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Indbydelse til forårsmøde i Århus Stifts Menighedsrådsforening 
mandag d. 5. marts 2018 kl. 19.00 på 

Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, Højbjerg 

 

Program: 

Kl. 19.00-19.15: Velkomst ved formanden og aflæggelse af regnskab for 2017 ved kassereren. 

Kl. 19.15-20.30: Biskop Henning Toft Bro: 
Fra køjesæk til bispestol. 
En kalejdoskopisk vandring fra Thyborøn til Aalborg med folkeligt indblik og kirkeligt udsyn. 
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Henning Toft Bro var medlem af folkemusikgruppen Tørfisk fra 1983-1995 og har udgivet flere end 50 sange med samme 

gruppe. Han har gennem 30 år holdt utallige foredrag om kirkelige og folkelige emner samt turneret landet rundt med vise- 

og fortælleaftener samt kirkekoncerter sammen med sønnen Christian. 

Kl. 20.30-21.00: Kaffepause. 

Kl. 21.00-ca. 21.45: Koncert med folkemusikgruppen Tørfisk fra Thyborøn. 

 

I 37 år har bandet Tørfisk turneret rundt i det ganske danske land, og så er det værd at nævne, at det er med den samme 

besætning, som da det hele startede i 1981. Det hører til blandt de allerbedste i Danmark til at forene irsk-inspireret 

folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster. Koncerterne krydres med røverhistorier og underholdning på 

topplan. Altid med stor spilleglæde, glimt i øjet og en typisk vestjysk charme. De forstår at komme over scenekanten og 

berøre hverdagsemner, som skydes lige fra hoften.  
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Tørfisk´s koncerter bærer præg af en blanding af både det nye og det velkendte. For når man har et helt ”Vesterhav” af 

numre i bagkataloget, er det svært at sige farvel til de gode gamle sange. 

Besætningen består af: Egon Kirk (1962): banjo, mandolin, sang, Anker Hviid (1961): bouzouki, fløjte, harmonika, sang, 

Bent Bro (1961): guitar, pizzabakke, sang, Bent Kirk (1958): bas, sang. 

Tørfisk (eller stokfisk) er usaltet fisk, som er naturligt tørret af sol og vind på et stativ eller (sjældnere) tørret i egentlige 

tørrerier. Den fisk, som orkestret Tørfisk er opkaldt efter er en ising, som er den mest almindelige tørfisk på den jyske 

vestkyst. 

 Kl. ca. 21.45: Afslutning ved formanden. 

Kl. 22.00: Mødet er slut.      
 
Praktiske oplysninger: 

 
Af hensyn til serveringen bedes de enkelte menighedsråd foretage samlet tilmelding med angivelse af 

deltagerantal senest mandag d. 26. februar 2018. 

Tilmeldingen skal ske skriftligt til kassereren (Birte Giedekier) pr. e-mail: birte.g@webspeed.dk med oplysning om 

menighedsrådets navn, adresse og antal personer. 

Billetter a kr. 50,- (betaling for kaffe og foredrag) kan afregnes ved bankoverførsel til  

reg. nr. 2264, kontonr. 6278400520 senest d. 26. februar 2018. Ved benyttelse af Netbank bedes I huske tydelig 

angivelse af afsender. 

Ledsagere, kirkefunktionærer og andre interesserede er også velkomne. Enkeltpersoner kan altså også blive 

medlemmer. 

På bestyrelsens vegne    

Villy Schmith, sekretær 
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