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D. 15.
januar 1941 blev den franske komponist Olivier Messiaens værk Quatuor pour la fin du Temps uropført i en
lejr for krigsfanger, Stalag VIII A i Görlitz.
Kvartet til tidens ende fortæller historien om værkets undfangelse; med de groteske erfaringer fra blodige
krigsskuepladser og mudrede fangelejre som bagtæppe er det forsøget på at finde fx en solsorts tone, der er
Messianens vigtigste mål. En roman om kunsten og kreativiteten som en frelsende kraft og et dybt eksistentielt
værk med bl.a. apokalyptisk tematik hentet fra Johannes’ Åbenbaring (10,6), hvor en regnbueklædt engel
træder frem over hav og jord og erklærer tidens ophør.
Læs mere, klik her Søndag den 8.
Sognedagen finder som altid sted i et samarbejde mellem kirken, biblioteket og KulturStationen, og i år har
vi den glæde at byde velkommen til tidligere sognepræst i Skørping-Fræer og nuværende biskop i Haderslev

Stift MARIANNE … Her fÃ¸lger en oversigt over grupper, der IKKE har indspillet plader. På filmen fra
kirken i Solihull (en forstad til Birmingham), ser vi 25 sekunder inde den navnkundige Harry Wheatcroft
(1898-1977), der var en kendt og farverig person i samtiden. Medlemmerne har både sammen og hver for sig,
mange års erfaring i kammermusik på internationalt niveau. april 2018 fra kl. 19:30 i Vejgaard Kirke 'Kvartet
til tidens ende' 2. Læs mere, klik her Søndag den 8. Oplysende fremstilling af den arabiske verdens historie
fra senmiddelalderen til i dag set med arabernes øjne. BACH-NIELSEN Povl.
maj 2018, tirsdag, kl. Oplysningerne stammer fra diverse ungdomsblade fra 60'erne.
Der blev fundet 32600 bøger Linda og Valentin er en fransk science fiction-tegneserie skrevet af Pierre
Christin og tegnet af Jean-Claude Mézières. 1. Sognedagen finder som altid sted i et samarbejde mellem
kirken, biblioteket og KulturStationen, og i år har vi den glæde at byde velkommen til tidligere sognepræst i
Skørping-Fræer og nuværende biskop i Haderslev Stift MARIANNE … Her fÃ¸lger en oversigt over grupper,
der IKKE har indspillet plader. Harry Wheatcroft. BACKER Kaj H Linda og Valentin er en fransk science
fiction-tegneserie skrevet af Pierre Christin og tegnet af Jean-Claude Mézières.

