Kunstudstilling i Vejen Sognegård
v/ Billedkunstner, Lars Bollerslev
Vejen
Gudstjeneste
Søndag d. 6. januar kl. 10.00
Peter Kiel Nielsen
Hellig tre Konger

www.vejenkirke.dk

.

Fernisering søndag d. 6. januar
(efter højmessen)

Kunstudstillingen vil kunne
besøges i Kirkekontorets
åbningstider i januar og
februar måned.
Der vil være mulighed for
at købe udstillede værker.
Der vil blive serveret en let forfriskning.

Babysalmesang
i Vejen Kirke
Hver anden tirdag
kl. 10.00 ( lige uger)
Starter d. 8. januar

LARS BOLLERSLEV (1973) maler landskaber i
fed oliemaling. Motiverne er et Markmandshus
i Marsken, Faskiner eller klæggrave ude på forlandet ved digerne.
Lars Bollerslevs malerier er på én gang vibrerende og monumentale. Farverne gløder og
ulmer eller fortættes i sort-grå nordisk
melankoli. Tom Jørgensen, Kunstavisen

Sogneeftermiddag
v. journalist
Poul Erik Thomsen

Kirkenyt for
Vejen og Læborg
Sogne

Vejen Sognegård
Onsdag d. 16. januar
kl. 14.30
Den redigerede sandhed
Tidligere kom nyheder, interviews og baggrundsartikler fra meget få medier. Det var også altid
muligt at se, hvem der var afsenderen på en kommentar. Det er helt anderledes i dag. En nyhedsstrøm i døgndrift har nu utallige kilder, og mange
af dem er skjulte.
Politikerne vil selv ind og redigere omtalen, og vi
som nyhedsforbrugere har med vores ændrede
vaner et medansvar for, at den redigerede sandhed er i frit fald.

Læborg
Gudstjeneste
Søndag d. 6. januar kl. 19.00
Peter Kiel Nielsen
Julen synges ud

Foredraget er gratis. Kaffe/te kr. 30,-

Helligtrekonger - vi synger julen ud
6. januar kl. 19.00 i Læborg Kirke

v. Peter Kiel Nielsen
Strikkegruppe i Vejen Sognegård
Legestue
i Sognegården
Hver anden fredag
kl. 10.00 ( ulige uger)
Starter d. 4. januar

Kan du lide at strikke sammen
med andre? Du kan strikke huer,
vanter, strømper og tæpper til
hjemløse i Danmark - vi har garnet.
Vi strikker om mandagen i lige uger fra kl. 14 - 16
Start: 7. januar

”Dejlig er den Himmelblå” hører til i julen. Men den hører til en
særlig fortælling i julen, nemlig til Helligtrekonger. Organist Judit
Hansen vil spille nogle ekstra fine stykker på orglet, og vi vil høre
historien om de vise mænd fra Østerland.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

