Program til 150-års jubileet
for kirken
i 1000-årsbyen

www.sarpsborg.kirken.no

Onsdag 18. september. Kulturkveld Sarpsborg kirke kl. 19.00
Kulturkveld med fokus på kirkearkitektur. Foredrag ved Arne E. Sæther: En
kirke underveis. Foredraget vil handle om kirkebyggets historie og dets framtid.
Hvordan få kirkerommet til å fungere i dag? Hvordan få et rom der vi føler oss
trygge samtidig som vi får nærhet og god kommunikasjon? Sæther er utdannet
arkitekt. Han har tegnet flere kirker og stått sentralt i fornyelse av gamle,
upraktiske kirkerom. Vi ønsker spesielt byens arkitekter velkommen. Det blir
anledning til spørsmål og samtale. Ole Hermann Huth, fiolin og Sarpsborg
Kammerkor deltar. Liturgisk avslutning. Kaffe. Det blir anledning til å kjøpe
bøker av Sæther. Kollekt ved utgangen.

Fredag 11. oktober. Kirkerottene Sarpsborg kirke kl.
12.30 og kl. 18.00
Vesle og Fredo, kjent fra filmene om Kirkerottene, reiser nå rundt som
barneteater og viser forestillingen: «Kirkerottene og Lea Mus». På første
forestilling vil barnehagene tilhørende Sarpsborg sokn bli invitert. På
kvelden er det åpent for alle, men 5-åringer inviteres spesielt. Etter
kveldsforestillingen serveres pølser.
Billetter à kr 50,- for barn, voksne gratis, selges ved inngangen.

Lørdag 23. november. Konsert Sarpsborg kirke kl. 16.00
Matinékonsert med Sølvguttene med dir. Fredrik Otterstad og Sarpsborg
Kammerkor med dir. Carl-Andreas Næss.
Kammerkoret har CD-slipp i forbindelse med kirkejubileet, og det vil være
mulig å kjøpe denne etter konserten. Billetter á kr 150,-, selges ved inngangen.

Lørdag 30. november. LysVåken Kurlandkirken kl. 17.00
Vi inviterer 10 og 11 åringer til overnatting i kirken. Tenk deg en hel kveld og
natt sammen med gamle og nye venner, i en kirke. Vi lærer å være LysVåkne
for oss selv, LysVåkne for andre og LysVåkne for Gud.

Søndag 1.desember.Barnas festgudstjeneste
Sarpsborg kirke kl. 11.00
Dette blir en fantastisk «bursdagsfeiring» for hele familien. Barna fra
LysVåken har forberedt gudstjenesten og medvirker, sammen med andre
barn fra menighetens barnearbeid.
Etter gudstjenesten blir det åpning av kunstutstilling i kirken, der elever fra
Sarpsborg Kulturskole og andre lokale kunstnere skal stille ut sine arbeider i
forbindelse med kirkens jubileum. Selvfølgelig blir det kirkekaffe for små og
store etter gudstjenesten.

Torsdag 5. – Søndag 8. desember Julemarked –
Sarpsborg torg
Sarpsborg menighet flytter ut i Stallen på torget og er med under årets
julemarked. Her blir det salg av produkter fra Betlehem og hånddryppede
lys.

Fredag 6. desember. Krybbevandring
Sarpsborg torg kl. 17.00
Krybbevandringen starter ved Stallen på torget. Vi går opp gågaten, og gjør
et stopp underveis med lesning og sang. Vi avslutter vandringen i Sarpsborg
kirke.

Lørdag 7. desember Taizégudstjeneste
Metodistkirken kl. 12.00
Søndag 8. desember Julemarkedsgudstjeneste
Sarpsborg torg kl. 11.00

Fredag 13. desember Luciamorgen
Sarpsborg kirke kl. 07.00
Dagen starter tidlig og høytidelig med Luciafeiring i Sarpsborg kirke. Dette er
første gang vi arrangerer dette, men håper det kan bli en god tradisjon
fremover. Bli med fra første gang.

Lørdag 14. desember Festmiddag med variert
program på Tune prestegård kl. 16.00
Deltakelse på festmiddagen inkluderer julekonsert i Sarpsborg kirke
samme kveld. Påmelding til sarpsborg.menighet@sarpsborg.com eller
Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 400

Lørdag 14. desember Julekonsert
Sarpsborg kirke kl. 21.00
Det blir konsert i Sarpsborg kirke ved Østfold Symfoniorkester og
Sarpsborg Kammerkor. Dir.:Carl - Andreas Næss. Billetter á kr 150,selges ved inngangen

Søndag 15. desember. Festgudstjeneste
Sarpsborg kirke kl. 11.00
Festgudstjeneste ved biskop Atle Sommerfeldt, kirkens prester og
øvrige ansatte. Sarpsborg Kammerkor og blåsergruppe. Nattverd.
Kirkekaffe på Betania.

