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Kirken midt i...
Det har været en urolig tid, den sidste tid, hvor tanken om, at
vi styrer tingene og vi handler os ud af det hele, blev sat på en
alvorlig prøve.
Hvor det blev tydeligt, at tidens store udfordringer - både corona og klima er komplekse og globale – og kun kan løses sammen og i fællesskab.
Det enkelte menneske kan så sidde tilbage og spørge: Hvor
skal jeg gå hen med min frygt og mit håb, min skyld og min
utilstrækkelighed og med min glæde, undren og tak for det
liv vi fik, og dem vi fik at dele det med?
Vores liv er som en vandring, der ligesom en dag rummer en
begyndelse og en ende, lys og mørke, modgang og muligheder.
Ethvert menneskeliv rummer noget af det hele: både det meningsløse og det håbefulde, både kaos og orden.
Trinitatis kirke - midt i byen - er stærk og rummelig nok til,
at vi kanvære der, som dem vi er, med hele vores liv og alt det,
der er dig – med det der lykkedes og med det der slet ikke
gjorde.
Kirken 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!
Og i kirken bliver perspektivet stort. Med fortællinger, der
handler om andet og mere end vores egne præstationer.
Vi er lagt ind i en historie, som er der før os. Det gælder slægtens og kulturens historie og det gælder Bibelens historie. Og
til gudstjenester og møder fortælles vedkommende et stykke
af vores store historie, der forbinder dengang og nu, himmel
og jord, den ufattelige Gud og vores eget korte liv.

Så vi er kirken midt i – både midt i menneskers liv og midt i
byen, hvor bymidten i disse år ændres og udbygges, så der skabes nye boliger med kanaler og nye oaser.
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 om tro og tvivl i det liv, vi lever med hinanden og i
de relationer vi står i – nogle brudte og nogle hele.
Gudstjenesten er et sted for fordybelse og refleksion, hvor vi
må lytte, høre sammen og synge sammen. Bede om Guds
hjælp, være fælles i vores utilstrækkelighed og være fælles om
at udtrykke tro, håb og kærlighed.
Også på hverdage sker der noget i Kirken og i Sognegården.
I denne folder kan du læse om de møder og arrangementer, der
er planlagt til at finde sted i efteråret 2020 og foråret 2021. På
gensyn i Trinitatis Kirke og Sognegård til gudstjenester,
møder og koncerter og til alt det andet.
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Aftenmøder
i Sognegården
Foredrag og arrangementer
med litteratur og musik,
historie og fortælling
Vi indbyder til en række aftenmøder. Nogle gange er det vore egne arrangementer. Andre gange er det arrangementer i samarbejde med Fredericia Bibliotek eller Fredericia Museums Venner. Men alle møder er
åbne for enhver, der er interesseret i emnet. Til nogle arrangementer skal
købes billet og betales entré – se nedenfor.

EFTERÅR 2020
Onsdag den 26. august kl. 19.00-21.00
Forfatteraften med oplæsning og samtale om de
store spørgsmål i livet ved Søren Fauth og Louise
Juhl Dalsgaard
Vi tager hul på sensommerens program med et
gen-besøg af lyriker og
forfatter Søren Fauth, som
får selskab af Louise Juhl
Dalsgaard. Hun er aktuel
med digtsamlingen I dag
skal vi ikke dø, der er skrevet under indtryk af corona-nedlukningen. Om Louise J.D. siger Søren Fauth: »Hun er så
finurlig, krøllet og dyb og kan både tænke og digte og
skrive så englene synger«.
Søren Fauth er selv aktuel med Moloch. Digt, En fortælling
om mit raseri, hvor han i et seksdagesløb af en tekst skriver
sig igennem en livskrise, der har en udenomsægteskabelig
affære som afsæt. Digtet rummer et intenst forsøg på at
finde op og ned igen i en verden, der blev knust.
Med udgangspunkt i de to forfatterskaber inviteres publikum til en spændende samtale om liv, død, kærlighed, had,
raseri og angst.

Mandag den 16. november kl. 19.30
Døden - en overlevelsesguide: en eksistentiel
håndbog til efterladte ved forfatter Esben Kjær
Esben Kjær, der er journalist og radiovært
på P1, stod selv ansigt til ansigt med sorgen, da han mistede sin 7 årige kræftsyge
søn. Siden da har sorgens væsen været omdrejningspunktet i hans foredrag, artikler og
interviews. I 2016 udkom han med den
meget roste og hudløst ærlige bog: Min
usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet, om at
miste og om sorgen som en transformerende kraft. I 2019
udkom han så med: Døden – en overlevelsesguide, hvor han har
samlet en række brugbare råd til efterladte, når de nære forsvinder og sorgen indtræder. For som han selv udtrykker det:
Selv om sorgen er uafrystelig og vil tage tid at bearbejde, findes der redskaber og råd, som hjælper til at finde et fodfæste.
OBS! Aftenen er arrangeret i et samarbejde med Fredericia Bibliotek, hvor billetter á kr. 50,- vil kunne købes.
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Torsdag d. 19. november kl. 19.00-21.00
Udsatte-ugen i Fredericia
Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie
og en vens tanker ved Thomas Bjerg Mikkelsen,
leder af Menighedsfakultetet, Aarhus.
Som en del af programmet for UdsatteUgen under overskriften Kirken tager ansvar, fortæller Thomas Bjerg Mikkelsen om
sit møde med Lars Irgens Petersen, der i
2003 slog en mand ihjel og afsoner en livstidsdom i Herstedvester. Drabet skete i forbindelse med en smugleraktion med 13 ton hash fra Marokko
til Danmark. Det var kynisk og nøje planlagt. Set med menneskelige briller krydsede han den grænse, hvor tilgivelse ikke
længere synes muligt. Deres møde og atypiske venskab blev
til bogen »Alle vil jo bare elskes« – en rystende fortælling,
men samtidig fuld af klogskab, ømhed og håb. Thomas Bjerg
Mikkelsen reflekterer på baggrund af bogen over emner som
skam, skyld, tilgivelse, empati, fremmedgørelse og ondskab.

