KIRKENS
KALENDER
Fredag den 11. maj kl. 16.00:
Fyraftenskoncert med
Anders Steen Sørensen
Anders Steen Sørensen
færdiggør til juni sin uddannelse i kirkemusik fra
konservatoriet i Esbjerg. Ved
denne koncert præsenterer
han hele sit eksamensprogram, som er med musik af
Jan Pieterszoon Sweelinck, J.S. Bach, César
Franck og Olivier Messiaen. Koncerten varer
ca. 45 minutter.
Gratis adgang

og Hans Ole Thers på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og studerer i øjeblikket
hos professor Ulrik Spang-Hanssen på Det
Jyske Musikkonservatorium.
I 2009 optrådte hun ved den første Copenhagen Organ Festival og har blandt andet spillet
koncerter i Musikhuset Aarhus, Aarhus Domkirke, Christiansborg Slotskirke og Viborg Domkirke. I 2019 venter flere koncerter herunder i
Bath Abbey i England.
Gratis adgang

Fredag den 18. maj kl. 16.00
Fyraftenskoncert med
Anna Ring
Anna Ring spiller orgelmusik
af alle de store engelske
mestre, med musik af nogle
af de vigtigste engelske komponister blandt andet Byrd,
Purcell, Elgar og Vaughan
Williams.
Anna Ring er i øjeblikket vikarierende 2. organist ved Aarhus Domkirke og derudover fast
organistvikar ved Viborg Domkirke.
Hun har studeret hos professor Bine Bryndorf

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.

Fremstilling af dåbsklude:
Kom og del din strikke- eller hækleglæde
med andre.

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

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

