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Nyheder for den kommende periode 

 
Fra vores menighed døde Børge Fruelund Jensen i en alder af 75 år. Requiem-messe 
og bisættelse finder sted onsdag den 22. marts kl. 14.00.  
Der vil dermed IKKE være messe kl. 17.00 den dag! 
Herre, giv ham og alle afdøde troende den evige hvile, og lad det evige lys lyse for 
dem. De hvile i fred. Amen. 
 
Den næste forsangeraften, hvor vi øver salmerne og sangene til påske, finder sted på 
torsdag den 23. marts kl. 19.00 i Sct. Norberts Hus. 
 
I fastetiden har vi nogle særlige spirituelle tilbud:  
 

Først og fremmest er alle meget velkomne til korsvejsandagterne om fredagen efter 
messen kl. 17.00; overvejelserne om Jesu lidelser kan derefter tages med i en halv 
times tids stille eukaristisk tilbedelse. Samtidig er der lejlighed til skriftemål. 
 

Hver søndag i fasten synger præmonstratenserne den højtidelige vesper (aftenbøn) 
kl. 18.00 på latin. Der vil være foldere med melodier og oversættelser til rådighed, så 
alle deltagere kan aktivt være med i bønnen. 
 
Som annonceret i sognebladet, holder organisationen Retten til Liv i weekenden 25.-
26. marts dens årsmøde i Vejle. I den forbindelse er der følgende begivenheder som 
kan deltages i: 
Lørdag, 25. marts, kl. 13.30: "Forsvar for ufødte i en verdslig kultur". Foredrag ved 
Emily Albrecht fra Equal Rights Institute; kl. 16.00: forbøns- og fredsgudstjeneste. 
Begge arrangementer i Vor Frelsers Kirke, Jernbanegade 26.  
Søndag, 26. marts: Emily Albrecht holder ved kirkekaffen efter højmessen et lille 
foredrag i Sct. Norberts Hus. Om aftenen (kl. 18.00-21.00) er der et arrangement 
særligt for unge i Frimenigheden Broen, Olgas Vej 14-18.  
 
I er velkomne til at aflevere sidste års indviede palmegrene som skal brændes ved 
påskevigilien. I våbenhuset står der en kasse, som grenene kan lægges i.  
 
Og så vil vi gerne fortsætte med vores ugentlige kirkekaffe, det kræver dog frivillige 
som står for forberedelse og oprydning. Hvis man ønsker at hjælpe,  bedes man 
indskrive sig listen i våbenhuset. Tak på forhånd!  

 
Vi ønsker jer en god søndag og en fortsat frugtbar fastetid! 

 


