Vor Frelsers Kirkes Kor

KIRKENS
KALENDER
Søndag den 3. december efter højmessen
ved Christian Bogh, serveres der kirkefrokost
i Sognehuset. Frokosten koster 50,- kr. pr.
kuvert og alle er velkomne.

Højskolesangaften

Torsdag den 7. december kl. 19.00
Aftenens vært er menighedsrådsmedlem Annie Graae, som har valgt salmer og sange der
alle hører til i advents- og juletiden.

Advents- og julekoncert

Onsdag den 13. december kl. 19.30
Med Vor Frelsers Kirkes Kor.
Anders Steen Sørensen, orgel,
Mikkel Andreassen, korledelse.
Musikken ved denne advents- og julekoncert er sammensat af elementer fra næsten
1000 års kirkemusik, der lader det gamle, det
velkendte og det ganske nye møde hinanden i
et velkomponeret program.
Julens salmer rummer en dyb rigdom af tekst
og musik, og man får mulighed for at synge
med på flere af julens kendte salmer.
De ældste dele, er den gregorianske hymne
som benyttes i komponistens Niels La Cours,
”Hodie Christus natus est”.
Sammenstillingen af nyt og gammelt, gælder
også for så velkendt en salme som ”Forunder-

ligt at sige”, hvor Grundtvig har omarbejdet
en tekst af Brorson og hvor Carl Nielsen noget
senere komponerede den både enkle og
geniale melodi.
Koncertens nyeste musik er komponeret i
2017, og er af kirkens egen organist, Mikkel
Andreassen til tekster af Simon Grotrian.
Der er gratis adgang til koncerten

De ni Læsninger

Søndag den 17. december kl. 14.00
De ni læsninger er en smuk sammensætning
af tekster, kormusik og fællessalmer, der tilsammen udgør en fortælling om den forhåbning, trøst og jubel som adventsmånedens
forberedelsestid er så rig på.
De medvirkende læsere er kirkens præster,
Trine Villumsen og Christian Bogh, samt konfirmander og medlemmer af menighedsrådet.
Vor Frelsers Kirkes Kor synger, under ledelse
af Mikkel Andreassen, musik af blandt andre
Gade, Nielsen og Bruckner. Anders Steen
Sørensen sidder ved orglet.

Nytårsgudstjeneste

Mandag den 1. januar kl. 14.00
V/Christian Bogh. Efter gudstjenesten ønsker
vi hinanden Godt Nytår, med champagne og
kransekage i Sognehuset. Alle er velkomne

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
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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
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