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Marts i

Menighedsrådet

Vor Frue Kirke

Søndag den 12. marts kl. 10.00 
Krig i Ukraine, eftervirkningerne 
fra corona og tydelige konsekven-
ser af klimaforandringer har 
kastet verden ud i en af de værste 
sult-katastrofer nogensinde. 
Gå for mennesker i nød - meld dig 
som indsamler på 
www.noedhjaelp.dk/indsamling 
eller send en sms til den lokale 
indsamlingsleder på 6067 7733.

Landsindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Torsdag den 9. marts kl. 13.30 - 15.30 
Palle Bruun Olsen:  Arne Haugen Sørensen 
Tag med på en lystvandring i Arne Haugen Sørensens 
grafiske værker 1951-2022, og følg udviklingen fra 
den tidlige socialrealistiske stil til de religiøse og 
mytologiske motiver, han har arbejdet med i de sene-
ste årtier. Foredraget kan bruges som introduktion til 
den store udstilling af Arne Haugen Sørensens grafik, 
der netop er åbnet på Bispegården i Kalundborg. 
Palle Bruun Olsen er yderst kendt med sit emne, da 
han sidste år udgav et omfangsrigt værk om Arne 
Haugen Sørensens kunst.

Mellem Himmel og Jord

Torsdag den 30. marts kl. 19.00 i Raklev Sognehus
Folkekirken som sjælesorgens kirke 
Ved biskop Ulla Thorbjørn Hansen, Roskilde Stift
En af Ulla Thorbjørn Hansens hjertesager er, at folke-
kirken i fremtiden må være en sjælesorgens kirke. 
Sjælesorg er ikke kun den eksistentielle samtale mel-
lem præst og medmenneske, men finder også sted i 
eksempelvis musik, prædikener, diakoni, samtale og 
undervisning. Vi kan forkynde håb og Guds trøst til 
dem, som sørger. Og den trøst begrundes i, at Kristus i 
afmagt gik under i magtesløsheden langfredag, men 
opstod i magt og vælde påskemorgen. 

Kirkens åbne vindue 

facebook.com/vorfruesogn

2023

Klokkespillet 
spiller i marts

Tirsdag den 7. marts
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. kl. 10.00marts 

Højmesse 
Midfaste. Joh. 6,1-15  
v/sognepræst 
Sofie-Amalie Schmidt Blauner 

kl. 1Søndag d. 26. marts 0.00

Højmesse 
Mariæ bebudelsesdag, Luk. 1,26-38 
v/sognepræst 
Sofie-Amalie Schmidt Blauner 

Søndag d. 5. marts kl. 10.00

Højmesse 
2. s. i fasten. Matt 15,21-28
v/sognepræst Morten Pedersen 

Søndag d. 12. marts kl. 10.00

Højmesse 
3. s. i fasten. Luk. 11,14-28
v/sognepræst 
Sofie-Amalie Schmidt Blauner 

GUDSTJENESTER I MARTS

Kreastrik i Kirkeladen

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

kl.   9:  Gud ske tak og lov
kl. 12: Den blå anemone
kl. 15: Greensleaves-variationer
kl. 18: Til vor lille gerning ud
kl. 21: Den lyse dag forgangen er

 
 

Læs meget mere om alle 

arrangementerne på vores hjemmeside  

vorfruesogn.dk 


