Cafémøder i
Sct. Nicolai Kirke
Tema: Mit Vejle
Tirsdag den 29. september kl. 10.00-11.30
Vibeke Kruse: Mine 40 år
med VAF
Journalist Vibeke Kruse var i
mere end en menneskealder
en skattet pen i Vejle Amts
Folkeblad.
Tirsdag den 27. oktober kl. 10.00-11.30
Steen Thychosen: Vejle
Boldklub
Den nuværende talentchef i
VB og tidligere professionel
fodboldspiller beretter om
sin klub og sit fodboldliv.
Tirsdag den 26. november kl. 10.00-11.30
Bent Rasmussen: Mit liv
med et væsen
Den tidligere udviklingskonsulent ved Vejles
skolevæsen causerer.
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 Kirke hver torsdag kl.
9.00.
Nørkleklubben i Løget Kirke 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
2. halvår 2020

‘God’s country’
Religion i amerikansk politik

Fundamentalisme i Danmark
Torsdag den 5. november 2020 kl. 19.30
I Sct. Nicolai Kirke.

Torsdag 10. september 2020 kl. 19.30 i
Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84.

Emily Cochran Bech

Martin Krasnik

PhD statskundskab, tidl. adjunkt i
Statskundskab, Aarhus Universitet.
Foredraget belyser hvordan
amerikaneres politiske holdninger
hænger sammen med trosretning - i
kombination med race, uddannelse og
geografi. Hvad kan vi forvente ved det
kommende valg af præsident og
kongres?
Amerikaner og dansk gift.

Chefredaktør på Weekendavisen,
journalist og forfatter Martin Krasnik er
kendt og beundret for sine kritiske
interviews i DR’s Deadline. Som
foredragsholder er Krasnik selvironisk
og selvbevidst – han er en journalistisk
terrier, men også meget sympatisk,
høflig og imødekommende.

Volden i Bibelens bøger
Torsdag 8. oktober 2020 kl. 19.30
I Løget Kirke.

Michael Markussen
Sognepræst ved Simon Peters Kirke i
Kolding. Bibelen blotlægger samfundet,
religionernes og menneskets
skræmmende voldspotentiale. I hænderne
på de forkerte er Bibelen blevet brugt til at
legitimere bestialske forbrydelser.
Samtidig er der i Det gamle Testamente og
Det nye Testamente en afsløring af volden
og et opgør med denne, som alene den
jødiske og kristne religion har potentialet
til.

Entré kr. 100.

