KIRKENS
KALENDER
JUNI MÅNEDS KONCERTER:
Søndag den 3. juni kl. 16.00
med MGK-Syd. Korleder Rasmus Kjærgaard.
Gratis adgang
Torsdag den 7. juni kl. 19.30
Organist Mikkel Andreassen
spiller Olivier Messiaen
”Meditationer over den
Hellige Treenigheds mysterium”, som er komponeret
i 1969, og er et vældigt bygningsværk af lysende gregorianske motiver,
inderlige passager, fuglesange og vældige
klangmassiver.
Gratis adgang
Søndag den 10. juni kl. 16.00
med solistklasseelever fra Aarhus:
Violin: Ida Spang-Hanssen
Basun: Therese Iversen
Orgel: Jonas Hellesøe
Gratis adgang
Søndag den 24. juni kl. 16.00
DUO BRAGI med Stine
Benjaminsen og Sveinrún
Eymundsdóttir på blokfløjter.
Den nordiske blokfløjteduo
Duo Bragi spiller ny og gammel musik med improvisa-

tioner og egne kompositioner som bindeled.
Hovedværket ved koncerterne er uropførelsen
af et helt nyskrevet stykke musik, som er
skrevet specielt til duoen af den færøske komponist Sunleif Rasmussen.
Med inspiration fra pardansen spiller duoen
hans moderne kanon, hvor stemmerne fletter
sig ind og ud af hinanden. Derudover indeholder programmet barokmusik af blandt
andre Telemann.
Gratis adgang
Fremstilling af dåbsklude:
Kom og del din strikke- eller 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

3

JUNI

2018

søn

Højmesse

24

Højmesse

juni kl. 10.00 ved Trine Villumsen

juni kl. 10.00 ved Linda Roslyng

søn Koncert

søn

3

24

kl. 16.00 med MGK-Syd
juni Gratis adgang

juni kl. 16.00 med DUO BRAGI

ons

søn

6

Menighedsrådsmøde
juni kl. 17.00

1

Koncert

Højmesse

juli kl. 10.00 ved Trine Villumsen

tor Koncert

7

kl. 19.30 med

juni Mikkel Andreassen
søn

10

Højmesse

juni kl. 10.00 ved Trine Villumsen
søn Koncert

10

kl. 16.00 med solistklasse-

juni elever fra Aarhus			
søn

17

Højmesse

juni kl. 10.00 ved Christian Bogh

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

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

