Søndagscafé i Vejen Sognegård
Vejen

.

17. marts kl. 14.00 - 16.30

Gudstjeneste

Sogneeftermiddag
Onsdag d. 13. marts kl. 14.30
v. tidl. borgmester og sognepræst
Flemming Christensen

International aften
på Egely
(Fr. d. 7´s gade 3)

20. marts kl. 17.30
Velkommen til en
aften med fællesskab
på tværs af kultur og
religion.
Kom og oplev Multikulti-haverne i Vejen.
Kig indenfor på Egely
og mød nogle af de
flygtninge, som bor
der. Vi spiser vores
medbragte mad og
hygger os sammen.

v. Sognepræst
Else-Marie Hoffmeyer og
Vejen Kirkes Kor
Efter gudstjenesten er der pandekager i
Vejen Sognegård. Pris Kr. 10,-

Søndag d. 17. marts kl. 10.30
Else-Marie Hoffmeyer
Indre Mission
Onsdag d. 13. marts kl. 19.30
Bibekreds i hjemmene

Fastegudstjeneste i
Vejen Kirke

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,-

Sogneudflugt Læborg 20. juni 2019

Kirkenyt for
Vejen og Læborg
Sogne
Læborg
Gudstjeneste
Søndag d. 17. marts kl. 9.00
Else-Marie Hoffmeyer

www.laeborg.dk

Vi starter med morgenkaffe kl 7.45 i Konfirmandhuset. Derefter besøger vi Skrydstrup flyvestation
med Fighter Wing , hvor vi vises rundt og
spiser en fantastisk frokostbuffet.
Turen fortsætter til Starup kirke og eftermiddagskaffen drikker vi på Årøsund Badehotel.
Hjemkomst ca kl 17.30.
Pris: 200 kr.

Filmperle
Vejen Sognegård

Byens bedste biograf - og bedste publikum!
Torsdag d. 21. marts kl. 19.00
Filmtitel kan ses på plakat i Sognegården
eller oplyses på 2291 8533.
God chance for
livlig debat efter filmen!
Filmen er gratis servering koster 30 kr.

Tilmelding til Ellen Viuff tlf 40414617
eller viuff@c.dk senest 5.juni.
(Ved tilmelding skal oplyses fulde navn
af hensyn til adgang til flyvepladsen)

Kor i Læborg
Koraftener I Læborg
er stoppet, men vi
synger stadig fællessang i ”Den blå”
De sidste aftener i
denne sæson er
d. 14. og 28. marts
og d. 11 april.
Alle er velkomne til
en aften med sang og
hyggesnak i kaffepausen.

