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Kirken midt i...
Hvor skal vi gå hen med vores glæde eller vores sorg, vores
undren og vores tak?
Kirken midt i byen er stærk og rummelig nok til, at vi kan
være der, som dem vi er, med hele vores liv. Kirken er det sted,
hvor vi kan udtrykke vores taknemmelighed, når livet er stort
– og vi mærker, at vi får langt mere end vi fortjener, hver dag
vi er til. Digteren Søren Ulrik Thomsen udtrykker sin undren
og tak for livet sådan:
»Det er morgen igen.
Det er ikke endnu.
Det er nådens tid«.
For nåde betyder, at både tilværelsen og tilgivelsen er givet
os og ikke noget, vi kan gøre os fortjent til.
I kirken kan vi også være med de uperfekte og mislykkede
sider af vores liv – eller når vi bærer på sorg og skam og livet
går i sort for os, så vi bliver ude af os selv.
Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre til
hverdag og til fest. I kirken holdes dåb, konfirmation, bryllup
og begravelser, hvor vi markerer de store dage og finder ord
til at fortolke de allerstørste og vigtigste begivenheder i livet.
Kirken er det sted, der kan rumme os, helt som dem vi er,
både i sorg og glæde.

Så vi er kirken midt i – både midt i menneskers liv – og midt
i byen, hvor det nye Fredericia C nu bliver udbygget som en
del af sognet.
Hver eneste søn- og helligdag holder vi gudstjeneste, som
regel kl. 10.00. Her gives der mulighed for, midt i de mange
almindelige gøremål, at standse op og have en times eftertanke og refleksion over livet, set i lyset af det kristne budskab.
Der synges herlige salmer, nye som gamle, og præsterne søger
i deres prædiken at lade evangeliets ord kaste lys over de store
spørgsmål i livet og over det liv, vi lever med hinanden. Gudstjenesten er et sted for fordybelse og refleksion, hvor vi må
lytte, høre sammen og synge sammen. Bede om Guds hjælp,
være fælles i afmagten og være fælles om at udtrykke tro, håb
og kærlighed.
Også på hverdage sker der ofte noget i Kirken og i den
smukke gamle Sognegård. I denne folder kan du læse om de
møder og arrangementer, som er planlagt til at finde sted i efteråret 2017 og foråret 2018.
Vel mødt i Trinitatis Kirke og Sognegård til gudstjenester,
møder og koncerter og alt det andet, vi indbyder til.
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Aftenmøder i Sognegården
Foredrag og livsoplysning
I efteråret har vi i samarbejde med Fredericia Bibliotek to
arrangementer. En litterær vandring, hvor man møder 5 forfattere i 5 af Fredericias baggårde som besøges på en to timers rundgang. Et aftenmøde i Sognegården bliver med
skuespiller Ellen Hillingsø, der taler lige ud af posen, inspirerende, frisættende og muntert. Og til foråret bydes på en
forfatteraften med historien om de dansk-vestindiske øer.

Fredag den 1. september kl. 17.00 – 19.30
Litterær baggårdsvandring

Fem baggårde, deriblandt Trinitatis Sognegård, sætter igen
scenen for en fortolkning af begrebet "overgange", som er
overskriften til Trekantens festuge. Fem forskellige forfattere bliver placeret i indre by; og med en litteraturguide ved
hånden nås alle 5 baggårde - enkelte med forplejning.
På vandringen rundt til de litterære baggårde fortælles lidt
om forfatterne, om baggårdens historie og andre lokalhistoriske, sjove fakta. Turen starter kl. 17.00 foran Fredericia
Bibliotek og slutter i baggården ved Billunds Boghandel
kl. 19.30.
Deltagelse er gratis, men der er brug for en printet billet,
som kan printes fra den 17. juli på Fredericia Biblioteks
hjemmeside eller afhentes i Bibliotekets Velkomstcenter.
Arrangører: Fredericia Bibliotek med støtte af Trekantområdets Festuge.

Tirsdag den 19. september kl. 19.30
Stram op og nap en morfar!
Et mentalt boost ved skuespiller Ellen Hillingsø
I dette inspirerende og stærkt underholdende foredrag sender Ellen Hillingsø den
danske offerrolle på livslang pension, når
hun kalder en spade for en spade og effektivt graver den jord væk, som gennem
årene har hobet sig op i vores hoveder.
Oplev selv forløsningen, når Ellen skærer
ind til benet på de tanker og overbevisninger, vi alle render rundt med. Med en skøn selvironi udfordrer hun vores selvhøjtidelighed og opfordrer til
gennemsigtighed – alle vores mangler og utilstrækkeligheder bliver alligevel opdaget. I bund og grund er vi gode nok,
som vi er, og hvorvidt vi er underlagt folkedomstolen eller
ej er noget, vi selv beslutter, slår hun fast.
Ellen Hillingsø er en af Danmarks mest alsidige skuespillere
med masser af roller på både film, tv og teater. Hun er desuden stærkt engageret ambassadør for Red Barnet, og støtter
aktivt projekter i bl.a. AIDS-Fondet.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Fredericia Bibliotek,
hvor billet kan købes til kr. 50,- inkl. kaffe.
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Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.00
NB foregår i Trinitatis Kirke
Til evig ihukommelse – købstadens borgere og de
udødelige mindetavler med særligt fokus på
Michaelis og Trinitatis
ved arkivar Karsten Merrald Sørensen, ph.d.,
Museerne i Fredericia.
Foredraget bygger på en undersøgelse af
det sociale liv i danske købstadskirker i
1600- og 1700-tallet med særligt fokus på,
hvordan man søgte at profilere sig selv og
en families position inde i kirkerne. Det vil
sige, hvordan man gennem gaver satte
"evige" minder over sig selv og sin familie
på epitafier, kalke, lysestager, vinduer mm.
Dette er samtidig en undersøgelse af, hvordan der var forskel
på denne praksis i de forskellige byer, Fredericia, Kolding,
Vejle og Horsens.
Selvom disse fire byer lå relativt tæt på hinanden havde de
vidt forskellige vilkår, og der var derfor også stor forskel på,
hvordan de fire købstæders borgere benyttede deres lokale
kirke til at sætte sig minder. I foredraget sættes der især
fokus på de to sognekirker i Fredericia: Trinitatis og Sct. Michaelis, hvor forskellene træder meget tydeligt frem.
Foredraget afholdes i samarbejde med Museets Venner og på
grund af emnet i kirken.

Tirsdag den 13. marts kl. 19.30
Haabet – en forfatteraften med Mich Vraa
I 2017 markerede Danmark 100 året for
salget af de dansk-vestindiske øer. Vi inviterer derfor til en aften med journalist
og forfatter Mich Vraa, der vil fortælle om
sin anmelderroste roman "Haabet".
Beretningerne fra de danske slaveøer er
næsten uudholdelig læsning, og under arbejdet med ”Haabet” måtte Mich Vraa
ustandselig frasortere de værste rædsler. Han blev klar over,
at den fremherskende tanke – at Danmark var en slags særlig human slavenation – ingen bund har i virkeligheden.
Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre, hvis
adel og fremtrædende borgere kun interesserede sig for profit. 86.000 slaver blev transporteret på danske skibe fra de
danske forter på Guineakysten til de dansk-vestindiske øer.
Danmark forbød slavehandlen i 1802, men slaveriet på de
danske plantager fortsatte frem til 1848.
”Haabet” fortæller historien om en slavefregat og en sukkerplantage og om de mennesker, der levede og arbejdede
dér.
Aftenen er arrangeret i samarbejde med Fredericia Bibliotek, hvor billetter kan købes til kr. 50,- inkl. kaffe.
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Fredagsmøder
i Sognegården
Kom og mød en række gode fortællere og foredragsholdere
til de velbesøgte Fredagsmøder,
som Trinitatis Sogn indbyder
til. Udover et godt foredrag er
der fællessang og hyggeligt samvær over kaffebordet med de
mange andre interesserede Det er gratis at
være med, og man betaler kun kr. 20,- for kaffen.

EFTERÅR 2017:
Livet er det dejligste eventyr
I efteråret handler fredagsmøderne om forskellige vinkler på det her
sære, sjove og forunderlige liv, hvor vi skal høre tre stærke fortællere
og litteraturfortolkere, som vil oplive og oplyse, når vi spejler vores
liv i de store fortællinger.

Fredag den 29. september kl. 14.30
Mit forunderlige liv 2. del eller - Historien om
hvorfor jeg ikke blev bankmand…
ved Niels Elberling, tidl. højskoleforstander
Mange hørte første del af hans fængslende
livsfortælling. Og vi skal nu have anden
del med (som også fint kan høres uden at
have hørt første del): Den handler om
hvordan Niels H. Elberling efter mirakuløst at være blevet udskrevet fra kz-lejren
får sin tidlige barndom i Tórshavn og så
oplever en svær tid som indvandrer til
Danmark med 40’ernes og 50’ernes "sorte" kostskole. Og
hvorfor han ikke blev bankmand, men folkeskolelærer og
siden psykolog og højskoleforstander m.m..
Foredraget er præget af humor, men trækker her og der paralleller. Der er mange ligheder mellem dengang og nu:
”Mågerne fly’r, taber de noget? Vi er alle i samme båd!”

