
 
 

Køb billetter - kontant eller med MobilePay 
Bøger og Papir Nykøbing Mors fra 1. august.  

Samlet pris for alle tre billetter købt hos Bøger og Papir: 200 kr.  
Eventuelle overskydende billetter sælges ved indgangen. 

 
 

Flere oplysninger  
www.nykoebingmorskirke.dk eller  

www.facebook.com/KirkefestivalINykobingMors  

Nykøbing Mors kirke 
28. august - 4. september 2022 

Kirkefestival 

 

Kærlighed til  
skaberværket  



Mandag d. 29. august kl. 19.30  
Foredrag om klimaforandringer med Jesper 

Theilgaard i Kirkecentret.  

Hvad der sker med vejret både her i Dan-

mark og i udlandet. Hvad er det, der ligger 

bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst 

hvad er risikoen for fremtiden? 

Entré inkl. kaffe: 75 kr. 

Onsdag d. 31. august kl. 13.00  
Sangglæde i kirken 

Elever fra 3. klasse på M.C. Holms Skole 

synger salmer og sange med Thomas Berg-

Juul.  

Kom og oplev en smittende sangglæde.  

Dørene åbnes kl. 12. 45. Gratis entré. 

Onsdag d. 31. august kl. 19.30  
I BIO Mors ser vi filmen ”Rejsen til Utopia”. 
Familien Fangel-Mo bor idyllisk i de norske 

fjelde – men de er nødt til at pendle til arbej-

de i fly! Så forældrene lider af en nagende 
klimasamvittighed. Efterfølgende drøfter vi 

filmen over lidt ost og rødvin i Kirkecentret.  

Entré inkl. ost og rødvin: 75 kr. 

Søndag d. 28. august kl. 10.00 
Festivalgudstjeneste hvor biskop Thomas 

Reinholdt Rasmussen er gæsteprædikant. 

Kirketrioen leverer musikken. Efter gudstje-

nesten er der fernisering af udstilling af gen-

brugskunst kurateret af Niels Otto Degn, der 

også er auktionarius ved efterfølgende salg 

af værkerne.  

Tirsdag d. 30. august kl. 17.00  
Børnekirke. Kort børnevenlig gudstjeneste.  

Gudstjenesten henvender sig især til  

børnefamilier, men alle er velkomne. Efter 

gudstjenesten kl. 17.30 serverer FDF Nykø-

bing Mors bålmad på Kirketorvet.  

Deltagelse er gratis. 

Torsdag d. 1. september kl. 10.00 
Morgensang på Perlen, Nørregade 20.  

Vi begynder morgenen med gratis kaffe med 

brød. Derefter synger vi sammen nogle af 

vore gode morgensalmer. 

Torsdag d. 1. september kl. 19.30  
Kirkekoncert med Gary Snider: ”Kærlighed, 

Gud og Leonard”.  

Koncerten er en samling af sange og fortæl-

linger, som har særlig fokus på den åndelige 

dimension i Cohens univers.  

Dørene åbnes kl. 19.00. 

Entré: 100 kr. 

Søndag d. 4. september kl. 10.00  
Kom og vær med til en hyggelig friluftsguds-

tjeneste ved englen på kirkegården. 

Oplev en grøn gudstjeneste i smukke omgi-

velser.   

Hjemmeværnets Musikkorps leverer festlig 

musik til gudstjenesten. 

Kirkebil kan benyttes.  

Lørdag d. 3. september kl. 14.00  
Under kyndig ledelse af historiker Caroline 

Andsager Højlund og kirkegårdsleder Søren 

Trab Christensen vil der være mulighed for 

at høre om personligheder begravet på kir-

kegården og hvilke tiltag, der arbejdes med 

på kirkegården i forbindelse med grøn om-

stilling.  


