Kirkenyt for
Vejen og Læborg
Sogne
Vejen

.

Vejen Kirke 3. marts kl. 10.30

Læborg Kirke 3. marts kl. 13.15

Læborg

Fastelavnsgudstjeneste ved
Peter Kiel Nielsen

Fastelavnsgudstjeneste ved
Henrik Skov-Pedersen

Gudstjeneste

www.vejenkirke.dk

Gudstjenesten er for alle, men er særligt
tilrettelagt for børn, som meget gerne må
komme udklædte i kirken.
Der vil være deltagelse af mini-konfirmanderne
fra Østerbyskolen.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i og
udenfor Sognegården.
Der er fastelavns-boller, juice og kaffe/te til børn
og voksnetil alle t
Pris: Børn gratis, voksne kr. 20,-

Børnegudstjeneste. Børn fra børnehuset og børnehaveklassen på Vejen Friskole har pyntet kirken,
og minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne, udklædte såvel som ikke
udklædte.
Kl. 14.00 er der i forsamlingshuset fastelavnsfest
med tøndeslagning, konkurrencer m.v.
Der er fastelavnsboller, saftevand og slikpose til
børnene og kaffe, fastelavnsboller til de voksne.
Arrangementet koster 50 kr. pr. barn, og 25 kr.
pr. voksen Arrangører: rådet

Hvad mener I??

Sogneeftermiddag

Sogneaften

Gudstjeneste
Søndag d. 3. marst 10.30
Peter Kiel Nielsen
Fastelavnsgudstjeneste
Morgensang i Vejen Kirke
Torsdag d. 28. februar kl. 9.30
Else-Marie Hoffmeyer
Studiekreds
Torsdag d. 28. februar kl. 10.00
Else- Marie Hoffmeyer

Samtaleaften om
gudstjenesten
Vejen Sognegård
Torsdag d. 28. februar
kl. 19.00 - 21.00
Tilmelding til
kontakt@vejenkirke.dk

Vejen Sognegård
Onsdag d. 13. marts kl.14.30
v. Flemming Christensen
Tidligere sognepræst og
borgmester i Vejle

”Sikke er herligt liv!”
Med udgangspunkt i sit eget liv og Kaalunds sang:
"jeg elsker den brogede verden", giver Flemming
Christensen en lang række eksempler på, hvad
der gør livet stort og godt på trods af alt det, der
kan ramme os som menneske.
Foredraget er gratis. Kaffe/te kr. 30,-

Søndag d. 3. marts kl. 13.15
Henrik Skov-Pedersen
Fastelavnsgudstjeneste
Se omtale

www.laeborg.dk

v. Niels Christian Hvidt,
Proffessor i sundhedsvidenskab, SDU
Vejen Sognegård, onsdag d. 6. marts kl. 19.30

"Tro og helbred"

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,-