Fredag den 13. oktober kl. 14.30
Oplivning – leve til det sidste
ved sognepræst og forfatter
Gudmund Rask Pedersen
Vi må for det første leve til det sidste. Det
er godt at kunne dø levende. Det er godt
at kunne live op, selv når perspektivet er
blevet kort. Og i hvert fald kortere end det
var engang – og hvornår er det ikke det?
Gennem fortællinger og anekdoter og
egne livshistorie-brokker samt skønlitteratur og den kristne grundfortælling, vil
foredraget med både alvor og munterhed kredse om oplivning, og – hvis det går godt – måske ligefrem være med til
at bevirke oplivning. Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens og har udgivet en
række bøger i feltet litteratur & kristendom og senest bøgerne ”Jeg har ladet mig fortælle”, ”Noget om nåde”, ”Lad
os tale om det” og ”Sådan set”.
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Fredag den 17. november kl. 14.30:
Livet- det dejligste eventyr.
Ved tidl. sognepræst Kaj Mogensen
H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi
"Mit Livs Eventyr": " mit Livs Historie vil
vise Verden, hvad den siger mig: der er en
kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste".
Troen på, at Gud er kærlighed, at Gud har
skabt os mennesker i sit billede, og at Gud
elsker alle mennesker er den røde tråd i
H.C. Andersens digtning. Det udfolder
han i fortællinger, dramaer og poesi. Denne tro sættes bestandigt på prøve. For H.C. Andersen er kristendommen
ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde.
Vi skal møde både kendte og mindre kendte eventyr, der
vil oplyse og oplive og være til trøst og glæde.

Fredag den 15. december kl. 14.30
Håbets sange og glædens indtog
Adventsmøde i Trinitatis
Eftermiddagen byder på
masser af sang, musik
og fortælling og også en
sjov gætteleg.
Ved præsterne Elli Krog
Foldager og Bent Andreasen på slap line…
Advent og julens sange og
fortællinger er et værn mod, at ligegyldigheden skal tage magten i livet.Vi synger sammen, hører dejlig julemusik. Organist
Lars Gregersen spiller og Kristina synger udvalgte julesange.
Lokale musikalske kræfter spiller firhændigt klaver. - Alle er
velkomne til at være med til en blanding af sjov og sange –
og til et par fornøjelige timer i godt selskab med andre.

FORÅR 2018:
Derfra vores verden går
Forårets fredagsmøder sætter fokus på, hvad der kan påvirke og
måske ligefrem blive drivkraften i et menneskes eller i en organisations eller en hel befolknings måde at handle på, være på og se sig
selv i lyset af; er det nationalfølelse, kærligheden til et sted? Er
det medmenneskelighed? Er det nød? Eller er det en religiøs eller
politisk overbevisning? Mulighederne er mange og vi har inviteret
fire kendte danskere, som selv drives af en glødende interesse for en
tanke, en epoke, et særligt menneske, et særligt ideal.

Fredag den 26. januar kl. 14.30
Derfra vores verden går
- et foredrag om fædrelandskærlighed
ved Henrik Jensen, historiker, forfatter og skribent for Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad
Som et værn mod nationalisme og anden
radikalisme har vi brug for at genopdage
ord og begreber for det at være borger i
Danmark. I stedet for at skændes om,
hvad der er ægte dansk eller ej, trænger vi
til at gå bag om de begivenheder og
strømninger, der formede os som nation.
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Hvorfor gled begreber som patriotisme, nationalfølelse og
fædrelandskærlighed nærmest ud af sproget? Vi må på en
national dannelsesrejse for at genopdage de tider og steder,
der har sat deres spor på os, hver især: Hvor er vi? Hvad er
vi? Hvad skal vi gøre? Findes der en vej mellem nationalismens afgrund og ligegyldighedens grøft?
Henrik Jensen er ikke bange for at tale vor tids etablerede
meninger imod, når det kommer til de store eksistentielle
spørgsmål, der tegner os som befolkning. Lyt med, når den
velgørende karske samfundsdebattør fortæller på baggrund
af sin seneste bog “Derfra vores verden går”.

Fredag den 23. februar kl. 14.30
Kaj Munks opgør med diktaturet og demokratiet
ved Jon Høgh, tidl. lærer i Vester Tim og aktiv
guide ved Kaj Munk Præstegård i Vedersø
Hvad var det for begivenheder i Europa,
der drev den meget unge Kaj Munk til at
tro på, at diktaturet som styreform måtte
være at foretrække frem for demokratiet
og ansporede ham til at blive meget positivt optaget af de totalitære styreformer i
Hitlers Tyskland og Mussolinis Italien?
Og hvad fik ham til at vende om og vælge
en anden vej – en vej, som kostede ham livet?
Om dette og meget mere fortæller Jon Høgh, der igennem
50 år har beskæftiget sig indgående med Kaj Munks livsveje og tanker og til dagligt fortæller om dette i Kaj Munk
Museet i Vedersø.

Fredag den 16. marts kl. 14.30
Folkevandringer og vendepunkter i historien
ved Jeanette Varberg, museumsinspektør ved
Moesgaard Museum
’De kommer sejlende over Middelhavet i
titusindvis. Familier vandrer i store flokke
over de støvede mellemøstlige sletter.
Krig, afmagt og sult driver dem på flugt
mod et bedre sted’. Det ligner den migrationskrise, Europa står midt i. Men det er
en 3.200 år gammel krise, som bragte store
civilisationer til fald. For sådan har mennesker altid flyttet sig mod det sted, hvor der var størst sandsynlighed for at overleve og for at få en tålelig tilværelse. Det
er der ikke noget nyt i – tværtimod, fortæller Jeanette Varberg ud fra sin seneste bog “Folkevandringer og vendepunkter i historien”. Mennesker har altid vandret, og de store
vandringer har formet vores historie og defineret, hvordan
vores samfund ser ud i dag. Jeanette Varberg, der er en af
eksperterne i DRs »Historien om Danmark«, modtog i 2014
Rosenkjærprisen for sine evner til at levendegøre fortiden,
så den både bliver underholdende og vedkommende.

Fredag den 20. april kl. 14.30
Mercy Ships
ved Jens-Erik Engelbrecht, bestyrelsesformand i
Mercy Ships Danmark
Ikke mindst gennem TV-udsendelsen ”Størst”, hvor Peter
Ingemann besøgte den gamle danske togfærge Dr. Ingrid,
der i dag fungerer som topmoderne hospitalsskib, fik vi
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danskere pludselig øjnene op for det betydningsfulde arbejde, som den internationale hjælpeorganisation Mercy Ships
udfører ud fra hospitalsskibe i verdens fattigste områder. Hvordan entusiastiske
medarbejdere i korte eller lange perioder
yder en stor frivillig indsats ved at give
gratis livsforvandlende sundhedsydelser i
form af operationer og genoptræning til verdens fattigste
og mest udsatte mennesker. Mercy Ships er en kristen nødhjælpsorganisation, der tager udgangspunkt i budskabet
om at hjælpe vore medmennesker, som har behov for det.
Organisationen blev grundlagt i 1978 i Schweiz og i dag er
Danmark et af de 16 medlemslande. Hør Jens-Erik Engelbrecht fortælle om arbejdet på hospitalsskibene og hvad der
driver såvel de frivillige som ham selv i dette humanitære
arbejde.

To fyraftensmøder
i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt
Fyraftensmøder i Trinitatis Sognegård giver i en kort form
mulighed for at koncentrere sig om udvalgte emner og samtidig
møde nogle af de personer, der er førende indenfor deres felt. To
møder vil sætte fokus på universet og os - og på videnskab og
tro. Begge fyraftensmøder foregår fra kl. 16.30-18.00 og på en
god times tid vil vi blive klogere på et stort emne om skabelse
og skønhed og hvordan det hele er blevet til.

Torsdag den 1. marts kl. 16.30
Skønheden i universet
ved Johan Fynbo, astrofysiker og professor MSO
på Niels Bohr instituttet
Johan Fynbo stammer fra Herslev, og ser
tilværelsen som et puslespil. Nogle steder
passer de videnskabelige brikker. Andre
steder er der plads til troen på en skaber,
som han udtrykker det, da han medvirkede
i udsendelsen: Tro, håb og videnskab. Han
er astrofysiker og har dannelsen af de første
stjerner og galakser, som blev dannet efter Big Bang, som sit
speciale. Han arbejder med observationer af de første galakser,
fra de første små ansamlinger, der langsomt kollapsede på
grund af tyngdekraften og som derefter dannede større strukturer. Og han er tillige kendt for at udtrykke, at tro og videnskab, big bang og en guddommelig skabelse sagtens kan
stå side om side. Det er to sprog for den samme virkelighed.

