KIRKENS
KALENDER
Højskolesangaften

Torsdag den 11. januar kl. 19.00
Vært er menighedsrådsmedlem Bodil Ohrt,
som har valgt aftenens salmer og sange.

Sogneeftermiddag

med Eva Merz
Onsdag den 24. januar
kl. 14.30
Fra New Social Art School
til Gammel Vardevej.
Eva Merz, født 1966 i
Esbjerg, er lige dele doku
mentarist og koncept
kunstner.
I mange år har hun arbej
det med social interven
tion i form af udforskninger af det sociale rum.
Som en moderne Jacob Riis har hun stillet sit
kamera og sit reflekterende og kritiske jeg i de
udstødtes tjeneste.
Et foredrag om fotografi, dokumentarisme og
kunst i det offentlige rum, med præsentationer
af projekter, der spænder over samarbejd
sprojekter, udstillinger og bogudgivelser - fra
Skotland, hvor hun stiftede det kunstneriske
kollektiv New Social Art School (2004-2010) - til
Esbjerg, og det seneste projekt på Gammel
Vardevej.

Kirkehøjskole

Lørdag den 27. januar
kl. 10.15 med højskole
mand, forfatter og debattør,
Thue Kjærhus: ”Dannelse”
Vi vil i foredraget blive intro
duceret til ny-humanismen og det grundtvig
ske dannelsesideal. Begge tilgange er metafy
siske og åndelige. Begge dannelsesreceptioner
har præget Danmark. Gymnasieskolen og Uni
versiteterne har indtil 1990’erne været påvirket
af ny-humanismen og det grundtvigske. Med
den nye folkeskolereform og fremdriftsrefor
men på universiteterne, forsvandt den sidste
rest af disse dannelsesidealer.
kl. 12.15 med professor
emeritus, dr.phil, forfatter
og foredragsholder, Brian
Patrick McGuire: ”Dannelse
i den kristne middelalder –
Indsigt og visdom for folket”
Middelalderen er bedre, end hvad eftertiden
har gjort den til. Middelalderkirken forsøgte at
sikre, at Evangeliets ord skulle ud til alle men
nesker. Brian McGuire vil beskrive denne form
for dannelse i forhold til flere middelalder
reformationer, længe inden den protestantiske
reformation.

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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Højmesse		
kl. 10.00 ved Trine Villumsen
Babysalmesang
kl. 10.00
Højskolesangaften
kl. 19.00 ved Bodil Ohrt
Højmesse
kl. 10.00 ved Trine Villumsen
Babysalmesang
kl. 10.00
Menighedsrådsmøde
kl. 17.00
Højmesse
kl. 10.00 ved Trine Villumsen
Vinterhøjskole
kl. 15.00

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
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Vinterhøjskole
kl. 15.00
Vinterhøjskole
kl. 15.00
Sogneeftermiddag
kl. 14.30 med Eva Merz
Kirkehøjskole
kl. 10.15 og 12.15
Højmesse
kl. 10.00 ved Christian Bogh
Babysalmesang
kl. 10.00
Højskolesangaften
kl. 19.00
Højmesse
kl. 10.00 ved Trine Villumsen

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

