VOR FRELSERS KIRKE

KIRKENS
KALENDER
Fremover bliver Vor Frelsers Sogns kirkeblad erstattet af en
månedlig annonce i Lokalavisen, og denne annonce er den første i rækken. De samme informationer vil også kunne ﬁndes
på kirkens hjemmeside, hvor de løbende bliver opdateret og
suppleret med andre nyheder.
Vi håber at alle vil tage godt imod den nye kommunikationsform. Forslag, ros og ris modtages gerne!
Med venlig hilsen
Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke
Klip siden ud og gem den!

PRÆSTENS ORD OM
KONFIRMATION OG PÅSKE
v/ sognepræst Christian Bogh

Konﬁrmationsforberedelsen handler om at væbne sig med
tålmodighed for dermed at give sig selv tid til at få fat i den
dybe sammenhæng, som jo med rette hviler på Kristus. Konﬁrmanderne siger nemlig ja til deres dåb. Af den grund siger vi
til dem, at konﬁrmanderne skal elske livet i Kristus, da Kristus
brød dødens magt og ”stod op af døde i påske-morgenrøde”,
som Grundtvig digter i en kendt påskesalme til påskemorgen.
Påsken handler om Jesu lidelse, død og opstandelse: sagt med
andre ord, så vandt livet over døden, og hver søndag handler
om påskemorgen. Så når vi vælger denne salme til konﬁrmanderne, der henviser til Kristus ved ordene: ”Du, som har dig
selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet
banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng!”;
ja, så siger vi til dem – til os selv – at det er troen på, at Kristus
er opstået fra de døde, der er fundamentet for både deres
konﬁrmation og selvfølgelig for påsken; og ikke kun skal troen på Gud anspore os til at leve næstekærligt, det er også det
glædelige budskab om livets sejr over døden ved Jesus Kristus,
som vi skal tage i vore hjerter med ud i voksenalderen og alderdommen. Påsken er Guds gave til konﬁrmanderne og til os,
og den varer livet ud og ud over det. Amen.
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17.00 Alle er velkomne
Vi synger fra Højskolesangbogen

17

10.00 Højmesse

tirs

Babysalmesang

18
apr

søn

Palmesøndag

23

10.00 Højmesse

apr

v/ Trine Villumsen

søn

Skærtorsdag

30

19.30 Højmesse

apr

v/ Trine Villumsen

tirs

Langfredag

02

14.00 Højmesse

maj

v/ Trine Villumsen

søn

Påskedag

07

10.00 Højmesse

maj

v/ Christian Bogh

Sognepræst Trine Villumsen
E-mail: tv@km.dk
Tlf. 75 12 02 74
Træﬀes ikke mandag

man 2. påskedag
apr

Sangaften i sognehuset.

Sognepræst Christian Bogh
E- mail: chbo@km.dk
Tlf. 2532 5068
Træﬀes ikke fredag

Kirkegade 24
6700 Esbjerg

APRIL
2017

Kirkekontoret er åbent
onsdag kl. 9.00 - 12.30 og
torsdag kl. 9.00 - 12.30
Uden for åbningstiden kan
henvendelse ske til
Kordegn Lisbeth Munck,
Treenighedskirken, tlf. 75 12 93 73,
mail: kordegn@vorfrelserkirke.dk.

v/ Christian Bogh

10.00-10.45

1. s.e. Påske
10.00 Højmesse
v/ Trine Villumsen

2. s.e. Påske
10.00 Højmesse
Konﬁrmation v/ Christian Bogh
Babysalmesang
10.00 -10.45

3. s.e. Påske
10.00 Højmesse
Konﬁrmation v/ Trine Villumsen

KIRKEBIL
Til alle gudstjenester og arrangementer i Sognehuset kan
alle ældre og gangbesværede bosiddende i sognet bestille
kirkebil ved henvendelse til Esbjerg Taxa på telefon
7514 4500.
Ved ankomst til kirken skal chauﬀøren henvende sig til
kirketjener eller mødeleder, som herefter afregner med
TAXA.
Kirketjeneren bestiller efter ønske TAXA til hjemtransport