En torsdag i april eller maj
(dato bekendtgøres i kirkeblad og ugeavis)
Stjernestøv og galakser
ved astrofysiker Ph.D. Anja C. Andersen
Universet har altid fascineret os. Hvad er
der ude i det store rum mellem de lysende
stjerner? Hvordan er det hele blevet til?
Her vil astrofysikeren fortælle om himmelrummet, som er et dybt fascinerende, men
også vanskeligt emne. Men Anja C. Andersen trækker universet ned på jorden og vil
fortælle om stjernestøv og galakser på en sjov og alternativ
måde. Hvad sker der, når en stjerne dør?
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Koncerter i et jubilæumsår
Trinitatis Kirkes Pigekor 25 år 1992 – 2017
Øverst 1996 udgaven af pigekoret og nederst 2008 kordragterne

Koncerter 2017-18
Søndag den 8. oktober 2017 kl. 16.00
Nordisk musik for cello og kor
Akademisk kor, Århus
Mattias Rodrick, cello
Morten Faurschou, dirigent
I samarbejde med Fredericia Musikforening.
Entre kr. 50.

Akademisk Kor Aarhus med dirigenten Ole Faurschou er
gået sammen med den svenske cellist Mattias Rodrick om
at sammensætte et koncertprogram med ny nordisk musik
for kor og cello. Celloen betegnes ofte som det instrument,
der minder mest om den menneskelige stemme, og kombinationen med kor giver nogle særlige klanglige muligheder.
Akademisk Kor har tidligere givet koncert i Trinitatis Kirke,
så for mange er der udsigt til et glædeligt genhør. Koret består af ca. 40 sangere, der primært kommer fra det musikalske miljø omkring Universitetet og Musikkonservatoriet.
Koret hører til blandt de dygtigste i Danmark og har vundet
mange inden- og udenlandske priser samt udgivet flere cd’er.
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Søndag den 26. november kl. 16.00 og tirsdag
den 28. november kl. 20.00
Brahms: Ein Deutsches Requiem
Fredericia Musikforenings Orkester, Cantemuskoret,
Vejle; Haderslev Lærerkor og Mandagskoret, Fredericia
med sangsolister Iben Silberg og Andreas Pilegaard
Winther. Anne Cathrine Kielland Lunde, dirigent
Entre kr. 150, stud. og unge under 18 år kr. 100.

Fredericia Byorkester opfører under ledelse af Anne Cathrine Kielland Lund sammen med en række - til lejligheden sammenbragte kor - Brahms Requiem ved fire koncerter i i slutningen af november. Koncerterne er Fredericia
Byorkesters bidrag til 500-året for reformationen.
Koncertrækken indledes i Trinitatis Kirke søndag den 26.
november kl. 16.00 og gentages tirsdag den 28. november
kl. 20.00. Derefter i Christiansfeld og i Vejle d. 3. december. Brahms Requiem blev komponeret i 1867 - altså 350
år efter reformationen - og stilen i musikken er en slags
1800-tals opdatering af barokmusikken.
I Brahms version blev hans requiem til en messe for de levende, ikke for de døde. Et gribende og storslået korværk
til glæde, trøst og håb.

Søndag den 3. december kl. 16.00
Advents- og julekoncert
Trinitatis Kirkes Pigekors 25 års jubilæum
Trinitatis Kirkes Pigekor – 25 års jubilæumskoncert
Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel

Julemåneden indledes med den traditionelle advents- og julekoncert i Trinitatis Kirke. I forbindelse med koncerten
markeres pigekorets 25 års jubilæum. Pigekoret blev stiftet
af Niels Erik Aggesen i 1992 og har gennem årene udviklet
sig til et ambitiøst og velsyngende kor.
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Aftensang op til jul
lørdage i november og
december kl. 16.00-16.30

Aftensang i Trinitatis Kirke lørdag eftermiddag er et forløb
på en halv times tid med sang- og musikindslag, refleksion
og fællesalmer. Et forløb, der skaber rum til fordybelse og
eftertanke i årets mørkeste tid. Kirkens præster medvirker
på skift med en kort refleksion over et valgt tema og kirkens
korsangere synger for på fællessalmerne. Aftensangen finder
sted i kirkens kor og der afsluttes med et glas varm gløgg i
våbenhuset.

Lørdag den 18. november
Jakob Buur, violin; Asger Buur, cello og Birgitte Buur,
orgel

Lørdag den 25. november
Trinitatis Kirkes Børnekor; Lars Gregersen, dirigent og
orgel

Lørdag den 2. december
Trinitatis Kirkes Pigekor, Niels Erik Aggesen, dirigent og
orgel med fredslyset fra Betlehem

Lørdag den 9. december
Elever fra Den Kreative Skoles talentlinje

Lørdag den 16. december
Taulov Kirkes kor; Dorthe Gade, dirigent

Torsdag den 4. januar kl. 19.00
Helligtrekongerskoncert
Trinitatis Kirkes Pigekor – 25 år
Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel
Danske årstidssalmer og -sange 1. del - Vinterhalvåret
I anledning af korjubilæet er det i 2018 Trinitatis Kirkes
Pigekor, der medvirker ved Helligtrekongerskoncerten. Pigekoret markerer bl.a. sit jubilæum med to koncerter med
danske årstidssalmer og -sange. Aftenens program, der afspejler vinterhalvåret, tager sit udgangspunkt i et par sensommersange og bevæger sig gennem vinterhalvåret frem
til det tidlige forår.
Koret ledes af organist Niels Erik Aggesen, der også sidder
ved orglet til et par fællessalmer og enkelte orgelværker.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Y-mens-klubberne
distrikt Lillebælt.
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Tre orgelkoncerter lørdage kl. 16.00
20. januar Orgelstuderende fra
Løgumkloster Kirkemusikskole
27. januar Orgelstuderende fra
Det Jyske Musikkonservatorium, Århus
3. februar Niels Erik Aggesen, orgel

Over tre lørdag eftermiddage arrangeres en række orgelkoncerter, hvor de medvirkende selv fortæller om den programsatte musik.
Koncertrækken indledes lørdag den 20. januar, hvor tre dygtige orgelstuderende fra Løgumkloster Kirkemusikskole sidder ved orglet. Det er Karin Pedersen, Carmen Brechau og
Anne Kirk Larsen – alle virksomme organister i det syd og
sønderjyske område. På programmet står musik af bl.a.
Bach, Reger og Franck.
Ved den næste koncert i rækken lørdag den 27. januar får
kirken besøg af en række orgelstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. De spiller bl.a. orgelmusik af
Bach, Mendelssohn og Elgar.
Orgelkoncertrækken afsluttes lørdag den 3. februar, hvor det
er kirkens organist Niels Erik Aggesen, der har sammensat
et program med musik af Bach, Schumann og Reger.

Søndag den 18. marts kl. 16.00
Korkoncert med Haderslev Drengekor
Haderslev Drengekor
Henrik S. Jespersen, dirigent.
Kristian Lumholt, orgel.

Korets 10 års jubilæum - et program med engelsk katedralmusik af bl.a Stanford og desuden musik af C.E.F. Weyse
og W.A. Mozart
Haderslev Domkirkes store og velsyngende kor, der i år kan
fejre deres 10 års jubilæum, blev stiftet af domkirkens organist Henrik Skærbæk Jespersen i september 2008.
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Koncerten er således et led i rækken af jubilæumskoncerter,
der i juni 2018 omfatter koncerter så langt væk som New
York og Washington. Haderslev Drengekor er et overordentligt ambitiøst kor, der på trods af dets unge alder allerede har markeret sig stærkt i kor- og musikverdenen. Koret
er et blandet drenge- og mandskor, der består af 58 sangere
i alderen 9-61 år. Koret har givet talrige koncerter i Danmark og i udlandet.

Påskelørdag den 31. marts kl. 22.00
Musikgudstjeneste i påskenatten
Trinitatis Kirkes Pigekor
Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel
Elli Krog Foldager og Bent Andreasen, liturger

Den mørklagte kirke, den dæmpede og dystre musik efterlader ingen i tvivl om, at det er mørket der råder. Denne
særlige tjeneste stiller de store modsætninger op: lys og
mørke, liv og død. Overgangen fra mørket til lyset indtræder ved, at opstandelsen forkyndes, lysene tændes og vi
stemmer i med fællessang.

Torsdag den 5. juli kl. 19.00
Minde- og Festkoncert
Musikere fra Slesvigske Musikkorps
Trinitatis Kirkes Pigekor
Herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor
Theis Reinvang, dirigent
Niels Erik Aggesen, orgel.

