Sogneeftermiddag
Vejen Sognegård
Onsdag d. 13. marts kl.14.30

Fastegudstjeneste i
Vejen Kirke

v. Flemming Christensen
Tidligere sognepræst og
borgmester i Vejle

.

Vejen
Gudstjeneste
Søndag d. 10. marts kl. 9.00
Henrik Skov-Pedersen
Der samles ind til
Folkekirkens Nødhjælp

www.vejenkirke.dk

Vejen og Læborg
Sogne
Læborg

”Sikke er herligt liv!”
Med udgangspunkt i sit eget liv og med Kaalunds
sang: "Jeg elsker den brogede verden", vil Flemming
Christensen give en lang række eksempler på, hvad
der gør livet stort og godt på trods af alt det, der
kan ramme os som menneske.
Hvad er det særlige ved barndommen og ungdommen, og hvordan ruster de os til livet?
Hvad gør voksenlivet bemærkelsesværdigt? Er det
vores arbejde? De mennesker vi møder - de begivenheder, der forandrer os, eller er det de mennesker, der står os nærmest? Ja, hvad skal der i
det hele taget til, for at vi tør sige, at vi har haft et
herligt liv?
Foredraget er gratis - kaffe/te kr. 30,-

Kirkenyt for

Gudstjeneste
Torsdag d. 14. marts kl. 17.00
v. Sognepræst Else-Marie Hoffmeyer

Søndag d. 10. marts kl. 10.30
Henrik Skov-Pedersen
Der samles ind til
Folkekirkens Nødhjælp

og Vejen Kirkes Kor
Efter gudstjenesten er der pandekager i
Vejen Sognegård. Pris Kr. 10,-

www.laeborg.dk

Sogneaften

v. Niels Christian Hvidt,
Professor i sundhedsvidenskab, SDU

Søndagscafé i
Vejen Sognegård

Vejen Sognegård, onsdag d. 6. marts kl. 19.30

17. marts kl. 14 - 16.30

Kan tro flytte bjerge? Eller flytter bjerge troen?
I de vestlige kulturer varetager separate faggrupper omsorgen for krop,
psyke og sjæl. Ofte oplever patienter, at de ikke bliver mødt som de hele
mennesker, de er. Det moderne sundhedsvæsen er derfor præget af et
ønske om atter at behandle det hele menneske og have patienten som
partner. Dette foredrag belyser og bidrager til denne ambition gennem et
fokus på den eksistentielle og åndelige omsorg.
Foredraget er gratis. Kaffe/te kr. 30,-

Kom og vær med til en underholdende
eftermiddag i selskab med Vejen Mandskor
Caféen er et tilbud til alle, der har lyst til at få en kop kaffe og kage med
andre i et hyggeligt fællesskab. Kaffe/te kr. 20,-

"Tro og helbred"