FORÅR 2021
Torsdag den 14. januar kl. 19.30
Christian den 2. – politik og personlighed ved
Lars Bisgaard, lektor på Syddansk Universitet
I efteråret 2019 udkom Lars Bisgaards bog
om Christian den 2., der regerede 15131523. Han var en af de mest spændende
konger, Danmark har haft. Vi husker ham
for Det Stockholmske Blodbad, hans kærlighed til Dyveke, hans samarbejde med
hendes mor Sigbrit og for hans sejladser over Lillebælt. Men
hvem var Christian den 2.? Hvad var formålet med hans politik? Og hvordan var hans personlighed?Foredraget afholdes
i samarbejde med Fredericia Museums Venner og der er gratis
adgang. Kaffen koster kr. 20,-.

Onsdag den 10. marts kl. 19.00
Gennem glasvæggen
ved Henning Jensen, skuespiller og forfatter
Den 5. maj 2020 udkom Henning Jensens
bog »Gennem Glasvæggen«, hvor han uden
filter fortæller sin på en gang rystende og
gribende historie om at blive alvorlig ramt
af en psykisk sygdom. En sygdom, som efterlod ham med følelsen af at være død i levende live. Hans manglende viden om psykiske sygdomme fik
ham til at stole blindt på trendy terapeuter, fantasifulde healere
og alternative mirakeldoktorer, der kun gjorde sygdommen
værre. Først da hans liv var et helvede på jord, lykkedes det
ham at få en professionel hjælp, der langsomt gav ham hans
liv tilbage. I sit foredrag skildrer Henning Jensen sin psykiske
lidelse fra patientens side af bordet og hvordan den opleves indefra. Hvordan oplevelsen af at glide gennem en tynd glasvæg
ind i en ukendt verden af angst, gråd, forvildelse og hjælpeløshed fyldte ham med gru og lidelse.
OBS! Foredraget afholdes i samarbejde med Fredericia Bibliotek, hvor
billetter á kr. 75,- vil kunne købes fra den 10. januar
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Fredagsmøder

Kom og mød en række gode fortællere og foredragsholdere
til de velbesøgte Fredagsmøder,som Trinitatis Sogn indbyder til. Ud over 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 2020 / FORÅR 2021
Med efterårets fredagsmøder begynder vi, hvor vi slap, da corona’en i marts lukkede ned for alle kirkens aktiviteter. Og
vi har været så heldige at få tilsagn fra de foredragsholdere,
vi måtte aflyse dengang. Ud fra forskellige synsvinkler vil
de se på spændingsfeltet mellem forandring og forankring
og det altid aktuelle spørgsmål om, hvordan vi som mennesker
i en tid, hvor alt er under hastig forandring, formår at holde
fast i historien, i værdier og livsgrundlag og føle os hjemme
på det sted og i det liv, som vi lever i den tid, som er vores.
Forårets fredagsmøder kommer til at ligge fint i tråd hermed.
Overskriften bliver De skuldre vi står på, hvor vi lægger
fokus på nogle af de spændende personer og historiske begivenheder, der er gået forud for vores tid, men også nutidige
personer, hvis indsats og betydning vi den dag i dag bygger
videre på som samfund og kulturbærere.
Fredag den 25. september kl. 14.30
Et liv i broget sammenhæng
ved Bent Andreasen
Er et liv noget, vi planlægger eller er det,
hvad der sker med os undervejs i et sammentræf af valg og kald og tilfælde? Bent
Andreasen vil fortælle om at komme til
verden i 50’erne på de sandede jorde ved
Limfjorden. Og han vil causere over »sine
tre liv«: I banken, i kirken og på højskolen,
og hvad de hver for sig lærte ham gennem 50 års arbejdsliv.
Der bliver glimt fra kunstens verden og historien om wienerbrødets apostel fra Læsø. Ps. d. 28. oktober kl. 19.00 er der
historisk rundgang i kirken ved Bent.

Fredag den 16. oktober kl. 14.30
Historieløshed i nutidskulturen
ved forfatter og lektor emer. Michael Böss
Vi står midt i en kamp om, hvilke værdier
der skal bære det danske samfund ind i
fremtiden. Skal det hele handle om økonomi, effektivitet og »nødvendig politik«?
Hvad sker der med dannelse, tradition, tilværelsesforståelse og respekt for kulturarv?
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Den nutidskultur, som flere og flere af os i dag lever i, er historieløs, og vi har mistet troen på de fortællinger, der gav
tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de
folkelige fællesskaber og institutioner. Hvordan kommer vi
på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld? Foredraget bygger på temaer fra Michael Böss’
seneste bog »Det demente samfund«, som udkom på Kristeligt Dagblads Forlag i 2014.