Traditionen tro danner Trinitatis Kirke rammen om den
kendte og elskede 5. juli Minde- og Festkoncert, som er led
i rækken af Fredericias mange arrangementer i anledning af
5. og 6. juli begivenhederne.
Som tidligere medvirker en messingkvintet fra Slesvigske
Musikkorps med organist Niels Erik Aggesen på orgel. Derudover medvirker Trinitatis Kirkes Pigekor og herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor.
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Fredag den 6. juli kl. 9.30
6. juli morgensang og guitartoner
Carsten Corda Pedersen, guitar
Vibeke Højlund, sanger
6. juli-festdagen indledes
med morgensang og
sprøde guitartoner i Trinitatis Kirke. Morgensangen varer ca. 45 minutter
og bagefter indbydes der
til morgenkaffe i Sognegården frem til 6.-juliprocessionens start kl.
11.00.
Det er guitaristen Carsten
Pedersen og sangeren Vibeke Højlund, der har
sammensat et program
med afsæt i den danske romantik og tiden omkring 1849.
Carsten Pedersen er et nyt ungt guitartalent, der roses til
skyerne. Hans koncerter og cd udgivelser har fået ekstraordinært flotte anmeldelser og musikanmeldere betegner ham
som en guitarist i verdensklasse.

Fredag d. 6. juli kl. 21.30
6. juli aftenkoncert med Pigekoret
Trinitatis Kirkes Pigekor 25 år
Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel
Danske Årstidsange og -salmer 2. del - Sommerhalvåret

Det er den danske sangskat, der fokuseres på ved aftenkoncerten. Kirkens Pigekor markerer bl.a. sit jubilæumsår med
to koncerter med danske årstidssalmer og -sange.
Den anden koncert i rækken, koncerten med forårs- og sommersange, præsenteres ved 6. juli aftenkoncerten. Et program der begynder med de spæde forårssange og fortsætter
med et stort udvalg af lyse og milde sommersange og - salmer. Programmet slutter med en afdeling med aftensange.
Pigekoret dirigeres af organist Niels Erik Aggesen. Derudover spiller han enkelte orgelværker fra den danske romantik – fra tiden omkring 1849.

Torsdag den 9. august 2018 kl. 20.00
Sommerkoncert med Kiev Kammerkor
Kiev Kammerkor, Mykola Hobdych, dirigent.
Russisk ortodoks kirkemusik. Entré kr. 80.
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Trinitatis Kirkes medarbejdere
Sognepræst
(kbf.)
Elli Krog
Foldager
Øster Voldgade 12
Mobil: 30 51 68 91
ekf@km.dk

Sognepræst
og teologisk
konsulent
Bent Andreasen
Ronæsbrovej 18, Føns
5580 Nr. Åby
Mobil: 51 85 47 97
bean@km.dk

Korshærspræst

Kirke- og
kulturmedarbejder
Lisbet M. Larsen
Nr. Bjertvej 68,
6000 Kolding
Mobil 22 36 20 99
kirku@trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirkekontor
Danmarksgade 61
Tlf. 75 91 12 40
Fax 75 91 52 40
trinitatis.sognfredericia@
km.dk
Kontorets åbningstider:
Tirs. - tors. kl. 12.30-13.30.

Organist

Kordegnekontor
Christiansvej 6
Tlf. 76 20 39 39
trinitatis.sognfredericia@
km.dk
Kontorets åbningstider:
Man. - tors. kl. 9.00-15.00.
Fre. kl. 9.00-14.00.

Niels Erik
Aggesen
6. julivej 56

Formand for
menighedsrådet

Merete
Ørskov
Riddergade 22B, 4. tv.
Mobil: 30 95 03 97
meoe@km.dk

Mobil: 24 41 62 40
Privat: 75 92 02 09
nea@doks.dk

Organist
Lars Gregersen
Kobbelgårdsvej
115
Mobil: 28 10 72 47
lars.gregersen@ewii.com

Kirketjener
Charlotte Rüsz
Spicavænget 6
Mobil: 51 51 21 50
Privat: 40 46 68 80
rusz@profibermail.dk

Kirketjener
Annette Olander
Søndergade 54
5500 Middelfart
Mobil: 24 78 57 36
Privat: 20 97 26 36
aop@trinitatis-kirke.dk

Kirke- og
diakonimedarbejder

Poul Erik Poulsen
Øster Voldgade 20
Mobil: 29437384
pep@trinitatis-kirke.dk

Kirkeværge
Finn Aage Østergaard,
Dalegade 13
Tlf. 76 20 06 66
foe@trinitatis-kirke.dk

Formand for
Sognegårdsudvalget
Jørgen Hviid,
Johannevej 5
Tlf. 75 92 61 30
jh@trinitatis-kirke.dk

Kirkegårdenes
kontor
Kirkernes Hus
Christiansvej 6
Tlf. 75 92 19 75

Trinitatis Kirkegård
Kirkegårdsassistent
Ole Hougaard
Tlf. 75 91 26 88
Mobil: 40 28 39 43

Elene Munk
Hjorslevvej 12
5450 Otterup
Mobil: 21 22 06 30
eim@km.dk
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Kalender 2017/18: Foredrag, arrang
Hver uge
Hver torsdag kl. 10.00-11.30 Sognecafé
(sommerperioden undtaget)
Søn-og helligdage: Gudstjeneste som regel kl. 10

September 2017
1. kl. 17.00 Litterær baggårdvandring
Forfattersteder - Mød 5 forfattere i 5 historiske gårde
5. kl. 10.00 Babysalmesang hold 1 begynder
6. kl. 17.00 Kirken på vej
Om de gudelige vækkelser og Brorsons salmer. I Erritsø Kirke
6. kl. 17.15 Godnathistorie og aftensmad begynder igen
For børn og familier: fortælling, sang og samvær
13. kl. 19.30 Meditation i kirken
14. kl. 9.00 Kunst- og kulturtur til Nyborg Slot og Kirke:
Også Vestfyn med kunstnerbesøg, bindingsværksgård m.m.
19. kl. 19.30 Stram op – Foredrag ved skuespiller
Ellen Hillingsø
Sammen med Fredericia Bibliotek. Billetter á kr. 50 på Biblioteket
29. kl. 14.30 Fredagsmøde: Mit forunderlige liv
Niels Elberling fortæller om sit liv efter årene i kz
29. kl. 17.00 Efterårsudstilling åbner.
Johnny Gilberg og Søren Wullum: To humorister: maleri og skulptur

Oktober 2017
5. kl. 16.30 Kirken på vej
Det grundtvigske og salmesangens fornyelse. I Christianskirken
8. kl. 16.00 Kirkekoncert: Nordisk musik for cello og kor
Akademisk kor Århus og cellist Mattias Rodrick
12. kl. 19.30 Meditation i kirken
10. kl. 19.30 Litteratur til debat
Læseren i morgentoget.
13. kl. 14.30 Fredagsmøde: Oplivning – leve til det sidste
Sognepræst og forfatter Gudmund Rask Pedersen med oplivende
fortællinger
31. kl. 17.00 Reformationsjubilæum i Rådhushallen

November 2017
9. kl. 19.30 Meditation i kirken
16. kl. 17.00 Kirken på vej
Et bud på fremtidens gudstjeneste. I Hannerup Kirke
17. kl. 14.30 Fredagsmøde: Livet – det dejligste eventyr
Kaj Mogensen fortæller om den røde tråd i H. C. Andersens
forfatterskab
18. kl. 16.00 Aftensang med
familien Buur på violin, cello og orgel
En halv time med sang, musik og refleksion
21. kl. 19.30 Litteratur til debat:
Glansbilleder af Martha Christensen
25. kl. 16.00 Aftensang Trinitatis Kirkes Børnekor
Sang, musik og refleksion. Lars Gregersen, dirigent og orgel
26. kl. 16.00 Ein Deutsches Requiem:
Fredericia Byorkester med tre kor og solister. Entre 100 kr.
28. kl. 20.00 Ein Deutsches Requiem:
Fredericia Byorkester med tre kor og solister. Entre 100 kr.

