
3 x 365 mm
Ugeavisen onsdag den 25/1

vorfrue25.1februar.pdf

Vor Frue Kirke
Vor Frue Sogn  •  Adelgade 19  •  4400 Kalundborg

Tlf. 5951 0401 • vorfruesogn.dk

R
e

kl
a
m

e
S

e
rv

ic
e

.d
k 

V
e

d
 e

vt
. 

fe
jl 

i 
a
n

n
o

n
c

e
n

 -
 s

kr
iv

 t
il 

F
le

m
m

in
g

 B
la

rk
e

, 
m

e
n

ig
h

e
d

sr
å
d

e
t 
p

å
: 

fle
m

m
in

g
@

b
la

rk
e

.n
e

t

Februar i

Menighedsrådet

Vor Frue Kirke

Søndag den 19. februar kl. 13.30 
En familiegudstjeneste, hvor man er 
velkommen til at møde udklædt. Efter 
gudstjenesten er der tøndeslagning for 
alle aldersgrupper, varm kakao, kaffe, 
te m.m. i Kalundborg Museums gård. 
Arrangementet er gratis.

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning  

Torsdag den 9. februar kl. 13.30 - 15.30 
Thomas Lasse Edlev: Naturen og det gode liv. 
Thomas Lasse Edlev er opvokset i en familie, som i 
generationer har været friluftspionerer. 
I foredraget vil han trække tråde fra romantikkens 
og vitalismens natursyn til nutidens genopdagelse af 
naturens betydning for ”det gode liv”. Herunder 
naturens terapeutiske virkning på krop og sind, og 
naturoplevelsers betydning for tro og spiritualitet.

Mellem Himmel og Jord

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30 i Kirkeladen - Tro... 
Længes du efter en god samtale om livsnære emner, så kom 
og tag eventuelt din nabo eller ven under armen og vær 
med, når vi sammen zoomer ind på, hvad tro i grunden er – 
og hvad troen vækker og virker. Tilmelding til sognepræst 
Morten Pedersen mope@km.dk senest fredag den 17/2.

Eksistenssamtale

facebook.com/vorfruesogn

2023

Klokkespillet 
spiller i februar

Tirsdag den 7. februar 
kl. 19.00 i Kirkeladen. 
Alle er velkomne.

Kontorets 
åbningstider: 
Mandag: lukket
Tirsdag: 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag: 14-17
Fredag: 9-12

Menigheds-
rådsmøde

Søndag den 19. februar kl. 10.00

Fastelavn Matt 3,13-17 
v/sognepræst 
Sofie-Amalie Schmidt Blauner 

Søndag den 19. februar kl. 13.30
Familie- og fastelavns-
gudstjeneste 
v/sognepræst 
Sofie-Amalie Schmidt Blauner  

Søndag d. 26. februar kl. 10.00

Højmesse 
1. s. i fasten Matt 4,1-11 
v/sognepræst 
Sofie-Amalie Schmidt Blauner 

Søndag d. 5. februar kl. 10.00

Højmesse 
Septuagesima. Matt 20,1-16
v/sognepræst Morten Pedersen 

Søndag d. 12. februar kl. 10.00

Højmesse 
Seksagesima. Mark 4,1-20
v/sognepræst 
Sofie-Amalie Schmidt Blauner 

GUDSTJENESTER 
I FEBRUAR

Kreastrik i Kirkeladen

Mandag den 27. februar kl. 14.00-17.00. Vi strikker og 
snakker og spiser hjemmebagt kage, og beundrer hinandens 
håndarbejde. Alle er velkomne - der er ingen tilmelding. 

Sognemøde
Afholdes i forlængelse af højmessen søndag den 26. februar kl. 11.30 i Kirke-
laden. Menighedsrådet vil orientere om sognets økonomi og planer - ikke 
mindst for renovationen af Kirkeladen og kirken. Der vil være sandwiches, vand 
og kaffe/te. Alle er velkomne.

Vor Frue Sangerne 
Tirsdag den 7. februar kl. 10.00 - 12.00 Første korprøve med Vor Frue Sangerne 
i forårssæsonen. Nye sangere er velkomne!

kl.   9:  Op, al den ting, som Gud har gjort
kl. 12: Det er hvidt herude
kl. 15: Daquin: instrumentalstykke 
kl. 18: Sku gammel venskaw rein forgo
kl. 21: Du, som har tændt millioner af stjerner

 
 

Læs meget mere om alle 

arrangementerne på vores hjemmeside  

vorfruesogn.dk 