Fredag den 27. november kl. 14.30
Kongehuset – fortid eller fremtid?
ved Lars Hovbakke Sørensen
Dronning Margrethe 2. fyldte 80 år i
2020, og hun har i mange år været en af
de mest populære monarker i Europa.
Christian X red for 100 år siden over den
gamle grænse, markerede Genforeningen
og løftede en pige op på sin hvide hest.
Men hvordan vil situationen være om 50
eller 100 år? Vil danskerne fortsat synes, at det er værdifuldt
at have et monarki? Og hvilken rolle vil de kongelige spille
til den tid?
Foredraget går bag om kongehusets historie i Danmark.
Lars Hovbakke vil både se på, hvordan kongehusets rolle i
samfundet har ændret sig i tidens løb, og på hvilken indflydelse kongefamiliens enkelte medlemmer har haft på
denne udvikling. Han vil analysere kongehusets rolle i vore
dages moderne samfund og stille skarpt på, hvilke fremtidsperspektiver, der tegner sig.

Fredag den 4. december kl. 14.30
Adventsmøde ved Trinitatis-præsterne og
organist og sanger Minako & Malene
Traditionen tro går vi advents- og juletiden i møde
med hyggeligt samvær omkring kaffebordet og med
fællessang, quiz og fortælling. Og ikke mindst kan vi
glæde os til at få besøg af
Minako Jensen og Malene Ramm, som vil synge og spille
både julesange og andre sange for os.
Malene, der er uddannet kirkesanger, har sunget i Trinitatis
Kirkes pigekor siden 2008. Minako, der er organist, er solistudannet pianist fra både Jyske og fra Syddansk Musikkonservatorium.
Malene og Minako arbejder til dagligt sammen i Nørre
Aaby kirke.

Fredag den 22. januar kl. 14.30
Kan vi lære af historien?
ved Aage Augustinus,
tidl. højskoleforstander og valgmenighedspræst
Kan vi overhovedet bruge vores historie til noget, spørger
Aage Augustinus i sit foredrag og svarer selv, at det er der
meget, der tyder på, vi ikke kan. For som tegneseriefiguren
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Jern Henrik ret præcist udtrykker det: »Vi
ved ikke, hvor vi er på vej hen, men vi skyder da i det mindste en god fart!«
Vi lever i en tid, hvor vores kultur er
stærkt præget af den fordom, at udvikling
er det eneste gode. Hvis man ikke udvikler sig, er man gået i stå, og det er noget
skidt. Man skal være omstillingsparat, fleksibel, mobil i forhold til stadig nye dagsordener. Og som alle fordomme fritager den mennesker for selvstændig og kritisk
tankevirksomhed. Man behøver slet ikke argumentere for
det. Der ligger en uudtalt lykkeforventning i at udvikle sig.
Og historien bliver derved overflødig. Og så alligevel, så
har vi vel en fornemmelse af at være bundet af noget mere
grundlæggende. Og hvad det er, det kan historien måske
fortælle os? Kom og hør Aage Augustinus forklare, hvordan.

Fredag den 19. februar kl. 14.30
Den nye Højskolesangbog
ved Jesper Moesbøll, tidl. højskoleforstander
I november 2020 udkommer en ny udgave af Højskolesangbogen. Med den fornyede interesse for at
synge sammen bliver denne sangbog helt
central i de kommende år.
Den nye udgave er omgivet af hemmelighed, og kun få kender indholdet før bogen
offentliggøres. Vi har allieret os med én af
dem. Ud over at Jesper Moesbøl har været
både højskoleforstander og embedsmand i bl.a. Kulturministeriet, har han de seneste år været redaktør af Sanghåndbogen. Heri præsenteres alle sangene i Højskolesangbogen
- også de 150 nye sange, som bliver optaget. Jesper har
været helt tæt på arbejdet med den nye Højskolesangbog,
og han vil fortælle om arbejdet med at finde de rigtige sange
til den nye udgave. Sange som netop også er med til at beskrive og definere de skuldre, vi står på i dagens Danmark.
Vi skal selvfølgelig synge både nyt og gammelt, og vi skal
høre nogle af de nye historier om de kendte sange.

Fredag den 19. marts kl. 14.30
Winston Churchill –mennesket, magten og myten
ved Leise Christensen, sognepræst og tidl. lektor
ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Winston Churchill blev vel nok mest kendt for sin ledelse af
Storbritannien under 2. verdenskrig, som
også fik afgørende betydning for krigens
gang i Europa og Danmark. Men hans liv
rummede også mange andre interessante og
skæbnesvangre historier. Han var et menneske, der oplevede overgangen fra et
(sejr)rigt og konserverende, victoriansk
samfund til et samfund, der skrålede med på Beatles-sange.
To verdenskrige gennemlevede Churchill, hvor han spillede
en central rolle i begge. Foredraget vil inddrage kendte som
mere ukendte sider af dette rigt facetterede og humoristiske
liv, fortæller Leise Christensen, der er kendt som en både underholdende og meget vidende foredragsholder.
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Fredag den 23. april kl. 14.30
Anna Anchers rum
ved Lilian Munk Rösing, litteraturlektor
ved Københavns Universitet
Selv om Lilian Rösing egentlig kommer
fra ordenes verden, har hun de senere år
været optaget af at »lære at se«, og i den
proces har Anna Anchers malerier spillet
en afgørende rolle, hvilket har resulteret i
hendes anmelderroste bog om kunstneren.
Som Lilian Rösing bl. a. skriver: »så handler det om at få sit eget rum. Og om at »lære at se«. Det
handler om farver. Det handler om, hvordan Anna A. formår at
indfange lyset stofligt, med tyk farve og grove penselstrøg. Hvordan
hun maler tætte vægge gennemskinnelige og gennemskinnelige gardiner tætte. Hvordan hendes håndarbejdende skikkelser også er portrætter af kunstneren. Hvordan hun som person og kunstner formår
at bevare sit eget rum, mens hun krydser gennem sine forskellige
livsrum og mange andres«.
Anna Ancher blev en af dansk malerkunsts virkeligt store
skikkelser samt en af de betydeligste impressionistiske malere i dansk kunst.