December 2017
2. kl. 16.00 Aftensang:
Trinitatis Kirkes Pigekor og Niels Erik Aggesen dirigent og orgel.
Med fredslyset
3. kl. 16.00 Advents og julekoncert: Jubilæumskoncert
Trinitatis Kirkes Pigekor 25 år. Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel
3. kl. 20.00 Kirken på vej
En meditativ aftengudstjeneste. I Lyng Kirke
6. kl. 16.00 Godnathistorie med juleklip og risengrød
9. kl. 16.00 Aftensang:
Elever fra Den Kreative Skoles talentlinje. Sang, musik og refleksion
13. kl. 19.30 Meditation i kirken
15. kl. 14.30 Adventsmøde: Håbets sange og glædens indtog
Fællessange, fortælling og munter gætteleg ved Elli Krog Foldager og
Bent Andreasen samt julesange og musik
16. kl. 16.00 Aftensang med Taulov Kirkes Kor
Dorthe Gade, dirigent. Sang, musik og refleksion

gementer og koncerter

Ta’ ud
og gem

Januar 2018
4. kl. 19.00 Helligtrekongerskoncert
med Trinitatis Kirkes Pigekor og Niels Erik Aggesen.
25 års jubilæumskoncert med årstidens sange og salmer
5. kl. 16.00 Helligtrekongersvandring
med start fra Trinitatis Kirke
20. kl. 16.00 Orgelkoncert
Orgelstuderende fra Løgumkloster Kirkemusikskole, orgelkoncert
23. kl. 10.00 Babysalmesang hold 2 begynder
23. kl. 19.30 Film til debat. London River
Susanne Knudstorp lægger op til samtale
26. kl. 14.30 Fredagsmøde: Derfra vores verden går
Om fædrelandskærlighed ved forfatter Henrik Jensen
26. kl. 17.00 Kunstudstilling åbner
Forårsudstilling med maleri af Kirsten Molbo Bak fra Dronningsgade
27. kl. 16.00 Orgelkoncert
Orgelstuderende fra Det jyske Musikkonservatorium

Februar 2018
3. kl. 16.00 Orgelkoncert
Organist Niels Erik Aggesen spiller og fortæller om værkerne.
7. kl. 19.00 Aftenmøde: Til evig ihukommelse
Om købstadskirker og mindetavler ved Karsten Merrald Sørensen.
I samarb. med Museets Venner. OBS! i Kirken
20. kl. 19.30 Litteratur til debat
Caribou Island
23. kl. 14.30 Fredagsmøde: Kaj Munks opgør
Ved Jon Høgh fra Kaj Munk Museet i Vedersø

Marts 2018
1. kl. 16.30 Fyraftensmøde: Skønheden i universet
ved Johan Fynbo. Om Big Bang og skabelsens under og skønhed
7. kl. 17.15 Godnathistorie med Kirketeateret
13. kl. 19.30 Forfatteraften
med Mich Vraa om Haabet
16. kl. 14.30 Fredagsmøde:
Folkevandringer og vendepunkter i historien
ved Jeanette Varberg, Moesgaard Museum
18. kl. 16.00 Korkoncert med Haderslev Drengekor
Korets 10 års jubilæum. Engelsk katedralmusik, Weyse og Mozart
20. kl. 19.00 Vielsesoptakt. For kommende brudepar
31. kl. 22.00 Påskenat. Musikgudstjeneste
ved Trinitatis Kirkes Pigekor, Niels Erik Aggesen, orgel og
kirkens præster

April 2018
12. kl. 16.30 Fyraftensmøde: Stjernestøv og galakser
ved Anja C. Andersen (dato med forbehold - meddeles endeligt senere)
17. kl. 10.00 Babysalmesang hold 3 begynder
17. kl. 19.30 Litteratur til debat
Novelleaften
20. kl. 14.30 Fredagsmøde: Mercy Ships
– om det danske hospitalsskibs indsats
ved Jens-Erik Engelbrecht

Juni 2018
19. Sogneudflugt. Eftermiddagstur
Nærmere om udflugtsmål følger

Juli 2018
5. kl. 19.00 Minde- og festkoncert
Musikere fra Slesvigske Musikkorps, Trinitatis Kirkes Pigekor og
herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor
6. kl. 9.30 Morgensang 6. juli. Guitartoner og sangsolist
Ved Carsten Pedersen og Vibeke Højlund.
6. kl. 21.30 6. juli aftenkoncert
Trinitatis Kirkes Pigekor Årstidens sange og salmer.
25 års jubilæumskoncert

August 2018
9. kl. 20.00 Sommerkoncert med Kiev Kammerkor
Russisk ortodoks kirkemusik. Entré kr. 80

Hvor henvender man sig?
Fødsler og faderskab
Fødslen anmeldes automatisk til bopælssognet af en jordemoder. I de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen senest 14 dage
efter. Hvis forældrene er gift, registreres faderskabet automatisk. Ugifte forældre kan registrere faderskabet ved at
udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk.

Navngivning og dåb
Barnet skal navngives, inden det fylder ½ år. Navngivningen kan ske i forbindelse med dåb. Kontakt Kordegnekontoret tlf. 76 20 39 39 for bestilling af dåb. Ved dåben skal
der være 2-5 faddere, som alle skal være døbt med en kristen dåb. Fadderne skal være minimum 13-14 år eller være
begyndt til konfirmandundervisning. Navngivningen kan
også ske ved digital ansøgning på www.borger.dk.

Navneændring
Navneændring skal ske ved digital anmeldelse på www.borger. dk. Der er et gebyr på 500 kr. Navneændring ved bryllup er gratis, hvis der ansøges senest 3 måneder efter
bryllupsdagen.

Vielser/Velsignelser
Parret kontakter Kordegnekontoret for at reservere tidspunkt
for vielse. Inden vielsen skal der digitalt laves en prøvelsesattest på www.borger.dk. Den afleveres på Kordegnekontoret
eller til præsten og kan tidligst laves 4 måneder før vielsen.

Dødsfald og bisættelser/begravelse
Ved ønske om en bisættelse eller begravelse fra Trinitatis
kirke henvender man sig til en bedemand eller direkte til
præst eller kirkekontor. Dødsanmeldelsen foregår digitalt
via bedemanden, og der aftales nærmere med den præst, der
skal foretage den kirkelige handling.

Samtale med en af præsterne
Enhver, der ønsker en personlig fortrolig samtale, kan rette
henvendelse til en af kirkens tre præster. Samtalen kan finde
sted i hjemmet, på præstens kontor eller i kirken.

Folderen er udgivet af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, juni 2017
Redaktionsudvalget: Elli Krog Foldager, Merete Ørskov, Niels Erik Aggesen,
Lisbet Møller Larsen og Bent Andreasen (ansvarshavende).
Fotos: Christian Heller Jensen, Arne Gydesen, Helle S. Andersen, Ole Olsen,
Morten Zierau, Jacob Mathiasen, Lisbet Møller Larsen,
Bjarne Dahlmann, Ulrik Larsen, Claus Skov Christensen, Jeanette Kjær Christensen m.fl.

Korsangen ved kirken
Der er tre kor ved kirken:
• Pigekoret har ca. 20 piger med stor rutine i korsang
• Juniorpigekoret er for piger i alderen 12-16 år (nyt kor)
• Børnekoret med ca. 20 medlemmer for piger på 9-12 år

Pigekoret
Trinitatis Kirkes Pigekor synger til alle gudstjenester (hver
søndag kl. 10). Koret er opdelt i forskellige grupper. Der er
en koncertgruppe; der er en gudstjenestegruppe – en til hver
søndag og en der kun synger hver anden søndag. Korets medlemmer får løn for deres medvirken.
Koret synger til flere koncerter, både i Trinitatis Kirke og
rundt om i andre kirker. Koret har også gennem årene medvirket ved en del CD-indspilninger, senest med en ny 5. juliCD i 2014. Pigekoret har gennem årene alene og i samspil
med andre kor medvirket ved opførelser af en lang række af
de store klassiske korværker, bl.a. Händels Messias, Bachs Juleoratorium, Faurés Requiem, Saint-Saëns Juleoratorium, Carl
Nielsens Fynsk Forår og Kuhlaus Elverskud og Mozarts Requiem. Korets repertoire har gennem årene været centreret
om den klassiske kirkemusik, de seneste år udbygget med et
fyldigt repertoire af danske sange. Pigekoret ledes af organist
Niels Erik Aggesen. Koret øver tirsdage kl. 17-19.

Juniorpigekoret
Juniorpigekoret er et nystartet kor ved Trinitatis Kirke. Det
er for piger fra 12 til ca. 16 år. Pigerne lærer at bruge stemmen rigtigt, at synge efter noder, at synge flerstemmigt og
de lærer de mest almindelige salmemelodier at kende. I løbet
af året medvirker juniorpigekoret også ved gudstjenester og
koncerter. Koret ledes af organist Niels Erik Aggesen og øver
tirsdage kl. 16-17.

Børnekoret
Børnekoret er for piger i aldersgruppen 9-12 år. Børnekoret
øver hver onsdag kl. 15.30-17.00 og synger til gudstjeneste
en gang imellem. En onsdag i hver måned synger børnekoret
til Godnatgudstjeneste kl. 17.15 - 17.45. Koret ledes af organistassistent Lars Gregersen og øver onsdage kl. 15.3017.00.
Yderligere oplysninger og tilmelding: Organist Niels Erik
Aggesen, Danmarksgade 61, tlf. 24 41 62 40.
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Litteratur og film til debat
Har man læst en bog eller set en film, som har påvirket ens
følelser og tanker, kan man savne at få en god snak med
andre om, hvad det var, der gjorde så stort indtryk. Det kan
omvendt også være, at der var ting, man ikke forstod og
derfor gerne vil høre om andres oplevelse af.
I den kommende sæson mødes vi 6 tirsdage kl. 19.30 –
21.30 for at debattere romaner, noveller og film. I reglen er
det en af deltagerne, som har valgt bogen og kommer med
et oplæg til samtalen – men det er ikke noget krav for at
komme og være med. En enkelt aften har vi i samarbejde
med Fredericia Bibliotek inviteret en forfatter til at komme
og holde foredrag om sin bog.
Bøgerne vil blive skaffet hjem via Fredericia Bibliotek og
kan afhentes i Trinitatis Sognegård.
Elli Krog Foldager leder aftenerne, hvor der også er tid til
kaffepause og samtale ved bordene. Det er gratis at deltage.
Kaffen koster kr. 20,-.

