KIRKENS
KALENDER
Babysalmesang – ny sæson begynder i Vor Frelsers Kirke, TIRSDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 10.00.
Hvad er babysalmesang? Babysalmesang henvender sig til de helt små børn (0-12 mdr.) og deres
forældre. Tilmelding er ikke nødvendig og alle er
velkomne. For yderligere oplysninger, kontakt
Trine Villumsen: e-mail: tv@km.dk, tlf. 4022 5565
Koncert
Søndag
den 10. september
kl. 19.30
Vor Frelsers Kirke
organiserer sjældent
kammermusikkoncerter, men når de rigtige kunstnere med et helt
særligt program bliver en mulighed, gælder det
om at slå til. Det fremragende ukrainske kammerensemble NB Chamber Group består af en
stjernebesætning af unge, virtuose, udtryksfulde
og entusiastiske musikere.
Programmet indledes i kirken med Franz Schuberts store strygekvartet ”Der tot und das Mädchen”, som er et af Schuberts mest vellykkede og
vægtige kammermusikalske værker. Efter en kort
pause fortsætter koncerten i sognehuset med
Brahms klaverkvartet Op. 34 i f mol som det store
afsluttende værk. Alle er velkomne til en aften
med stor musik, spillet af fremragende musikere.
Entré 100,- kr. (unge under 18 år gratis)
Sognepræst Christian Bogh
E- mail: chbo@km.dk
Tlf. 2532 5068
Træffes ikke fredag
Sognepræst Trine Villumsen
E-mail: tv@km.dk
Tlf. 7512 0274
Træffes ikke mandag

Kirkehøjskole
Lørdag den 30. september tager vi hul på efterårets række af kirkehøjskole med overskriften
”Tæt på Martin Luther”
Kirkehøjskolen vil i løbet af efteråret slutte reformationsåret af, med at gå lidt tættere på Luther.
Vi skal beskæftige os med Luthers bordtaler, hans
syn på kvinder og se på den undertrykte Martin
Luther.
Arrangementerne vil løbende blive annonceret,
ligesom uddybende omtaler kan findes på kirkens
hjemmeside: www.vorfrelserkirke.dk
Efterårssæsonen sluttes af med et heldags foredrag om de 95 teser, som var det, der startede
det hele. Så det slutter som det startede, eller gør
det? Den problematik bliver belyst i foredraget
som indleder det hele, om Den Danske Folkekirke
kommer til at holde 200 års jubilæum.
Et spændende efterår venter os.

Kirkekontoret er åbent
Tirsdag til fredag kl. 9.00 – 12.30.
Torsdag tillige kl. 15.30 - 17.00.
Henvendelse kan ske til kordegn
Lone Finnerup, tlf. 7512 0259 eller
mail: kordegn@vorfrelserkirke.dk.
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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
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VOR FRELSERS KIRKE
Kirkegade 24
6700 Esbjerg
Tlf. 7512 0259
vorfrelserkirke.dk

