KIRKENS
KALENDER
Sogneeftermiddag
Onsdag den 11. april kl. 14.30
med præst, forfatter og folkeoplyser Birgitte Saltorp.
”Indianerprinsessen ved verdens
ende”
Ud fra sine oplevelser som dansk
præst på Canadas vestkyst, med afstikkere til
USA, fortæller Birgitte Saltorp om det liv og
de mennesker, man kan møde blandt gamle
danskere derovre. Her synges, tales og spises
dansk, men det påvirker selvfølgelig måden, man
forholder sig til det danske på, når tredje, fjerde
og femte generation kommer i kirken.
Vi møder mennesker, som rejste ud af mange
grunde, dem de giftede sig med, og deres
efterkommere, og vi bliver introduceret for en
fantastisk og vild natur, hvor mennesker bliver
meget små.
Birgitte Saltorp er præst, folkeoplyser og forfatter
til bogen “Når det bliver alvor - gode råd når
døden kommer tæt på” og mange artikler i bl.a.
Menighedsrådenes Blad. Og så har hun, som hun
siger, måske humoristisk sans.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 24. april kl. 14.30
med sognepræst i Sct. Jacobi
Kirke i Varde, Morten Thaysen.
”Fremmede i kirken”
I fremtiden vil Danmark være langt mere be-

folkningsmæssigt sammensat end i dag. Dette får
betydning for Folkekirken. Enten vil den skrumpe
og blive de etnisk danskeres kirke. Eller også vil
den ændre sig og vil på en ny måde være folkets
kirke. Spørgsmålet er bare hvordan. Foredraget
vil komme ind på de forandringer, som Danmark
står overfor. Samtidigt vil det forsøge at slå koldt
vand i blodet.

Fremstilling af
dåbsklude:

Kom og del din strikkeeller hækleglæde med
andre.
Den første torsdag i
måneden, fra kl. 10.30
til 12.30 i Sognehuset
”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”.
Når præsten under dåben har øst vand på
dåbsbarnets hoved tre gange, bliver vandet de
fleste steder tørret af med kirkens dåbsserviet.
Men i flere og flere sogne bliver den erstattet af
noget andet:
Håndlavede dåbsklude med kristne symboler.
Dåbskluden er en gave til dåbsbarnet fra kirken, og bliver strikket eller hæklet af frivillige.
Vi har købt mønstre og garn - vi har kaffe på
kanden - vi håber du vil være en af de frivillige

Sognepræst Christian Bogh
E- mail: chbo@km.dk • Tlf. 3033 0363
Træffes ikke fredag

Kirkekontoret er åbent
Tirsdag til fredag  kl. 9.00 - 12.30.
Torsdag tillige 
kl. 15.30 - 17.00.

Sognepræst Trine Villumsen
E-mail: tv@km.dk • Tlf. 4022 5565
Træffes ikke mandag

Henvendelse kan ske til kordegn
Lone Finnerup, tlf. 7512 0259 eller
mail: kordegn@vorfrelserkirke.dk

søn
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apr
tir
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apr
ons

4

apr

Påskedag – højmesse
kl. 10.00 ved Trine Villumsen
2. påskedag – højmesse
kl. 10.00 ved Trine Villumsen
Babysalmesang
kl. 10.00
Menighedsrådsmøde
kl. 17.00

tor Strik/hækling

5

af dåbsklude
apr kl. 10.30

tor Højskolesangaften

5

kl. 19.00 ved

apr Henriette Frandsen
søn

8

apr
tir
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apr

Højmesse
kl. 10.00 ved Trine Villumsen
Babysalmesang
kl. 10.00

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

APRIL
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ons

11
apr

Sogneeftermiddag
kl. 14.30 med Birgitte Saltorp

søn Konfirmation

15

kl. 10.00 ved Christian Bogh

apr Boldesager Skole
tir

17
apr

Babysalmesang
kl. 10.00

søn Konfirmation

22

kl. 10.00 ved Trine Villumsen-

apr Sankt Nikolaj Skole
tir

24

Babysalmesang kl. 10.00
Sogneeftermiddag

apr kl. 14.30 med Morten Thaysen
tir Foredrag og lydkunstværk

24

kl. 19.30 i kirken

apr om kirkeakustik
fre

27
apr

Højmesse
kl. 10.00 ved Trine Villumsen

søn Højmesse

29

kl. 10.00 ved Christian Bogh

apr DR radiotransmission

VOR FRELSERS KIRKE
Kirkegade 24
6700 Esbjerg
Tlf. 7512 0259
vorfrelserkirke.dk