Fredag den 28. maj kl. 14.30
Fredericia og jernbanen
ved Vigand Rasmussen, lokalhistoriker
og forfatter
Fredericia Banegård - mødestedet for
gamle præster og gamle jernbanevogne.
Den historie kom sig af, at man sagde, at
de gamle præster, der i mange år havde
haft et kald i Jylland, nu ville over til
øerne for at spise Nådsens Brød, og i Fredericia mødte de så de gamle jernbanevogne, der var slidt
op på øerne, men alligevel gode nok til de jyske sidebaner.
Fredericia banegård var et mødested for hele landet især i
de år, hvor der var færgefart på Lillebælt. Foredraget vil derfor komme ind på, hvorfor jernbanen i det hele taget kom
til byen, og hvordan det så udviklede sig til det, Fredericia
station er i dag. Det bliver historien om baner og færger
frem til 1935, hvor Lillebæltsbroen kom. Og historien om
den nye banegård, som Fredericia fik samme år. Endelig vil
foredraget også komme ind på, hvilken betydning jernbanen fik for byen og dens indbyggere.
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Torsdagscafé i Trinitatis
Hver torsdag kl. 10.00-11.30
I mange år har Sognecaféen været en fast ugentlig begivenhed i sognegården – og det bliver det også ved med at være,
dog med lidt nyt føjet til. Navnet ændrer sig til Torsdagscafé i Trinitatis, og der vil stadig være god tid til hyggesnak,
oplæsning, håndarbejde, en kop kaffe med brød og frem for
alt samvær.
Som noget nyt inviterer vi fremover en gang om måneden
én til at komme og fortælle om noget, der optager ham eller
hende eller særlige oplevelser, de har haft. Vi kalder det
Livsglimt – historier om stort og småt. Der vil også månedligt være en gæst, der fortæller og viser, hvad de mestrer af
håndværk til mulig inspiration for andre. Vi kalder det for
»det kreative hjørne«.
Med Livsglimt historierne og den kreative inspiration vil vi
gerne skabe grobund for at spørge hinanden »husker du
det?« og »hvordan gør du det?«. Læs mere på kirkens
hjemmeside og i folderen om torsdagscaféen, hvor du kan
se, hvem der kommer på besøg de næste måneder.
Nogen regner med dig… og nogle gange kan det være lettere og mere hyggeligt at følges med én hen i caféen. Derfor
endnu et tiltag »Følgesvend«, så hyggen og samværet allerede begynder fra du træder ud af døren.
For mere information og spørgsmål kan du kontakte kirke- og
kulturmedarbejder Hanne Korsbech, mobil 21 22 06 30, kk@
trinitatis-kirke.dk.

En time med sange
fra højskolesangbogen
Vi inviterer alle sangglade folk til en time med dejlige sange
af mange slags, gamle og nye, sange og salmer, kendte og
mindre kendte. Det sker fremover i sognegården den
sidste tirsdag i måneden kl.10.00 – 11.00. Her sidder organist Dennis Fick ved klaveret og akkompagnerer og synger for til fællessange, hvor du også selv har mulighed for
at foreslå, hvad der skal
synges. Der serveres en
kop kaffe/the og en småkage. Første gang er
tirsdag den 25. august.
Se datoer øverst på midtersider/kalender.
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Koncerter 2020-2021
I Trinitatis Kirke har musiklivet gennem årtier været
prioriteret højt. Det er således muligt hvert år at opleve
koncerter af høj kvalitet med hovedvægten lagt på den
klassiske musik.
Hvert år arrangeres en række koncerter med professionelle
gæstekor og musikere udefra såvel som med kirkens egne
kor og organister. Koncerterne omkring 5. og 6. julibegivenhederne er et af årets højdepunkter. Først og fremmest
med den traditionsrige Minde- og Festkoncert 5. juli om
aftenen i en helt fyldt kirke. Og 6. juli er der morgensang
i kirken og tillige en aftenkoncert. I tiden op til jul arrangeres fra midt i november og hver lørdag eftermiddag frem
til jul aftensang med korte musikarrangementer, fællessalmer og musikoplevelser fremført af lokale kræfter. Der er
fri adgang til alle koncerter medmindre andet er anført.

