Cafémøder i Sct. Nicolai Kirke
Tema: Bemærkelsesværdige vejlensere
Fri entré, men serveringen koster kr. 25.
Tirsdag den 26. januar kl. 10.00-11.30
Christian Møller: Børge
Kastberg. Fra Gorms Apotek til kasbah i Marokko.
Tidl. højskoleforstander
Christian Møller beretter om
en eventyrlig vejlenser.
Tirsdag den 23. februar kl. 10.00-11.30
Leif Arﬀmann: Inger
Christensen.
Den tidligere provst prøver
at finde ud af, hvem forfatteren Inger Christensen var.
Tirsdag den 23. marts kl. 10.00-11.30
Flemming Meng: Familien
Seidel. Den tidligere musikskolechef beretter om en
slægt med stor kulturel og
musisk betydning.
Tirsdag den 20. april 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.

Praktiske forhold
Vi overholder alle corona forskrifter!
Hvor intet andet er anført er der gratis entré.
Kaﬀe/the med brød koster kr. 25.
Følg sognets 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 2. tirsdag i lige uge-numre,
- på hjemmesiden: vejle-sct-nicolai.dk,
- på Facebook: Sct.Nicolai.Vejle
Husk, der er
Morgensang i Søndermarkskirken tredje
onsdag i måneden kl. 10.00.
Morgensang i Sct. Nicolai Kirke hver torsdag
kl. 8.30.
“Gå da frit” fra Løget Kirke 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 2021

Der er kriser nok til alle

Det bæredygtige danske
velfærdssamfund

Torsdag 21. januar 2021 kl. 19.30 i
Løget Kirke

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.30
i Sct. Nicolai Kirke.

Kim Jensen

Steen Hildebrandt

Kim Jensen er ansat i CISU –
Civilsamfund i Udvikling og sidder
blandt andet i bestyrelsen for Verdens
Bedste Nyheder. Klimakrise, coronakrise og alverdens personlige kriser. Der
er kriser nok til alle. Kim Jensen vil dele
sit syn på, hvorfor verden aldrig har set
bedre ud. Og han vil fortælle, hvorfor
det er vigtigt for os at se konstruktivt og
positivt på verdens problemer - uden at
blive jubeloptimist.

Ph.D., professor ved Aarhus Universitet.
Har skrevet, redigeret og bidraget til
mere end fire hundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold.
Blandt Hildebrandts seneste bøger er
”Oprør fra hjertet. Tro, håb og
handling”, ”Fremtiden er nu” og
”Bæredygtig global udvikling”.
Verdensmålene som hjælp til at udvikle
det danske velfærdssamfund til også at
blive et bæredygtigt velfærdssamfund.
Entré: 50 kr.

Kirke og grøn kristendom
Torsdag 25. februar 2021 kl. 19.30
i Søndermarkskirken.

Martin Ishøy
Ph.d i teologisk miljøetik, medstifter af
Grøn Kirke og sognepræst i Sankt
Jørgensbjerg Sogn, Roskilde. Den grønne
omstilling er godt i gang – også i
Danmark, også i kirkerne. Men hvorfor,
hvad og hvordan? Martin Luther sagde, at
kirken til stadighed skulle reformeres, dvs.
genopfindes. Det samme kan man sige
om en kristen selvforståelse. Foredraget
tager fat i grunde til kirkelig og kristen
grøn omstilling.

