Cafémøder i
Sct. Nicolai Kirke
Tema: Mit Vejle
Tirsdag den 28. januar kl. 10.00-11.30
Bodil Dittmer: Vejleegnens
Teaterforening
Formand Bodil Dittmer
fortæller om foreningens
historie frem til at være landets største teaterforening.
Tirsdag den 25. februar kl. 10.00-11.30
Erik Dahl-Rasmussen:
Vores Vejle
Forhenværende teknik- &
miljødirektør, arkitekt Erik
Dahl-Rasmussen fortæller
om Vejle Midtby - fortid,
nutid, fremtid.
Tirsdag den 24. marts kl. 10.00-11.30
Leif Arﬀmann: Hvad gjorde
vi egentlig ved de døde?
Causeri over og et tilbageblik på kirkegårdenes
historie i Vejle ved provst
emeritus Leif Arﬀmann.
Kom og oplev en hyggelig og oplysende
formiddag med kaﬀe/the og brød. Fri entré,
men serveringen koster kr. 25.

Praktiske forhold
Hvor intet andet er anført er der gratis entré
Kaﬀe/the med brød koster kr. 25.
Følg Sct. Nicolai Sogns aktiviteter og
gudstjenester
- i Kirkekalenderen, som udgives hver
anden måned. Den ligger til afhentning i
kirkerne, på biblioteket og i en række lokale
butikker,
- i Ugeavisen hver anden tirsdag i lige ugenumre,
- på hjemmesiden: vejle-sct-nicolai.dk,
- på Facebook: Sct.Nicolai.Vejle
Husk, der er
Morgensang i Søndermarkskirken tredje
onsdag i måneden kl. 10.00.
“Gå da frit” fra Løget Sognegård hver
torsdag kl. 9.00.
Nørkleklubben i Løget Sognegård hver
torsdag kl. 13.00.
Kirkeværkstedet i Sct. Nicolai Kirke hver
anden torsdag kl. 13.30.
Torsdagsklub i Søndermarkshuset hver
torsdag kl. 14.00.
“Apostlenes Heste” i Søndermarkshuset
hver fredag kl. 10.00.
Klokkespilskoncert i Sct. Nicolai Kirke hver
lørdag kl. 11.15.
Vi udgiver en særlig folder med sognets
sang & musikarrangementer.

Foredrag &
cafémøder
1. halvår 2020

“Kunsten i Sct. Nicolai Kirke”

“Alterbilledet til Sct. Nicolai
Kirke”

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30
I Sct. Nicolai Kirke.

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30
I Sct. Nicolai Kirke.

Birgitte Arﬀmann
Kirkens tidligere sognepræst gennem
37 år kender om nogen Sct. Nicolai
Kirke. Hun har i sit otium kastet sig over
Vejles kirkehistorie, og barsledede i
2018 med bogen “Kirkerne i
Vadestedet”. I den seneste tid har
Birgitte Arﬀmann viet kirkens forskellige
kunstværker sin opmærksomhed, og
denne aften deler hun ud af sin viden og
indsigt.

Anders Kirkegaard

“Moderne kirkekunst i
Danmark”
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.30
I Sct. Nicolai Kirke.

Hans Jørgen Frederiksen
Lektor emeritus ved Institut for
Kommunikation og Kultur, Aarhus
Universitet. Gennem hele sit voksne liv har
Hans Jørgen Frederiksen arbejdet med
kunsthistorie, billedkunst og arkitektur.
"Kunst er for mig en uudtømmelig kilde,
som bliver ved med at begejstre”.

Billedkunstneren Anders Kirkegaard har
på opfordring fra Sct. Nicolai Sogns
menighedsråd udført et udkast og en
mock-up af en ny altertavle, der ikke
blot udgør en gennemtænkt og
velovervejet teologisk og kunstnerisk
enhed, men som også er sammentænkt
med kirkerummet og dets brug i det
nutidige Vejle.