Fredag den 1. september
kl. 17.00
Litterær baggårdsvandring
Mød 5 forfattere i 5 historiske
gårde. Se omtale side 3.

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30
Læseren i morgentoget
af Jean-Paul Didierlaurent
Guylain Vignolles er en af verdens stille eksistenser, der helst vil glide i ét med tapetet.
Han lever af det, han hader mest af alt, nemlig at makulere bøger. Men somme tider
lykkes det ham at redde enkelte sider ud af
det store makuleringsmonster af en maskine
på den fabrik, hvor han arbejder. Siderne
læser han op for de andre passagerer i morgentoget. En dag finder han et usb-stik i toget, der viser sig
at indeholde en dagbog, skrevet af en ung kvinde. Da han begynder at efterforske hendes historie, får det uventede følger,
både for ham selv og for et par af de andre uforglemmelige
personer i denne roman. En humoristisk og livsklog roman
om, hvordan litteraturen har magt til at berøre og ændre menneskers liv. Elli Krog Foldager gennemgår romanen.

Tirsdag den 21. november kl. 19.30
Glansbilleder af Martha Christensen
Martha Christensen er ikke mindst kendt
for at fortælle historier om samfundets
stille eksistenser og dem, som behandlingssystemet plejer at tage sig af. Glansbilleder, som er fra novellesamlingen Hvis
vi elskede mere (1982), handler om mødet
mellem en lille pige og en blind mand på
en bænk, og tager fat i følelsen af at være
anderledes og hvordan vi som mennesker behandler folk,
der er forskellig fra os selv.
En novelleaften, hvor Gunda Lauridsen læser op og kommer
med oplæg til samtale.
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Tirsdag den 23. januar kl. 19.30
London River af Rachid Bouchareb
London River er et ømt filmdrama om verdensbegivenhedernes til tider nådesløse
indgriben i den enkeltes liv.
Enken Elisabeth bor på øen Guernsey i den
engelske kanal. Hun er af gode grunde foruroliget, da hun ikke kan få kontakt til sin
voksne datter i forlængelse af terrorangrebet i London, sommeren 2005. Den afrikanske Ousmane, der er gæstearbejder i Frankrig, er i
nogenlunde samme situation: Hans søn er i London og lader
ikke høre fra sig.
I London River krydser Elisabeth og Ousmane spor i den
britiske hovedstad, hvor de ikke kun erfarer, at de er på
samme mission, men også at deres børn har knyttet tætte
bånd.
En højaktuel fortælling i en tid, hvor vi dagligt må forholde
os til terrorens indgriben i vores liv og vores egne fordomme.
Susanne Knudstorp lægger op til debat.

Tirsdag den 20. februar kl. 19.30
Caribou Island af David Vann
Gary og Irene burde have det fint, han er
succesrig tandlæge i en lille by i Alaska,
de bor godt. Men så vil Gary selv bygge
en bjælkehytte på en svært tilgængelig ø,
og alt falder fra hinanden – også bjælkehytten. David Vanns debutroman er en
både bevægende og rystende fortælling
om et ægtepar, som faktisk vil det bedste,
men som ender med at gøre hinanden meget ondt.
Tove Poulsen fortæller om aftenens roman.

Tirsdag den 13. marts kl. 19.30
Haabet af forfatter og journalist Mich Vraa
Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med skibsreder Frederiksen og
hans 14-årige datter Maria om bord. Og
dermed er kursen lagt til en grum beretning
fra en tid, da slavernes arbejde i de vestindiske sukkerplantager skabte uhørt rigdom
for Danmarks overklasse. Hør forfatteren
selv fortælle om romanen i Sognegården.
OBS! Denne aften er arrangeret i samarbejde med Fredericia
Bibliotek, hvor billetter kan købes til kr. 50,- inkl. kaffe.

Tirsdag den 17. april kl. 19.30
Novelleaften
To social-realistiske noveller står denne
aften på programmet. Vores Isidor af Eva
Hemmer Hanse, som foregår i Tyskland
omkring 1935 samt Violas forældre af
Cecil Bødker, som skildrer forholdet mellem to meget forskellige ”veninder”.
Bodil Borch fortæller om begge noveller.
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Sognecafé hver torsdag
kl. 10.00 -11.30

Sognecafeen er et åbent mødested for både kvinder og
mænd. Her kan folk komme, nyde en kop kaffe med brød
(á 20 kr.), og have en hyggelig formiddag og få en god snak
med andre fra lokalområdet.
Hvis man vil strikke eller være aktiv med eget håndarbejde,
læse eller spille eller gøre noget helt andet, kan man det.
Hver gang synges der et par sange fra højskolesangbogen,
og der læses et kapitel fra en god bog, inden man går hver
til sit. Kom og nyd en formiddag i godt selskab med andre.
Har du spørgsmål eller vil du høre nærmere, kan du kontakte Helle Rask, Sjællandsgade 15, tlf. 24 63 98 96.

Kirkefrokost

Høstmarked
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En kunstudflugt i efteråret og
en sogneudflugt til sommer
Torsdag den 14. september kl. 9.00-17.00:
Kunst- og kulturtur til Nyborg Slot

I en god, stor bus går årets tur først til landsbyen Asperup
ved Båring Vig. Her begynder vi dagen med kunstnerbesøg
hos billedkunstner Birgitte Thorlacius. Vi møder kunstneren og får lov at besøge værkstedet. Samtidig er der mulighed for en kort vandring i skulpturhaven med værker bl. a.
af billedhugger Frede Troelsen i granit og træ. Bagefter besøger vi Tvillingegården, en gammel bindingsværksgård,
som nu er blevet et fristed for ældre, med højskoledage og
koncerter mm. og drevet af 70 frivillige. Vi får en rundvisning og kan derefter nyde vores medbragte frokost. (hver
især medbringer hvad man har brug for). Turen går nu videre til Nyborg. Her skal vi se Nyborg Slot og vi får en
rundvisning og ser udstillingen om Christian III, reformationen og Nyborg som centrum for begivenhederne i 1536.
– Desuden bliver der også en kort byvandring, hvor vi skal
se Korsbrødregården og Nyborg Kirke, der har fået kors og
glasmaleri af den kendte kirkekunstner Maja Lisa Engelhardt med livstræet som motiv. Efter en oplevelsesrig dag
nyder vi en kop kaffe med brød. Og vi er hjemme igen ca.
kl. 17.00.
Turen inkl. entre og guidning og 2 x kaffe med brød koster
200 kr. som skal betales senest 7/9. Bent Andreasen er turleder og tilmelding og betaling sker til kirkekontoret eller
på mail eller tlf. 75911240. Afgang kl. 9.00 fra Trinitatis
sognegård.

Sogneudflugt
Tirsdag den 19. juni
bliver datoen for næste sommerudflugt. Se nærmere om
målet for eftermiddagsturen i det sommergrønne landskab
på vores hjemmeside og i kirkebladet til næste forår. Turleder er sognepræst Elli Krog Foldager. Tilmelding sker
til kirkekontoret.
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Kirken
- også for børn og børnefamilier

Barnedåb
At blive forældre vækker mange følelser i en mor og far. Fra
dag ét lever man i en konstant tilstand af glæde og stolthed
over den lille ny, men samtidig også en evig bekymring for,
om det nu vil gå, som man håber og ønsker for sit barn
– og derfor vil vi gøre alt for at bane vejen for dem til et lykkeligt liv og bringe dem sikkert frem til deres mål i livet.
Men inderst inde ved vi også godt, at den dag kommer, hvor
vi må lade dem leve livet på egen hånd, og derfor får det stor
betydning for os at få vores børn døbt. Fordi vi ved, at med
Guds løfte i dåben om, at de altid vil være elsket af Ham,
nøjagtig som den, de er, da har de fået det stærkest tænkelige
fundament at leve deres liv på; nemlig den tro, det håb og
den kærlighed, som vores kristne tro bygger på.
Det er det, der sker i dåben, og det er festligt og bevægende
hver gang, det sker. I Trinitatis glæder vi os over, at der er
rigtig mange forældre, der stadigvæk vælger at lade deres
børn døbe, og med ca. 80 dåb om året er der de fleste søndage
dåbsfest i kirken.
4 lørdage om året har vi også lørdagsdåb, og det er dejligt at
opleve, at også unge og voksne henvender sig for at blive døbt.