Tirsdag den 8. september kl. 16.30
Alsang – i 75 året for befrielsen
Trinitatis Kirkes Pigekor, Niels Erik Aggesen og
Dennis Fick, orgel og dirigent
Borgmester Jacob Bjerregaard, skoleleder Joachim
Grundtvig og sognepræst Bent Andreasen vil på skift
introducere fællessangene
I år, hvor det er 100-året for genforeningen og 75-året for
Danmarks befrielse, indbyder vi til en nyfortolkning af det
landskendte Alsangs-fænomen fra besættelsestiden. Vi afholder således et fællessangsarrangement i kirken, hvor der
synges og fortælles om sange og salmer med forbindelse til
genforeningen og Danmarks befrielse, vort land og de værdier, der er vores. Vores fælles historie, sange om kamp og
frihed og fædreland bliver den røde tråd i de valgte sange.
Fællessangene introduceres af borgmester Jacob Bjerregaard
og skoleleder fra Sct. Knuds Skole Joachim Grundtvig samt
sognepræst Bent Andreasen, der hver har valgt tre sange,
som de fortæller om.
Trinitatis Kirkes Pigekor synger for på fællessangene og
synger enkelte korsatser undervejs. Organisterne Niels Erik
Aggesen og Dennis Bang Fick medvirker henholdsvis på
orgel og som dirigent.
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Søndag den 4. oktober kl. 16.00
Stor korkoncert med efterårets sange
Landskoret - 25 pigestemmer fra hele landet
Birgitte Næslund Madsen, dirigent
Niels Erik Aggesen, orgel
Trinitatis Kirke indleder efterårets og vinterens koncerter
med et besøg af »Landskoret«, som er et elitekor med nogle
af de bedste stemmer fra pigekor fra hele landet og udvalgt
blandt folkekirkens kor for lige stemmer. De kommer med
ca. 25 piger i alderen 12-22 år. Koret dirigeres af Birgitte
Næslund Madsen.
De klare pigestemmer byder på et program med et skønt
udvalg af efterårets sange.

Søndag den 1. november kl. 16.00
Allehelgenskoncert
Trinitatis Kirkes Pigekor
Niels Erik Aggesen og Dennis Bang Fick medvirker
både som dirigenter og organister
Allehelgenskoncerten byder i år på et program med særlig
fokus på den danske romantiks »grand old man« - J. P. E.
Hartmann, der levede fra 1805-1900. Dennis Bang Fick
spiller 1. sats af Hartmanns store orgelsonate og Trinitatis
Kirkes Pigekor synger en afdeling af Hartmanns meget
smukke og stemningsmættede sange, der udtrykker den
stærke fædrelandskærlighed, som prægede landet i tiden
efter 1864.
Det er Trinitatis Kirkes musikudvalgsformand Sven Ingvar
Thomasson, der i Det Kgl. Biblioteks gemmer har fundet
en række hengemte og glemte - eller måske blot oversete sange af J. P. E. Hartmann, som fremføres ved koncerten.
Bl.a. Hartmanns korversion af H. C. Andersens »I Danmark
er jeg født«. I programmet indgår også en sang med en hidtil ukendt tekst af H. C. Andersen. Koncerten afsluttes med
en buket af efteråret sange.
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Aftensang op til jul
lørdage i november og
december kl. 16.00-16.30

Aftensangen er et forløb over ca. 30 minutter med sang- og
musikindslag, refleksion og fællessalmer til advent og jul.
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 med Niels Erik Aggesen eller
Dennis Bang Fick ved orglet. Derudover er der forskellige
lokale medvirkende musikere og kor.
Aftensangen foregår i kirkens kor og der afsluttes med et
glas gløgg i våbenhuset.

Den 14. november
Taulov Kirkes Ungdomskor; Dorthe Gade, dirigent

Den 21. november
Trinitatis Kirkes Børnekor

Den 28. november
Trinitatis Kirkes Pigekor - med fredslyset fra Betlehem

Den 5. december
Den Kreative Skoles Kvartet

Den 12. december
Korskolen fra Christianskirkens Drengekor

Den 19. december
Solister fra Trinitatis Kirkes Pigekor

Händels Messias med
Fredericia Byorkester og
100 korsangere bliver i 2021
En stor anlagt koncertrække med Fredericia Byorkester og
ca. 100 korsangere og opførelse af Händels Messias udgår
desværre i år pga. af corona-pandemien. De mange ugers aflysninger af kor- og orkesterprøver er årsagen til, at projektet må vente til 2021.
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Søndag den 29. november kl. 16.00
Advents- og julekoncert
Trinitatis Kirkes Pigekor suppleret med
herrestemmer fra udefra kommende kor
Dennis Bang Fick, dirigent
Niels Erik Aggesen, orgel
1.søndag i advent indleder vi det nye kirkeår med Trinitatis
Kirkes traditionelle advents- og julekoncert. Det er som
sædvanligt en julekoncert, hvor Trinitatis Kirkes Pigekors
lyse stemmer folder sig ud, men i år suppleret med en
gruppe af herrestemmer fra udefra kommende kor.
Programmet består af en kammermusikalsk version af Händels Messias, som hører til et af musikhistoriens mest
kendte værker og ofte er beskrevet som det største stykke
musikdrama, der nogensinde er komponeret. Georg Friedrich Händel komponerede i 1741 det udødelige værk, som
især opføres i tiden op til jul.

