KIRKENS
KALENDER
Sogneeftermiddage

Onsdag den 8. november med socialdemokratisk folketingsmedlem, Karen Klint.
Onsdag den 22. november med forfatter og
tidligere direktør for Fiskeri- og søfartsmuseet, Morten Hahn-Pedersen
”Fra viking til borebisse” En nærværende, lettilgængelig og humoristisk gennemgang af
historien fra Ribes søhandel i vikingetiden,
via Rømøs hvalfangere og Fanøs storsejlere, til nutidens
Esbjerg Havn med containertrafik og Nordsøens offshoreaktiviteter.

Kirkehøjskole

Lørdag den 25. november er der kirkehøjskole med overskriften ”Luthers teser”
Denne lørdags kirkehøjskole er med professor
emeritus, dr.theol. Martin Schwarz Lausten.
Første del af foredraget begynder kl. 10.15 – og kl. 12.15
tager vi fat på 2. halvdel.
Med udgangspunkt i Luthers teser om afladen fra oktober
1517, præsenteres hovedpunkterne i hans nye forståelse
af kristendommens kerne. Hvorfor blev hans tanker så
udfordrende for den katolske kirke, at han blev erklæret
kætter og fredløs med den hensigt at uskadeliggøre ham?
Hans betydning for kirkelivet dengang er indlysende, men
det er også vigtigt at se på de virkninger, som Luthers tanker fik i det verdslige samfund dengang. Dette leder frem
til foredragets andet store emne, hvor der spørges, om
Luther har nogen betydning i dagens Danmark? Områder,
som her bliver omtalt er blandt andet kirke/stat forholdet,
demokratiet, synet på socialforsorg, på undervisningsvæSognepræst Christian Bogh
E- mail: chbo@km.dk
Tlf. 2532 5068
Træffes ikke fredag
Sognepræst Trine Villumsen
E-mail: tv@km.dk
Tlf. 7512 0274
Træffes ikke mandag
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sen, på forholdet mellem kristendom og andre religioner.
Velkommen til efterårets sidste kirkehøjskole.
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Koncerter:

Koncert
okt kl. 19.30 – gratis adgang

nov kl. 10.00

søn

søn

Tirsdag den 31. oktober afholdes der koncert i anledning
af Spil dansk ugen, med efterårsstemning og Uropførelse
Her vil tre lokale unge musikere, i Vor Frelsers Kirke, spille
en kombination af improviseret musik med udgangspunkt
i gamle danske folke- og salmemelodier og en uropførelse af et nykomponeret værk, skrevet i fællesskab af de tre
musikere.
Guitarist Martin Lau, bevæger sig især inden for jazzgenren og har desuden haft ophold i Istanbul hvor han har
studeret den lokale musik.
Han har udgivet tre album med egen musik, og er til daglig
guitarist i ”EKKO”
Guitarist Mads Mølgaard Madsen, har dyrket kammermusik i stor stil, blandt andet med ”Trio Nielsen”, som han i
2013 var på turné med i Skotland.
Blokfløjtenist Stine Benjaminsen, er medstifter og den ene
halvdel af blokfløjteduoen ”Duo Bragi”, som blandt andet
har turneret i Island og spillet koncerterne “Uvishedens
Genfærd”, og i samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum,
“En Fugleverden”.
Der er gratis adgang
Søndag den 5. november med Vor Frelsers Kirkes Kor,
som opfører Maurice Duruflé: Requiem Op. 9
Mette Østergaard, mezzosopran
Henrik Gantzel, baryton
Pia Hansen, orgel
Mikkel Andreassen, korledelse
Entré 50,- kr. (Unge u. 18 gratis)

Kirkekontoret er åbent
Tirsdag til fredag kl. 9.00 – 12.30.
Torsdag tillige kl. 15.30 - 17.00.
Henvendelse kan ske til kordegn
Lone Finnerup, tlf. 7512 0259 eller
mail: kordegn@vorfrelserkirke.dk.
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Højmesse
nov kl. 10.00 ved Christian Bogh

søn Koncert		
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kl. 16.00 med Vor Frelsers
nov Kirkes Kor
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Babysalmesang

Højmesse

nov kl. 10.00 ved Trine Villumsen
tir

21

Babysalmesang

nov kl. 10.00

ons Sogneeftermiddag
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Babysalmesang
nov kl. 10.00

nov med Morten Hahn-Pedersen

ons Sogneeftermiddag

lør Kirkehøjskole

8

25

kl. 14.30 ”Fra viking til borebisse”

kl. 14.30 ”Folkekirken og det
nov politiske syn” med Karen Klint

nov ”Luthers teser”

ons

søn

8

Menighedsrådsmøde
nov kl. 17.00

tor Højskolesangaften
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26

kl. 10.15 og 12.15

Højmesse

nov kl. 10.00 ved Trine Villumsen
tir
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kl. 19.00 ved Rikke Feldborg
nov Carlsen

nov kl. 10.00

søn

søn Familiegudstjeneste

12

Højmesse
nov kl. 10.00 ved Trine Villumsen

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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dec

Babysalmesang

kl. 10.00 ved Trine Villumsen
Efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset

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

