Torsdag 20. september kl. 19.30 i Sct. Maria

Torsdag 15. november kl. 19.30
i Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84

"Tro om igen" ved Anders Klostergaard Petersen

De fleste tænker umiddelbart, at religion og tro
hører tæt sammen. For er kristendom ikke et
spørgsmål om at tro på Gud? Er det ikke, hvad
særligt Trosbekendelsen handler om? Videnskabeligt tænker mange, at religion og tro er snævert
forbundne. Jeg hævder, at trosbegrebet først
kommer ind i kristendommen en gang i løbet af
det femte århundrede. Hvad der i Bibelen
oversættes med tro, er en fejloversættelse. Intet
mindre. Tro betyder meget for teologernes forståelse af
kristendom, men det er andre ting, man skal fokusere på, når man
vil forstå de 98 % af folkekirkemedlemmernes religiøsitet. Det er
ikke et opgør med kristendommen. Det er snarere en frigørelse,
som forklarer, hvorfor folkekirken fortsat står stærkt i dansk kultur,
og placerer kristendom og tro i deres rette sammenhæng.
Anders Klostergaard er professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet.
Torsdag 25. oktober kl. 19.30
i Løget Kirke, Løget Center 2

"Befri Gudstjenesten"
ved Christina Laursen

BEFRI GUDSTJENESTEN var en event, der
fandt sted i Aarhus Domkirke. Eventens
præst, medudvikler og tekstforfatter,
Christina Laursen, var tidligere præst ved
Løget Kirke.
Ved hjælp af teatrets virkemidler blev gudstjenesten gentænkt i
forbindelse med 500-året for reformationen. Det var en klar
publikumssucces. I kirkerummet vil en lille genopførelse af centrale
dele fra eventen finde sted med hjælp af to musikere. I
foredragssalen vil Christina ved hjælp af billeder og små klip
fortælle om overvejelserne bag eventen og desuden tage livtag
med den debat, der rejste sig i kølvandet.

"Kirke, samtid og inddragelse" ved
Berit W. Berg

Frivillighed i kirken er ikke det samme som frivillighed i en forening
eller på en kommunal institution. Det fælles engagement ligger dybt
i kirkens eksistens – også selv om det ikke altid er det, folk
forbinder kirken med. I dette foredrag trækkes på Modeus’
tænkning omkring menighedens ’delagtighed’. Hvad vil det sige, at
kirken består af mennesker frem for en bygning? Hvilke muligheder
åbner det perspektiv op for? Og hvordan spiller det sammen med
de nyere tendenser indenfor frivillighedspraksis i Danmark?
Berit W. Berg er tidligere sognepræst og ansat ved Kirkefondet.

Cafémøder
i Sct. Maria, Blegbanken 3A

Tema: Danske fortællinger

Tirsdag 11 . september kl. 1 0.00-11 .30:
Sognepræst Maibrit Pedersen genfortæller
"Babettes Gæstebud"
Tirsdag 9. oktober kl. 1 0.00-11 .30:
Menighedsrådsformand Christian Møller om
Benny Andersen
Tirsdag 1 3. november kl. 1 0.00-11 .30:
Bibliotekar og forfatter Jim Højberg om at
etablere et bibliotek i Nord-Ghana
Cafémøderne rummer både foredrag og kaffe/the med rundstykker.
Pris i alt kr. 25.

Praktiske forhold

Hvor intet andet er anført er der gratis entré. Ved foredrag serveres
kaffe/the med brød a kr. 25.
Sct. Maria, Blegbanken 3A, 71 00 Vejle
Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84, 71 00 Vejle
Løget Kirke, Løget Center 2, 71 00 Vejle
Følg Sct. Nicolai Sogns aktiviteter og gudstjenester

- i Kirkekalenderen, som udgives hver anden måned. Den ligger til
afhentning i kirkerne, på biblioteket, i en række lokale butikker,
- i Ugeavisen hver anden tirsdag i lige uge-numre,
- på sognets hjemmeside: www.vejle-sct-nicolai.dk,
- på Facebook: www.facebook.com/Sct.NicolaiVejle
Husk, der er

Morgensang i Søndermarkskirken 3. onsdag i måneden kl. 1 0.00,
Salmesang i Sct. Nicolai Kirke 1 . onsdag i måneden kl. 1 6.00,
"Gå da frit" fra Løget Kirke hver torsdag kl. 9.00,
Nørkleklubben i Løget Kirke hver torsdag kl. 1 3.00,
Kirkeværkstedet i Sct. Maria torsdag i ulige uger kl. 1 3.30,
Torsdagsklub i Søndermarkshuset hver torsdag kl. 1 4.00,
"Apostlenes Heste" i Søndermarkshuset hver fredag kl. 1 0.00,
Klokkespilskoncert i Sct. Nicolai Kirke hver lørdag kl. 11 .1 5.
Hold øje med Kirkekalenderen og se også folderen "Musik &
koncerter 2. halvår 201 8".
Der er menighedsrådsmøder den tredje onsdag i måneden kl.
1 8.00 i Søndermarkshuset. Møderne er offentlige.
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