Søndag den 3. januar kl. 16.00
Helligtrekongerskoncert
Kammerkoret »Coro Misto«
Arco van Zon , tværfløjte
Søren Birch, dirigent
Niels Erik Aggesen, orgel
Helligtrekongerskoncerten i Trinitatis Kirke bliver et glædeligt genhør med »Coro Misto«, der ved helligtrekongerskoncerten i 2018 begejstrede et talstærkt publikum. Koret
ledes af Søren Birch, der også er kendt i Fredericia som komponist til de tre nye Danmarkssange og suiten »Du lille
land«, der blev uropført til 6. julifesten i 2019.
Koret synger ved denne lejlighed »julen ud« med et program, hvori mange af julens salmer og sange indgår. Niels
Erik Aggesen sidder ved orglet og spiller til fællessalmer
og enkelte orgelværker.
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Søndag den 31. januar kl. 16.00
Orgelkoncert
Niels Erik Aggesen, organist
Ved denne solokoncert spilles der til indledning barokmusik med Buxtehudes Passacaglia. Derfra føres tilhørerne videre
gennem den tyske romantiks musik af R.
Schumann til Max Regers dramatiske Introduktion og Passacaglia. Koncerten afsluttes med franske orgelklange af Ch.
Tournemire og M. Duruflé. Samlet set er det et program,
der afspejler Trinitatis Kirkes imponerende og vidtspændende orgel – lige fra de blideste stemmer til store og monumentale orgelklange. Kirkens organist Niels Erik
Aggesen sidder ved orgelet og fortæller undervejs om den
programsatte musik.

Søndag den 28. februar kl. 16.00
Koncert med DR-Pigekoret
Danmarks Radios Pigekor
Phillip Faber, dirigent
Entre kr. 150
50 piger i alderen 16-22 år, alle med stort musikalsk talent,
flere hundrede års sangtradition samt en ung, talentfuld og
brændende dirigent, Phillip Faber, med store ambitioner.
Det er de væsentligste ingredienser i DR Pigekoret - et af
verdens bedste pigekor og et af Danmarks stærkeste musikalske flagskibe!
Såvel pigekoret som Phillip Faber er kendt fra utallige TVudsendelser - sammen og hver for sig. Koret har givet et
utal af koncerter - ikke blot i Danmark men rundt omkring
i verden og er anerkendt for deres meget høje musikalske
niveau. Der venter en musikoplevelse ud over det sædvanlige, når Pigekoret folder sig ud og fylder rummet med
glade, lyse stemmer.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Fredericia Musikforening.
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Trinitatis Kirkes medarbejdere
Sognepræst
(kbf.)
Elli Krog
Foldager
Øster Voldgade 12
Mobil: 30 51 68 91
ekf@km.dk

Ny sognepræst
Forventeligt fra
den 1. november

Bent
Andreasen
Vikarierer
i september
og oktober måned
Mobil: 51 85 47 97
Mail: bean@km.dk

Korshærspræst
Merete Ørskov
Krügersvej 114,
7000 Fredericia
Mobil: 30 95 03 97
meoe@km.dk

Organist
Niels Erik
Aggesen
6. julivej 56
Mobil: 24 41 62 40
Privat: 75 92 02 09
nea@doks.dk

Organistassistent
Dennis Bang Fick
Solbakken 1
Mobil: 23 43 31 72
dennis@bang-fick.dk

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

Kirketjener
Annette Olander
Agernhavevej
124, Klattrup

Kirke- og
kulturmedarbejder
Lisbet M. Larsen
Nr. Bjertvej 68,
6000 Kolding
Mobil 61 61 60 26
kirku@trinitatis-kirke.dk

Kirke- og
kulturmedarbejder
Bettina Jørgensen
Bettina har orlov til april 2021

Kirke- og
kulturmedarbejder
Hanne Korsbech
Havrevænget 17
6040 Egtved
Mobil: 21 22 06 30
kk@trinitatis-kirke.dk

Formand for
menighedsrådet
Poul Erik Poulsen
Øster Voldgade 20
Mobil: 29 43 73 84
pep@trinitatis-kirke.dk

Kirkeværge
Finn 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
Driftsleder
Ole Hougaard
Tlf. 40 28 39 43

Mobil: 24 78 57 36
Privat: 20 97 26 36
aop@trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirkekontor

Kordegnekontor

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

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.

Kalender 2020/2021: Foredrag, arra
Hver uge
Hver torsdag kl. 10.00-11.30 Sognecafé (sommerperioden undtaget)
Søn-og helligdage: Gudstjeneste som regel kl. 10

Hver måned:
Sidste tirsdag i måneden: En time med sange fra højskolesangbogen fra 10.00-11.00 på flg. datoer: 25. aug., 22. sept., 20.
okt., 24. nov., 26. jan., 23. febr., 23. mar., 27. apr. og 25. maj

August 2020
11. kl. 10.00 Babysalmesang hold 1 begynder
26. kl. 19.00 Forfatteraften med Søren Fauth og
Louise Juhl Dalsgaard
26. kl. 19.30 Meditation i kirken ved Merete Ørskov

September 2020
2. kl. 17.00 Godnathistorie og fællesspisning begynder igen
8. kl. 16.30 Alsang i 75 året for befrielsen
25. kl. 14.30 Fredagsmøde: Et liv i broget sammenhæng
Bent Andreasen om »sine tre liv«: i banken, på højskolen og i kirken
25. kl. 16.45 Efterårsudstilling åbner: Jan Rüsz Fotokunst
26. kl. 9.30 Godmorgensang Børnesange og salmer, dans og bevægelse
30. kl. 19.30 Meditation i kirken ved Merete Ørskov

Oktober 2020
4. kl. 16.00 Korkoncert med Landskoret
Efterårets sange fremført af 25 unge elite stemmer.
6. kl. 9.00 Kunst- og kulturtur til Jelling og Vejle:
Med Jelling monumenterne og Albert Bertelsen udstilling i Vejle
7. kl. 17.00 Godnathistorie og fællesspisning
16. kl. 14.30 Fredagsmøde: Historieløshed i nutidskulturen
Michael Bøss om det demente samfund og om at lære af fortiden
21. kl. 19.30 Meditation i kirken ved Merete Ørskov
28. kl. 19.00 Historisk rundgang i kirken
Bent Andreasen fortæller Trinitastis kirkes historie.

