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Sogneeftermiddage i oktober

Onsdag 10 oktober kl. 14. 30 med Lillian Davidsen

The Health Watchers Association – et velgørende projekt i Gambia. ”Isatou Barrow er den 21-årige
kvinde, der med topkarakterer strøg direkte ind på universitetet, efter at hun havde afsluttet, hvad
der svarer til en dansk studentereksamen. Isatou er et forbillede for de andre elever. Jeg er så stolt
af hende”, siger Lilian Davidsen. Lilian Davidsens velgørende organisation støtter skolegangen for
elever på Sifoe Primary School i Gambia.

Onsdag den 24. oktober kl. 14.30
med Gudmund Rask Pedersen.
”Der er en revne i alting. Det er på
den måde lyset kommer ind”.
Lyset skinner i mørket. Det sprækker og
revner og nyt liv bryder igennem. Det sker
gennem nåleøjer, rådnende kornkerner,
gravhuler og nedbrudte menneskeliv.
Porøsiteten, afmagten, hører med som
en grunddel af det menneskelige. Det Ny
Testamente rummer et væld af motiver
og fortælling, som kredser herom og som
her i dette felt åbner op for muligheden af
ny begyndelse i slutningen. Sætter ord på,
Grundtvigsk sagt: Bevægelsen fra Dødningehjem til De Levendes Land.
Har du tid, så kom og hør med.

Sognepræst Christian Bogh
E- mail: chbo@km.dk
Tlf. 3033 0363
Træffes ikke fredag
Sognepræst Trine Villumsen
E-mail: tv@km.dk
Tlf. 4022 5565
Træffes ikke mandag

Kirkehøjskole
Lørdag den 27. oktober
kl. 10.15
”Fysikkens tidsbegreb” ved Johan Uldall Fynbo, professor i astrofysik ved Københavns Universitet. Tid er
naturligvis en central del af fysikken. Jeg vil i foredraget diskutere fysikkens tidsbegreb og dets udvikling
fra før Newton til i dag. Jeg vil beskrive, hvordan vi
mener Universet udvikler sig i tid og komme ind på
spørgsmålet om begyndelse og ende på tiden.

kl. 12.15

”Hvad er tid?” ved Poul Lübcke, filosof. Da vi var børn,
føltes det som lang tid, når der var ”hele tre måneder”
til jul. Som ældre er det derimod som om, at ”tiden
går hurtigere”. Men tiden selv går hverken hurtigere
eller langsommere. Tiden har i sig selv ingen hastighed. Men hvordan kan tiden gå uden at have en
hastighed? Hvad er tiden i det hele taget for noget?

Kirkekontoret er åbent
Onsdag og torsdag kl. 9.00-12.30
Henvendelse kan ske til kordegnen,
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
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