KIRKENS
KALENDER
Sogneeftermiddag
Onsdag den 7. februar kl. 14.30
med teolog, forsker og sognepræst
Maria Louise Odgaard Møller, som
i mange år har beskæftiget sig indgående med K.E. Løgstrups teologi
og filosofi, og er kendt som en levende, dygtig
og klar formidler af hans tænkning.
Denne eftermiddag er overskriften: Livet er
en gave – Løgstrups tanker om det skabte
menneskeliv - og lidt om hans eget liv.
Vi ser på, hvordan hans tanker om det skabte
liv udfoldes, og diskuterer, om de har relevans
for os i dag. Indimellem vil der også være
anekdoter fra Løgstrups eget liv.

turgi, og rummer hele Rachmaninovs intense
harmonik, rige dynamik og religiøse alvor.
Koncerten er afslutningen på en turné på syv
koncerter, hvor koret har opført værket i kirker
fra Hvide Sande til København
Entré: 50,- kr. (unge under 18 gratis)

Sogneeftermiddag
Onsdag den 21. februar kl. 14.30
Provst, Kræn Christensen fortæller om Skads
Provstis projekt ”Folkekirkens Hus” Huset
som skal rumme 3 enkeltstående projekter.
1. De særligt udsatte inkl. socialpræsten
2. Ungdomsgadepræsten
3. Café-arrangementer

Koncert med Vor Frelsers Kirkes Kor

Kirkehøjskole

Lørdag den 10. februar kl. 16.00
Rachmaninovs Chrysostomos Liturgi Op. 31.
Jacob Heide Madsen, tenor
Torben Demstrup, bas
Mikkel Andreassen, korledelse
I 2008 opførte Vor Frelsers Kirkes Kor som det
første kor i Danmark, Sergei Rachmaninovs
udtryksfulde og lidenskabelige mesterværk,
og sang det igen ved en række koncerter i
2012. Værket er skrevet i 1910, og teksterne er
hentet fra den russisk-ortodokse højmesseli-

kl. 10.15 med lektor, forfatter og
kritiker Steen Nepper Larsen
”Dannelse er andet og mere end
uddannelse”. Se omtale på kirkens
hjemmeside www.vorfrelserkirke.dk
kl. 12.15 med lektor og forfatter,
cand.mag. Dorthe Enger. ”Jesuiterpædagogik - dannelse af hjernen
og hjertet”. Se omtale på kirkens
hjemmeside www.vorfrelserkirke.dk

Lørdag den 24. februar

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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