Vejen
Gudstjeneste
Søndag d. 10. februar kl. 10.30
Peter Kiel Nielsen

Søndagscafé i Sognegården

Sogneeftermiddag

Søndag d. 10. februar kl. 14.30 - 16.00

Vejen Sognegård
Onsdag d. 20. februar kl. 14.30
v. Torben Brink

."Syng med på sangen"

Med vores dygtige huspianist Mads Dahl
ved klaveret har du mulighed for at synge
en eller flere af de sange, du holder af.
Kaffe/te kr. 20

Indre Mission
Onsdag d. 6. februar kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

www.vejenkirke.dk
Kyndelmisse
er en gammel kristen
helligdag, der falder hvert
år den 2. februar.
Den blev af danskerne
kaldt for "Kjørmes
Knud".

Gospelgudstjeneste
Vejen Kirke
Onsdag d. 20. februar kl. 19.00

Emma Gad – Takt og Tone i 100 år
Emma Gad har i præcis 100 år været svaret på
ethvert spørgsmål, der har med korrekt opførsel
at gøre. I dag forbinder de fleste vist kun Emma
Gad med ”Takt og Tone”, men i virkeligheden
var admiralinden alt andet end et nikkende vedhæng til sin mand: Hun var en anerkendt dramatiker, der skrev stribevis af skuespil, hun var
kvindesagsforkæmper og fagforeningspioner. Og
så var hun Danmarks første kvindelige journalist.
Torben Brink fortæller levende og med stor
kærlighed om den gamle dame, og han krydrer
sin beretning med både illustrationer og citater
fra hendes kendte og mindre kendte værker.

Kirkenyt for
Vejen og Læborg
Sogne
Læborg
Gudstjeneste
Søndag d. 3. februar kl. 9.00
Peter Kiel Nielsen

www.laeborg.dk

Bemærk

Foredragett er gratis, - kaffe/te kr. 30,-

”Nobody knows…”
Living Joy, Harte Gospelkor og
sognepræst Peter Kiel Nielsen
Dirigent Stig Möglich Rasmussen

Svend Brinkmann
i Vejen Kirke
En næsten fyldt kirke havde i
torsdags besøg af professor i
psykologi og forfatter
Svend Brinkmann, som med
sit inspirerende og humoristiske
fordrag gav stof til eftertanke
for de mange fremmødte.

Fællessang i
konfirmandhuset
er aflyst i uge 7.
(torsdag d. 14. februar)
hilsen
Bo Thomsen
organist

