgelet?)

"Mangfold"

Også i år blir det en stor kormønstring med alt hva vi kan finne
av kor i byen. Per Apelseth er som vanlig på plass.
Onsdag er det ikonmaling det handler om. Inger-Lise
(vår tidligere kirketjener) og vår egen Leif Westermoen tar
oss med inn i ikonmalingens mystikk. Kom og opplev litt mer
farger enn det som er vanlig i en traust luthersk kirke.
Torsdag blir det formiddagstreff i kirka med
Berit Lian og Leif Westermoen.
Humor er ikke til å spøke med. Det skal du få merke om du
kommer i kjerka på torsdag kveld. Per Inge Torkelsen kommer
også. Han der røykende idrettshateren, vet dere. ”Løgnas i
kjerkå” har vi kalt kvelden. Per Inge er opptatt av humor som
en miljøskapende faktor. Så kjedelig kan det sies. Men kjedelig
blir det ikke – dette blir en festkveld!
Medarrangør Kragerø Kirkeakademi
Hold av fredagen! Teater Ibsen kommer og setter opp
”Den unge Sigrid Undset”.
Møt den unge Sigrid Undset i Kristi Kinsarviks forfriskende
kabaret, der hun skildrer dikteren fram til hennes debut for
litt mer enn hundre år siden. I ord og toner får vi et litt annet
og frekkere bilde av vår store, kvinnelige dikter. Med seg
på scenen har hun musikeren Øystein Johnsen på
basstrompet og flugabone.

Var ikke dette «mangfoldig»?
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Søndag kl 18.00 er det Allehelgens gudstjeneste v/diakonen
og byens prester. Kragerø kantori framfører
Egil Hovlands Allehelgensmesse.
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«MANGFOLD»
28. oktober - 4. november

Søndag 28.10

Kl. 10.00 – 14.00
Besøk fra skoler og barnehager.
Kl. 19.00
Ikonmaling i Russland v/Inger-Lise
Helland Hagen og Leif Westermoen.
Inger-Lise er kjent for de fleste.
Hun er levende interessert i
ikonmaling og har studert dette i
Ulan-Ude i nordøstsibir i Russland.
Hun deler interessen med vår
egen Leif Westermoen.
Sammen tar de oss med inn i
ikonmalingens mystikk

Søndag 04.11
Kl. 18.00 (merk tiden)
Kragerø kirke. Allehelgens
gudstjeneste. Diakonen og byens
prester deltar. Kragerø kantori
v/Robert Carding framfører
Egil Hovlands Allehelgensmesse.

Leif Westermoen

Berit Lian
Benedicte Kivle

Besøk fra skoler og barnehager Per Inge Torkelsen
Sigrid Undset

Kl. 10.00 – 14.00
Besøk fra skoler og barnehager
Kl. 19.00 (billettpris kr 100,-)
Teater Ibsen: ”Den unge Sigrid
Undset” v/Kristi Kinsarvik/Øystein
Johnsen (kirka). –Møt den unge
Sigrid Undset i Kristi Kinsarviks
forfriskende kabaret, der hun
skildrer dikteren fram til hennes
debut for litt mer enn hundre år
siden. I ord og toner får vi et litt
annet og frekkere bilde av vår store,
kvinnelige dikter. Med seg på scenen
har hun musikeren Øystein Johnsen
på basstrompet og flugabone.

Kirsti Kinsarvik

Fredag 02.10

Robert Carding

Onsdag 31.10

Kl. 11.00
Formiddagstreff i kirka ved Berit
Lian/Leif Westermoen.
Vi tenker mest på dem som er litt
oppi årene, men hvem er ikke det?
Kom innom til en liten kaffekopp
og en koselig prat.
Kl. 19.00
”Løgnas i kjerkå” Per Inge Torkelsen
- (billettpris kr 150,-)
Det hender at prestene serverer en
god historie fra prekestolen. Nå blir
det en hel kveld med gode historier.
”Tror du de i Kragerø vett ka ein
løgnas é for någe?”, spurte Per Inge.
Du vett det heilt sikkert når du har
vært der. Bare det er verd
billettprisen!

Kragerø kirke

Kl. 10.00 – 14.00
Besøk fra skoler og barnehager
Kl. 19.00
Stor korkveld i kirken.
Tradisjonen tro; det blir en stormønstring av byens kor også i år
– et av ukas høydepunkter.
Per Apelseth er på plass med
nye uberegnelige innslag.
(www.perslakoniske.no)

Besøk fra skoler og barnehager Thorvald Lund Hansen

Tirsdag 30.10

Per Apelseth

Kl. 19.00
Kunst i kirken
Kragerømaleren Thorvald Lund
Hansen stiller ut og tar oss med
inn i sin verden.
"Cellulittsøstrene"
Bach hadde mange barn.
Først nå får vi stifte bekjentskap
med døtrene.

Inger-Lise Helland Hagen

Mandag 29.10

Ikonmalingens mystikk

Kl. 11.00
"Brosteinsgudstjeneste"
v/Berit Lian og Benedicte Kivle
i regi av kirkens bymisjon.
Kl. 19.00
Kragerø skolekorps 90 årsjubileumskonsert, og
Robert Cardings tre kirkekor.

Torsdag 01.11