Babysalmesang
Babysalmesang er for dig, der vil give dig selv og dit barn
en stor oplevelse med fokus på sang og rytmik, nærvær og
fællesskab. Du og din baby får et fortroligt forhold til en
række salmer og sange, som I kan tage med jer og bruge resten af livet. Babysalmesang kan være med til at stimulere
barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling, musik kan berolige børn, så der er alle mulige gode grunde til at være med.
Vi har tre hold årligt og hvert hold mødes 6 gange. Det koster ikke noget at være med, men tilmelding er nødvendig.
Første tilbud begynder tirsdag den 5. september kl. 10.00.
Andet tilbud begynder tirsdag den 23. januar kl. 10.00.
Tredje tilbud begynder tirsdag den 17. april kl. 10.00.
For spørgsmål eller tilmelding kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen på
kirku@trinitatis-kirke.dk eller mobil: 22 36 20 99
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Godnathistorie og aftensmad
Onsdag den 6. september fra kl. 17.15
I løbet af året lægger vi små
stjernestunder ind for familien. Nyd en stund, hvor I
kan sidde tæt sammen og
lytte til en fortælling og
synge en sang. Det hele foregår på børnenes niveau,
også de mindste bliver grebet af stemningen, og får
lyst til at synge og lytte
med!
Vi har Godnathistorie en
gang om måneden. Vi begynder i kirken kl.17.15 og
går efter en halv times tid i
Sognegården for at spise pasta og kødsovs sammen. Det hele
slutter ca. kl.18.30, så der er også ro til at lægge børn i seng.
Alle er velkommen, og der er ingen tilmelding! Første gang
i den nye sæson er onsdag den 6. september. Følg med på
hjemmesiden og i kirkebladet for at se, hvornår der er Godnathistorie.

Godnathistorie med
juleklip og risengrød
Når vi indbyder til Godnathistorie i
december måned, udvider vi den med
juleklip og skifter pastaen ud med risengrød! Juleklip er så hyggeligt at
være sammen om, og svært at finde tid
til selv derhjemme.
OBS! Onsdag den 6. december begynder vi i kirken allerede kl.16.00.

Godnathistorie
med dåbsjubilæum
En gang om året vil vi fejre dåbsjubilæum for de børn, hvor
det er 5 år siden, at de blev døbt enten i Trinitatis Kirke eller
i en anden kirke. Det er en gammel tradition, som vi vil bringe
nyt liv i med et festligt arrangement i forbindelse med vores
Godnathistorie, hvor man har mulighed for at fejre sit barns
dåb sammen med andre familier i Trinitatis. Børn med 5 års
dåbsjubilæum får en særlig invitation, men alle er velkomne
i kirken.

Godnathistorie
med Kirketeateret
Onsdag den 7. marts kl. 17.15
Den barmhjertige samaritaner, lignelsen som
den næppe før er set!
Kom og vær med, når Kirketeateret med Jens
Jødal kommer til Godnathistorie onsdag den 7.
marts kl. 17.15. Vi skal se en tro, men alligevel
nyfortolkende og meget morsom forestilling om
”Den barmhjertige samaritaner”. Ingen entré og
tilmelding – men som altid fællesspisning i Sognegården
efterfølgende. Vi har Godnathistorie en gang om måneden.
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Gudstjenester for børn
Til alle søndagsgudstjenester er børn velkomne. Når det bliver
for langt, kan man få en
pause i dåbsværelset,
eller man kan tage en
pose med lidt legesager
og tegnebræt med ind i
kirken.
Vi laver også deciderede
familiegudstjenester,
gudstjenester for børnehaver og skoler og børnegudstjenester, der er mere børnevenlige i deres form. Det sker til høst, jul og fastelavn – hold øje
på hjemmesiden og kirkebladet for nærmere information.

Minikonfirmander
- kristendom i børnehøjde
Sognets 3. klasser inviteres indenfor for at
lære deres kirke lidt
bedre at kende. Vi
mødes over et forløb
på 8 gange og en afsluttende familiegudstjeneste om søndagen.
Vi hører altid en fortælling fra Biblen,
synger salmer og sange, og går på opdagelse
i kirkerummet. Aldersgruppen er meget spørgelystne og
aktive, så vi har altid nogle livlige og gode timer sammen.
Vi kommer på besøg på skolerne for at fortælle om minikonfirmand, og derefter er det muligt at tilmelde sig.

De små synger
- en musikalsk time
De små synger er et
musikhold med rytmik, sang og leg som
mange kender det fra
babysalmesang, men til
de lidt større børn.
Alle er velkommen i
kirken, og vi er der alle
på hver vores måde.
Når de mindste træder
indenfor er det oplagt
at løbe, kravle, hoppe fordi de simpelthen tænker med kroppen og udvikler sig gennem kropslig udfoldelse. Vi bruger derfor også hele kirkerummet og mange af vores sanser, når vi mødes til “De små synger”
i kirken.
Vi har et hold for de 1-3 årige og et hold for de 4-5 årige.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen for
at høre, hvornår det næste hold starter: kirku@trinitatiskirke.dk eller mobil 22 36 20 99.
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Kunstudstillinger
i Sognegården
Sognets kunstudvalg viser hvert år et par spændende udstillinger i
Sognegården. Vores mål er såvel at vise kunstnere, der arbejder med
livsnære emner samt give mulighed for, at nogle gode lokale kunstnere kan vise deres arbejder.
Udstillingen er i den store mødesal og kan ses ved arrangementer
og i øvrigt når Sognegården er åben, dog ikke mandag og fredag, i
weekenden kun ved møder og arrangementer

Efterårsudstilling 2017
Fra 29. september til 15. december
Humoren kaldes frem når
kunstnerne Johnny Gilberg og Søren Wullum
udstiller maleri og skulptur. Johnny Gilberg er fra
Fredericia og er en anerkendt naivistisk kunstner med udstillinger i
både ind- og udland. De
farverige billeder afspejler
ofte fortællinger, hvor
også beskueren udfordres
til at digte videre på historien, som er krydret med humør
og livsglæde. Ofte maler han kendte bygninger eller steder
og laver så en fantasihistorie med de personer der males ind
på billedet. Udstillingen åbner fredag den 29. september kl.
17.00.
Søren Wullum fra Aarhus laver skulpturer som tilhører den
nye -isme indenfor dansk kunst: Humorismen. Den kendetegnes som kunst, hvor mennesket er i centrum og hvor værkerne intuitivt vækker positive følelser hos beskueren.
Wullum bruger ofte titlerne som medspiller og hans skulpturer er umiddelbare og nemme at gå til – ofte med hverdagens små paradokser som emne.

Forårsudstilling 2018
Fra 26. januar til 1. maj
Kirsten Bak udstiller
sine malerier.
Fredag den 26. jan. kl.
17.00 åbner vi en ny
udstilling med en udstiller, som bor lige om
hjørnet, nemlig i Dronningensgade.
Kirsten Bak er uddannet billedkunstlærer og
har gennem mange år
malet, undervist i FOF
og udstillet mange steder i Danmark og Sverige. Kirsten
arbejder med såvel portrættegning, akvarel og maleri. Udstillingen her vil koncentrere sig om hendes maleri. Med
inspiration fra huse, fugle, mennesker og lyset skaber hun
smukke kompositioner, som fortrinsvis er abstrakte og som
skabes i en kreativ proces, hvor maleriet tager over.
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Meditation i kirken

Hvis du ønsker ro og fordybelse, er meditation i kirken
måske noget for dig.
Meditationen vil have fokus på, hvad Bibelens ord siger til
hver enkelt deltager ud fra den konkrete livssituation.
Vi sidder omkring kirkens døbefont med hver sin Bibel. I
stilhed fordyber vi os i dagens tekst under guidet meditation, og herefter deler vi vores oplevelser og tanker i det
omfang, vi hver især har lyst til.
Aftenerne ledes af sogne- og korshærspræst Merete Ørskov.
Hun er uddannet retræteleder og har mange års erfaring
med at meditere.
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, og
man behøver ikke kunne alle aftener. Tilmelding ikke nødvendig. Bibler findes i kirken.
Onsdag den 13. september, torsdag den 12. oktober, torsdag
den 9. november og onsdag d. 13. december kl. 19.30.
For forårets datoer se kirkens hjemmeside.

