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Hvad kan vi bruge kirken til?
Hvad kan vi tilbyde?

Vi lever i en travl tid og i en verden under hastig forandring.
Mange af os har en hektisk hverdag, hvor vi ofte savner
fred og ro og tid til eftertænksomhed. Når vi oplever svære
tider undervejs i livet, har vi desuden brug for hjælp i form
af dybe samtaler og menneskeligt nærvær. Og gennem
hele livet har vi alle behov for at føle os som del af et fællesskab.
De behov for tid, ro, eftertænksomhed, samtaler, nærvær
og fællesskab som alle mennesker har, kan man faktisk
få tilgodeset i kirken. I dag bliver mange grundlæggende
værdier også udfordret fra forskellige sider. Som kirke
mener vi at kunne spille en særlig rolle i den værdidrøftelse
der foregår, og vi arbejder generelt ud fra et ønske om at
styrke fællesskaber.

Pinsen 2019

”Frydeligt med jubelkor, hilses vårens komme” - hedder det
i salmen af samme navn. For det er i løvspringstiden, at
ånden melder sin ankomst. Pinsen er kirkens største højtid,
festen for Helligånden, hvor vi fejrer at Gud har opbygget
menneskehjertet til et tempel, at det kan elske Gud og sin
næste. Det er en fest, hvis omdrejningspunkt er den glæde
vi finder i det kristne fællesskab, at vi har noget vi kan dele

I Vor Frelsers sogn er der mange, der bor alene, både
studerende og ældre. Som kirke er vi optaget af, hvordan vi
kan blive en stærkere og mere tydelig del af livet, som det
leves i sognet, og vores mål er at have tilbud til alle vores
sognebørn. Konkret ønsker vi at tilbyde en mangfoldighed
af fællesskaber, ud over højmessen som foregår søndag
formiddag – og endda hver søndag. Vi har allerede en række arrangementer i kirken: babysalmesang, sangaftener,
strikkeklub, koncerter og foredrag.
I menighedsrådet drøfter vi en række muligheder for at
etablere flere fælleskaber: sjæle– og sorggrupper, mandegrupper, fælles madaftener og diskussionsklubber om
livets store spørgsmål. Men vi har brug for at høre fra jer,
der bor i sognet, om hvad I ønsker og har brug for.
Skriv til os på Facebook eller til kordegn@vorfrelserkirke.
dk. Skulle du have lyst til at være frivillig og hjælpe til i forbindelse med vores aktiviteter, er du også meget velkommen til at kontakte os.

med hinanden og gør det. Det er bestemt en grund til at
juble og byde sol og sommer velkommen. Så også i år vil
Vor Frelsers Kirke, sammen med Jerne Kirke, fejre kirkens
fødselsdag. Det foregår mandag d. 10 juni kl. 14 i Byparken. Her vil Biskop over Ribe Stift Elof Westergaard prædike og ungdomspræst Line Søgaard Christensen vil lede
gudstjenesten.

Kirken i centrum – vi har brug for hinanden.

Venlig hilsen
Torben Mørup
Formand for menighedsrådet

KIRKENS
KALENDER

Sjælesorg er omsorg for sjælen

søn Højmesse

søn Højmesse

juni

juni Kl. 10.00

2

Og at yde sjælesorg betyder at give åndeligt
ro og hvile til et andet menneske.
For i næstekærlig omsorg modtager vi nemlig
styrken til at rejse videre i livet. Og det kan være
mange forskellige ting, som er årsag til at mennesker søger sjælesorg. Det kan eksempelvis være
et menneske at tale med eller vejledning i religiøse spørgsmål. Folkekirken tilbyder, de som måtte
have behov for det, en fortrolig samtale gennem
samtale med en præst. Du kan modtage omsorg
for sjælen på Folkekirkens www.sjælesorg.nu
eller du kan kontakte din lokale sognepræst.

9

juni

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

ved Trine Villumsen
Kl. 10.00

16

ved Christian Bogh

søn Højmesse

23

ved Trine Villumsen

juni Kl. 10.00

søn Højmesse

10

2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste
i Byparken
Kl. 14.00

tor

Menighedsmøde
Kl. 16.30

man
juni

Hvis du vil kontakte os med personhenførbare oplysninger, bl.a. i forbindelse med dåb,
vielser og medlemskab af folkekirken, kan du bruge en sikker formular og dit NemID
– se nærmere på kirkens hjemmeside: www.vorfrelserkirke.dk.
Når du kontakter os via sikker formular, vil du modtage svar fra os i den e-boks.
Kirkekontoret er åbent
Tirsdag-fredag kl. 9.00-12.30,
torsdag tillige kl. 15.30-17.00.
Henvendelse kan ske til kordegnen,
tlf. 7512 0259 eller
mail: kordegn@vorfrelserkirke.dk.

ved Trine Villumsen
Kl. 10.00

søn Højmesse

Når du vil maile sikkert til kirkekontoret og præsterne

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

JUNI

2019

13

juni Menighedsrådsmøde
Kl. 17.00

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

30

ved Trine Villumsen

juni Kl. 10.00

Hver søndag er
der kirkekaffe i
Sognehuset efter
højmessen
– alle er velkomne.
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