
Program for 2020 

Østhimmerlands Baptist Kvindenetværk 
 

Den 2.september kl. 19.00 i Aalborg. 

 Byvandring. 

Kom og hør om gavlmaleri i Aalborg v. Marie Eriksen, Vodskov  

Vi mødes ved enden af gågaden: Nørregade/ Løkkegade. 

Aalborg vrimler med kunst og den skal vi ud at finde. Der er efterhånden mange store gavlmalerier, 

men hvad betyder de, hvorfor er de der, og hvem har lavet dem? Få svar på nogle af spørgsmålene 

og nyd en anden slags kunst samtidig med, at du får en god gåtur.  

Kaffe hos Gudrun Knudsen, Teglvænget 11 2.th. 9000 Aalborg. Denne aften vil det store 

Kvindenetværk give kage til kaffen, for at fejre vi åbner op igen efter coronaen. 

 

Den 16. september kl. 16.30 Kinorevuen, Sverigaardsvej i Skørping  

Film, Tapas og kaffe.   

Vi ser filmen ”De særlige”. Derefter vil Birthe Roesdahl fortælle om sit arbejde med ”de særlige”. 

Pris er 200 kr. pr. person. Mænd er velkomne. 

Tilmelding senest d. 13. september 2020 til Birgit Hebbelstrup på tf: 21687416. 

 

Den 30. september kl. 19.00 i Vaarst Baptistkirke  

Foredrag v. Hanne Kiel  

”Børge Andersen, hans liv og forfatterskab”.  

 

LØRDAG den 24.oktober i Århus. KVINDETRÆF/GENERALFORSAMLING 

Da Kvindetræf i marts blev aflyst på grund af Coronaen, og Kvindenetværkets generalforsamling på 

Lindenborg ligeledes blev aflyst, vil der blive afholdt et kombineret Kvindetræf/Generalforsamling 

for hele landet i Århus Baptistkirke. 

Program følger. 

 

Den 28. oktober kl.19.00 i Vaarst Baptistkirke  

”Bogcafe`” v. Ingeborg  Sebbelin.  

 

Den 2. november kl. 19.00   ”Baptistkvindernes Internationale Bededag” 

Vi samles i bøn med kvinder fra hele verden hos Jette Skårhøj, Nøvlingvej 88, 9260 Gistrup. I år er 

det de austalske kvinder der har lavet materialet til denne dag.  

 

Den 18.november kl. 19.00 i Vaarst Baptistkirke  

 ”Sangaften”.  

 

 



Den 25. november kl. 17.00 i Vaarst Baptistkirke 

Julepyntning af kirken. For børn og voksne. Vi mødes i kirken og spiser sammen. 

        Den 9. december kl. 19.00 i Vaarst Baptistkirke 

       Luciafest og juleafslutning sammen med spejderne.  

        Den 13. januar kl. 17.30 2021  

       Generalforsamling m. film og spisning. 

 

 


