Maj
25. kl. 9.30 BamseBrunch

i Søndermarkskirken.
En kort gudstjeneste for børn i alderen 0-5 år, og
man må meget gerne tage sin bamse med. Vi får
besøg af Tilde, som fortæller om
sine oplevelser. Vi skal synge,
danse, lave fagter og høre fortælling. Bagefter er der morgenbuffet i Søndermarkshuset.

Kor for børn
Sct. Nicolai Sogn har flere kor for børn
Spirekoret i Søndermarkshuset
for 0-2 klasses drenge og piger. Onsdage kl. 14.15
- 15.15. Korleder Sonja Edeling, 28 28 62 50 eller
sedn@km.dk
Juniorpigekoret i Søndermarkshuset
For 3-5 klasses piger. Hver tirsdag kl. 16.00 17.25. Korleder Lene Christiansen 20 92 31 39
eller lench@km.dk
Pigekoret i Sct. Maria
For 12-21 årige piger . Hver tirsdag kl. 16.00 17.00. Korleder Erik Kure, 30 26 01 50 eller erikkure@hotmail.com
Korsangerne fra 9-21 år synger til gudstjenester,
vielser og koncerter i sognets tre kirker og får honorar for det.
Nye sangere er altid velkomne til at søge om optagelse i Sct. Nicolai Sogns Kor.

Hvordan får jeg mere at vide:
Nyhedsmail
Sognet udgiver en nyhedsmail for dem, der er
interesseret i, hvad der sker for børn og deres familier
i Sct. Nicolai Sogn. Du kan tilmelde dig ved at gå ind
på denne side http://eepurl.com/dgQjPr
Nyhedsmailen kommer 3-4 gange årligt

Sct. Nicolai Sogn

Andet
Sognet har flere medier, hvor du kan finde oplysninger
om arrangmenter m.m.
- Kirkesiden i Lokalavisen
- www. vejle-sct-nicolai.dk
- www. facebook.com/Sct.NicolaiVejle

Adresser
Sct. Maria, Blegbanken 3A, 7100 Vejle
Søndermarkskirken, Søndermarksvej 90, 7100 Vejle
Søndermarskhuset, Søndermarksvej 84, 7100 Vejle
Løget Kirke, Løget Cente 2, 7100 Vejle

Børn og familier
1. halvår 2019

Januar
Kl. 10.00. Babysalmesang
i Søndermarkskirken
En mulighed for at give dit
barn og dig selv en helt
særlig oplevelse.
Der synges og danses i kirken, børnene bliver
vugget i dyner, der bruges visuelle hjælpemidler
og musik. Babysalmesang er for alle uanset
kendskab til kirken og sang. Alle er velkomne.
Efter hver gang er der mulighed for at snakke
over en kop kaffe/the/vand og vi kan lave en
brød/kage ordning.

10.

Tid: Hver torsdag kl. 10.00, frem til 7/3 2019
Pris 50 kr. for hele forløbet.
Tilmelding: www.vejle-sct-nicolai.dk
Information: Kirke– og kulturmedarbejder
Merete Buhl 23 69 52 51 eller sctnicolaisogn@gmail.com

31. Kl. 18.00 Kyndelmissegudstjeneste

i Søndermarkskirken.
For hele familien. Traditionen tro holdes der
kyndelmissegudstjeneste en torsdag aften.
Alle er velkomne til at nyde
denne vinteraften i kirken, hvor
lys er temaet. Karsten Petersen
er præst og FDF kommer med
fakler og inviterer på kaffe
bagefter.

Februar
Kl. 9.30 BamseBrunch
i Søndermarkskirken.
En kort gudstjeneste for børn i alderen 0-5 år.
Dukken Tilde kommer og fortæller
om en af sine oplevelser. Vi skal
synge, danse, lave fagter og være stille.
Bagefter er der brunch i Søndermarkshuset.
(Børn 10 kr. og voksne 25 kr.)

2.

Marts
Kl. 17.00 - 19.00. Fastelavn - FamilieGuf

1. i Løget Kirke.

Kom gerne udklædt! Mad og aktivitet for hele familien i kirken. Alle
tager mad med til et fælles tagselv-bord.
Tilmeld til Kirke– og kulturmedarbejder Merete Buhl 23 69 52 51 eller sctnicolaisogn@gmail.com.
Kl. 17.30. Børnegudstjeneste

26. i Søndermarkskirken

Gudstjeneste for børn og deres familier ved sognepræst Karsten Petersen.
Det bliver med fællessang,
præsten har sit fortællehjørne,
og der vil være dagens leg.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til spisning af
spaghetti og kødsovs i Søndermarkshuset á 20 kr.
Tilmelding ikke nødvendig.

April
14. Kl. 10.30 Familiegudstjeneste

i Søndermarkskirken
En gudstjeneste ved Bente K. Rosenkrants og
Maibrit Pedersen. Vinterens minikonfirmander fra
Sct. Norbert og kirke– og kulturmedarbejder Merete Buhl medvirker.
Undervejs i gudstjeneste vil hele
påskens fortælling blive fortalt.
Alle er velkomne.
Kl. 10.00 Påskeægsjagt
på Søndre kirkegård.
For børn og deres familier. Alle mødes i Søndermarkskirken.
Her vil blive fortalt om, hvad
påskeægget har med den kristne påske at gøre. Inden jagten
på æggene sættes i gang, bliver
alle instrueret i, hvordan man
opfører sig, når man er på besøg på en kirkegård.

16.

Maj
Kl. 17.30 Børnegudstjeneste

9. i Søndermarkskirken.

Der er gudstjeneste for børn og deres familier ved
sognepræst Karsten Petersen med fællessang, præstens fortællehjørne, og dagens leg.
Bagefter er der fællesspisning på
Solhjem, hvor FDF holder til og
vil vise vej.
Tilmelding ikke nødvendig.