November 2020
1.
4.
14.
14.
16.
16.
17.
19.
21.
27.
25.
28.
29.

kl. 16.00 Allehelgenskoncert med organister og kor
kl. 17.00 Godnathistorie og fællesspisning
kl. 9.30 Godmorgensang Børnesange og salmer, dans og bevægelse
kl. 16.00 Aftensang med Taulov Kirkes Ungdomskor
kl. 17.00 Varm suppe og lystænding på Rådhuspladsen
Kirkerne og Det lokale Udsatteråd sætter fokus på hjemløse
kl. 19.30 Døden – en overlevelsesguide
Esben Kjær, forfatter og radiovært. – Om at finde fodfæste efter sorgen
kl. 16.45 Filmen Bænken vises i Panorama
Per Flys film introduceres og vises. Entre 50 kr
kl. 19.00 Alle vil jo bare elskes
Thomas Bjerg Mikkelsen fortæller en livtidsfanges historie.
kl. 16.00 Aftensang med Trinitatis Kirkes Børnekor
kl. 14.30 Fredagsmøde: Kongehuset – fortid eller fremtid
Lars Hovbakke Sørensen om kongehusets historie og rolle
kl. 19.30 Meditation i kirken ved Merete Ørskov
kl. 16.00 Aftensang med Trinitatis Kirkes Pigekor
Med fredslyset fra Betlehem. En halv time med sang, musik og refleksion
kl. 16.00 Advents- og julekoncert:
Trinitatis Kirkes Pigekor suppleret med herrestemmer udefra

December 2020
2. kl. 16.00 Advent for børnefamilier. Aktiviteter, mad mm
4. kl. 14.30 Adventsmøde ved Trinitatis præsterne
En hyggelig adventseftermiddag med fortælling, sangindslag og samvær.
5. kl. 16.00 Aftensang: Den kreative Skoles Kvartet
12. kl. 16.00 Aftensang med Korskolen fra Christianskirkens
Drengekor
16. kl. 19.30 Meditation i kirken ved Merete Ørskov
19. kl. 16.00 Aftensang: Solister fra Trinitatis Kirkes Pigekor
Sang, musik og refleksion
24. kl. 10.30 Julegudstjeneste for børn og familier
Ved en af kirkens præster og kirke- og kulturmedarbejderne

angementer og koncerter

Ta’ ud
og gem

Januar 2021
3. kl. 16.00 Helligtrekongerskoncert med Kammerkoret
»Coro Misto«, der synger julen ud.
6. kl. 17.00 Godnathistorie og fællesspisning
14. kl. 19.30 Christian den 2. – politik og personlighed
Lars Bisgaard, lektor SDU. I samarb. med Museets Venner
22. kl. 14.30 Fredagsmøde: Kan vi lære af historien?
Aage Augustinus, tidl. højskoleforstander og valgmenighedspræst
31. kl. 16.00 Orgelkoncert med Niels Erik Aggesen.
Barokmusik, tysk romantisk og fransk orgelmusik.

Februar 2021
2. kl. 10.00 Babysalmesang hold 2 begynder
13. kl. 14.00 Fastelavn for børnefamilier med tøndeslagning
19. kl. 14.30 Fredagsmøde: Den nye højskolesangbog
Jesper Moesbøll fortæller om arbejdet, sangene, nyt og gammelt
28. kl. 11.00 Fernisering - Kunstudstilling åbner
Forårsudstilling med skulptur af Finn Borch og med maleri
28. kl. 16.00 Korkoncert med DR-Pigekoret
Dirigent Phillip Faber og 50 talentfulde sangere. Entré 150 kr.

Marts 2021
3. kl. 17.00 Godnathistorie og fællesspisning
10. kl. 19.00 Aftenmøde: Gennem glasvæggen
Henning Jensen, skuespiller. Om at blive ramt af psykisk sygdom.
16. kl. 19.00 Vielsesoptakt for kommende brudepar.
19. kl. 14.30 Fredagsmøde: Winston Churchill
Leise Christensen, præst. Om mennesket, magten og myten.

April 2021
3. kl. 22.00 Dramaet i påskenatten - en musikgudstjeneste
Fra mørket frem mod lyset. Pigekoret, præster og organist medvirker
7. kl. 17.00 Godnathistorie og fællesspisning
24. kl. 9.30 Godmorgensang Børnesange og salmer, dans og bevægelse.
23. kl. 14.30 Fredagsmøde: Anna Anchers rum
Lilian Munk Rösing fortæller om en af de helt store Skagensmalere.
25 kl. 10.00 En musikgudstjeneste med tekstlæsninger
og musik
Med Anna Francks Dagbog, J. S. Bachs musik og Klezmermusik.

Maj 2021
4. kl. 10.00 Babysalmesang hold 3 begynder
5. kl. 17.00 Godnathistorie og fællesspisning
28. kl. 14.30 Fredagsmøde: Fredericia og jernbanen
Vigand Rasmussen om »Fredericia Banegård« og jernbanen.

