KIRKENS
KALENDER
En ny sæson med
babysalmesang begynder
tirsdag den 4. september
kl. 10.00.
Tilmelding er ikke nødvendig
og alle er velkomne.
For yderligere oplysninger,
kontakt Trine Villumsen:
e-mail: tv@km.dk,
tlf. 4022 5565

Kirkehøjskole
Lørdag den 29. september

- tager vi hul på efterårets
række af kirkehøjskole med
overskriften ”Tid”
Hvordan forholder tiden sig
til os, og hvordan forholder vi
os til tiden? Det vil efterårets
foredragsholdere give deres
bud på, ud fra et astrofysisk,
historisk og bibelsk perspektiv. Desuden debatteres, hvor
tiden kommer fra, og hvor den
går hen. Hvad er tidens fylde,
og hvad betyder de sociale medier for vores tid? Kort sagt:
Hvad er TID? Det gives der 6
spændende bud på. 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

søn

Koncert - torsdag den 20. september kl. 19.30

César Franck: Tre koraler
som udgør slutstenen på en stor og betydende produktion for
orgel. César Franck var en ældre mand, da han skrev de tre store
koraler for orgel, som skulle sikre hans ry som orgelkomponist
for eftertiden. Kompositorisk kombinerer han i de tre koraler,
sin forfinede og poetiske harmonik, med en indlysende formal
klarhed, hvor alt er underordnet det samlede udtryk.
Mikkel Andreassen, orgel

Lørdag den 29.
september:
kl. 10.15 med
Søren Holst:

”Hvad har tidsregning med
tro at gøre?” ”Da tiden var
inde, sendte Gud sin søn”,
står der i Bibelen. Og hans
fødsel fungerer jo som nulpunkt for den tidsregning,
som det meste af verden
bruger. Men hvordan ved
vi, at det lige akkurat er
2018 år siden? Hvem har
opfundet vores måde at
tælle dage og år på? Hvorfor ligger påsken ikke på
samme dato hvert år, lige
som julen?

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.

Gratis adgang

kl. 12.15
med Erik
Lindsø:
”Om at give tiden fylde” Tiden er
vores vigtigste ressource. Tiden er
blevet kostbar. Tid er penge. Der
effektiviseres og rationaliseres
med det formål, at vi skal nå det
samme på kortere tid. Det er tiden,
der bestemmer over os og ikke os,
der bestemmer over tiden. Tiden
løber for hurtigt, og nogle gange
løber den fra os. Mangel på tid er
blevet en alvorlig stressfaktor og
en hindring for sund livskvalitet.
Foredraget handler om de værdier,
der giver tiden fylde – og evnen til
at skynde sig, men give sig god tid
til det.
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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