Kirkens sociale arbejde
I Trinitatis sogn ønsker vi at drage omsorg for hinanden,
når livet er svært. Derfor har vi forskellige tilbud til mennesker, der føler sig ensomme, er i sorg eller har svært ved
at få økonomien til at slå til.
Ved henvendelse til en af sognepræsterne eller på Kirkekontoret kan man søge om hjælp til jul, konfirmation og dåb,
herunder lån af dåbskjole.
Et udvalg arbejder desuden på at lave et tilbud om fællesskab til de mange børnefamilier i sognet, hvor familier kan
mødes med og opbygge et fællesskab med andre familier.
Forhåbentlig kommer der noget i gang til foråret, og det
vil blive annonceret på kirkens hjemmeside.
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Frivillig i Trinitatis
I Trinitatis er der god brug for frivillige til en hel vifte af
forskellige opgaver, Fra de mere konkrete som kaffebrygning til at være besøgsven eller lave mad til Godnathistorie
mm. Det er forskelligt, hvor meget tid og hvor mange kræfter vi hver især kan lægge, men både små og store bidrag
har betydning for kirkelivet og fællesskabet.
Vi holder en frivilligfest én gang om året, som tak for indsatsen.
Har du lyst til at være en del af dette fællesskab, så
henvend dig gerne til Lisbet M. Larsen, til en af kirkens øvrige medarbejdere eller til præsterne. Lisbet kan kontaktes
på mobil 22 36 20 99 eller på kirku@trinitatis-kirke.dk

Bliv besøgsven eller få besøg
Det er så fundamentalt vigtigt for os mennesker, at vi kan
være og gøre noget for hinanden.
I vores fortravlede liv er det vigtigt, at vi ikke glemmer hinanden, men at vi ser et medmenneske og rækker hænderne
ud til et møde.
Ikke alle mennesker har lige stor familie eller netværk af
venner – og for nogle er en besøgsven den eneste ugentlige
kontakt med et andet menneske, som har tid til en god snak
over en kop kaffe eller en gåtur. Derfor har vi brug
for folk, som vil være besøgsven, og som vil besøge et medmenneske i nabolaget.
Har du tid og lyst til dét – eller kunne du selv have behov
for og glæde af at få besøg, så kontakt Kirke- og diakonimedarbejder Elene Munk på mobil 21 22 06 30 mellem
9.00-15.00 eller kig ind på Kirkekontoret i Danmarksgade
61

Sorggruppe i Fredericia provsti
- når sorgen bæres sammen
Sorggruppen er et tilbud om et fællesskab, der kan mindske
oplevelsen af sorgens ensomhed. Et fællesskab, der kan lindre og trøste. Sorggruppen er for voksne, der har mistet et
nærtstående menneske ved dødsfald – hvad enten det er sket
for nyligt eller for år tilbage. I gruppen hjælper man hinanden til at sætte ord på sorgen og savnet, og man mødes
med andre, der har oplevet at miste.
Gruppen kan bestå af max 8 deltagere og mødes onsdag formiddage fra kl. 10.00 - 11.45 i Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61. Ny gruppe begynder sidst i august og igen
til foråret.
Nærmere information og tilmelding kan ske ved henvendelse til sorggruppeleder, sognepræst Bente Hjul Johannessen mobil 29 12 20 53 eller bhjo@km.dk
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Nærhed, omsorg, respekt
Kirkens Korshærs varmestue i Fredericia
Varmestuens frivillige og ansatte tilbyder et fristed i et rummeligt fællesskab. Her er nærvær, omsorg og respekt uden
krav og betingelser. Vi serverer gratis mad, uddeler madpakker og yder praktisk hjælp i form af bad, tøjvask, varmt
tøj og soveposer. Rådgivning og kontakt til offentlige myndigheder kan vi også hjælpe med.
Hos os tæller de gode øjeblikke, og den delte smerte bliver
lettere at bære. Har du brug for en samtale, står de ansatte
og korshærspræsten til rådighed. Kirkens Korshær er en folkekirkelig organisation. Vi mener, at enhver uden undtagelse er skabt i Guds billede og er som følge heraf elsket og
værdifuld og har krav på at blive mødt med respekt.
Adressen er: Danmarksgade 79, 7000 Fredericia.
Telefon 75 93 39 00
Åbningstider: Mandag – fredag fra kl. 10.00-14.00.
Derudover onsdag fra kl. 16.00-20.00 samt søndag fra kl.
14.00-16.00.
Den 4. søndag i måneden er der korshærsgudstjeneste
kl. 16.00 i Trinitatis Kirke. Forinden er der kaffe i varmestuen kl. 14.00 og efterfølgende er der varm mad.
Hver fredag kl. 11.45 er der »Ugens ord« ved korshærspræsten med efterfølgende middag.
Leder: Bjarne Dahlmann, mobil 21 17 64 86
Korshærspræst: Merete Ørskov, mobil 30 95 03 97
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Genbrugsbutikker
Kirkens Korshær er afhængig af indtægterne fra genbrug.
I Trinitatis Sogn støtter to genbrugsbutikker vores vigtige
arbejde. Vi har løbende brug for ting, tøj og møbler, der
kan genbruges og sælges. Så har du noget, du ikke længere
bruger, modtager vi det med tak. Vi rydder gerne dødsboer.
Akseltorv Genbrug: Det er butikken i centrum med tøj,
nips og isenkram. Du kan indlevere genbrugeligt tøj og
småting i butikken. Der er også en tøjcontainer foran butikken, Dalegade 61. Telefon 7591 4021.
Kirkens Korshær Genbrug, Nymarksvej 34: Her finder
du alt; tøj, nips, isenkram, møbler, elektronik, legetøj, børnetøj og meget mere. Vi kan afhente pænere møbler, som
du ønsker at donere. Mobil 2117 7585.

Frivillig
Kirkens Korshær bygger på frivilliges indsats både i genbrug og i Varmestuen. Har du lyst til at give en hånd med
i fællesskabet, så kontakt en af genbrugsbutikkerne eller
korshærsleder Bjarne Dahlmann på 21 17 64 86.

Tænker I på bryllup eller
kirkelig velsignelse, så kom til
VIELSESOPTAKT

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00
Omkring 25 par bliver viet eller kirkeligt velsignet i Trinitatis Kirke årligt. Vi indbyder det nye års brudepar til en
aften, hvor præster og organist fortæller om vielsen i kirken,
lige fra ritual og betydning, valg af salmer og musik til de
spørgsmål I selv sidder med. Alle, der tænker på bryllup
eller allerede har besluttet sig, er velkomne til at komme
og høre nærmere.
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Trinitatis Kirke
husker det hele…
Kirken har været her så længe, der har været en by. Den første Trinitatis Kirke blev påbegyndt allerede i 1655 lige efter
fæstningbyens grundlæggelse. Men pga. de økonomiske
trængselstider efter svenskekrigene blev den første kirke aldrig bygget færdig og den forfaldt. I 1690 stod så den nuværende kirke færdig.
I dag fremstår kirken som en klassisk barokkirke med et
smukt historisk kirkerum. Ældst er døbefonten fra ca 1225,
prædikestol og alter er oprindeligt og glasvinduer er skænket
til kirken for godt 100 år siden. Kirken har et prægtigt og
stort romantisk orgel.
Trinitatis er i dag et midtbysogn med godt 5.000 medlemmer af Folkekirken og et nutidigt gudstjeneste- og kirkeliv.
Kirken har 3 sognepræster - den ene er tillige korshærspræst.
Der er gudstjeneste hver søn- og helligdag næsten altid kl.
10.00 samt månedlige Korshærsgudstjenester. Kirke og Sognegård danner ramme om en bred palet af arbejde, fra babysalmesang og børnefamilier til aftenmøder og fredagsmøder
for ældre. Der er også debataftner om litteratur og film samt
cafémøder hver torsdag. Også et par årlige kunstudstillinger
kan ses i Sognegården, som er byens gamle latinskole og en
tidligere præstebolig.
Omkring nogle af møderne samarbejder vi med Folkeuniversitet Lillebælt, Fredericia Bibliotek og Museets Venner.
Det er et signal om, at dørene i sognegård og kirke er åbne
for alle, der har lyst til at være med.
Kirken har også et rigt musikliv med hele tre kor: Et børnekor, et juniorkor og et pigekor. Ikke mindst den klassiske
musik får plads og rum her ved kirken, som hvert år fyldes
til sidste plads ved de årlige koncerter omkring markeringen
af 5.-6. juli.
Med til byens spændende historie hører, at for at få fæstningen beboet, blev omkringliggende landsbyer nedlagt og folk
blev flyttet indenfor voldene. Folk udefra blev givet særlige
privilegier, og det blev, længe før vi med Grundloven fik religionsfrihed, tilladt folk af anden tro at flytte hertil.
Således kom forfulgte franske huegenotter, de reformerte hertil midt i 1700 tallet. Ligesom jøder og katolikker også kom
og slog sig ned her.
Så frihed, mangfoldighed og forskellighed har altid været et
kendetegn for byen her. Kirken husker hele historien og er
stor nok til at rumme alle tider og forskelligheder. Og til at
rumme os, der er her nu. Vidt forskellige, men fælles om at
være mennesker med tro og håb i glæde og sorg – og fælles
om at have et hjemsted her.

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