Juni 2021
9. kl. 17.00 Dåbsjubilæum i kirken for 5 års dåbsjubilarer
Også andre børnefamilier er velkomne
15. Sommerudflugt til udvalgt sted i sommerlandet
Nærmere om udflugtsmål kan ses i kirkebladet
19. kl. 9.30 Godmorgensang
Børnesange og salmer, dans og bevægelse

Juli 2021
5. kl. 19.00 Minde- og festkoncert
Musikere fra Slesvigske Musikkorps, Trinitatis Kirkes organister
og Pigekor samt herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og
Mandskor
6. kl. 9.30 Morgensang 6. juli.
ved Dennis Bang Fick, Niels Erik Aggesen og Pigekoret
6. kl. 21.30 6. juli aftenkoncert: Trinitatis Kirkes Pigekor
Forårs- og sommersange. Dennis Bang Fick dirigent,
Niels Erik Aggesen orgel

Hvor henvender man sig?
Fødsler og faderskab
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 ca. 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. Og Elli
inviterer også folk til, at samtaler kan foregå på en vandretur.

Elli Krog Foldager

Ny præst pr. 1. nov.

Merete Ørskov

Folderen er udgivet af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, august 2020
Redaktionsudvalget: Elli Krog Foldager, Merete Ørskov, Niels Erik Aggesen,
Lisbet Møller Larsen, Hanne Korsbech og Bent Andreasen (ansvarshavende).
Fotos: Christian Heller Jensen, Arne Gydesen, Helle S. Andersen, Ole Olsen,
Morten Zierau, Jacob Mathiasen, Lisbet Møller Larsen, Elli Krog Foldager,
Bjarne Dahlmann, Claus Skov Christensen, Jeanette Kjær Christensen,
Anne Klysner (for- og bagside + s. 5, 8 og 27)
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Påskelørdag den 3. april kl. 22.00
Dramaet i påskenatten
Trinitatis Kirkes Pigekor, Niels Erik Aggesen, orgel
Elli Krog Foldager, liturg
Den mørklagte kirke og den dæmpede musik efterlader
ingen i tvivl om, at det er mørket, der råder. Med tekstlæsninger, der udtrykker sorg, afmagt og fortvivlelse og i et
kirkerum kun oplyst af få levende lys, oplever alle mørket.
Sådan indledes påskenat i Trinitatis Kirke; en meget stemningsfuld musikgudstjeneste, der i ord og toner stiller de
store modsætninger op mod hinanden: Lys og mørke, liv og
død. Skiftet fra mørke til lys indtræder, når opstandelsesråbet lyder og kirkerummet langsomt oplyses og musik og
salmer skifter karakter.
For et par år siden udgav Lisbeth Smedegaard Andersen en
ny samling af passionssalmer med musik af Jesper Gottlieb
i flotte korarrangementer af Johannes Buch Andersen. Disse
salmer vil være den gennemgående musik ved påskenattens
musikgudstjeneste i Trinitatis Kirke.

Søndag den 25. april kl. 10.00
Anna Francks Dagbog, J.S. Bach og
Klezmermusik
Nis Bank-Mikkelsen, oplæsning, Jens Schou, klarinet
Anders Singh Vesterdahl, harmonika og
Elli Krog Foldager
Tjenesten denne søndag får en særlig karakter med vægt på
musik og læsninger. Der læses tekster fra Anna Francks
Dagbog, der er en af de mest læste bøger i verden og et af
de vigtige vidnesbyrd om udslettelsen af jøder under 2. verdenskrig. Klezmermusikken var jødernes musik og trøst i
Østeuropa før 2. verdenskrig og skæbneforbundet med jødernes historie. Elli Krog Foldager er liturg ved den særlige
tjeneste.

19

Mandag den 5. juli
kl. 19.00 Mindeog festkoncert
Musikere fra Slesvigske
Musikkorps
Trinitatis Kirkes Pigekor
Herrestemmer fra bl.a.
Christianskirkens
Drenge- og Mandskor
Dennis Bang Fick, dirigent
Niels Erik Aggesen, orgel.
Dette er årets store koncert i Trinitatis, hvor det er klogt at
komme i god tid for at få plads. I år ligger hovedvægten på
dansk musik fra tiden omkring 1850 samt de velkendte 5.
juliværker: Prins Jørgens March, Morgensang fra Elverskud,
Altid frejdig og til sidst Kongernes Konge.
Programmet vil bl.a. også indeholde et genhør med den nye
6. julimusik af Søren Birch og Benedicte Præstholm, der
blev uropført ved 5. julikoncerten 2019 i anledning af 170året for udfaldet.
Messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps med Henrik
Rønnow, trompet; Martin Knudsen, trompet; Morten W.
Eriksen, horn; Mette Krüger, basun og Lars B. Olsen, tuba
medvirker i samspil med organist Niels Erik Aggesen på
orgel. Derudover medvirker Trinitatis Kirkes Pigekor suppleret af en række herrestemmer fra andre kor under ledelse
af Dennis Bang Fick.

Tirsdag den 6. juli kl. 9.30
6. juli morgensang med Danmarkssange
Trinitatis Kirkes Pigekor
Dennis Bang Fick og Niels Erik Aggesen, orgel
6. juli festdagen indledes med morgensang i kirken. Vi synger
en række af de historiske sange, der knytter sig til tiden omkring 1850 og sommertiden. Der bliver også mulighed for at
genopfriske de tre nye Danmarkssange til 5. og 6. julikoncerterne fra 2019 med tekst og musik af henholdsvis Benedicte
Præstholm og Søren Birch. Medlemmer af Trinitatis Kirkes
Pigekor synger for og kirkens organister sidder ved orglet.
Efter morgensangen indbydes der til kaffe og rundstykker i
sognegården frem til 6. juliprocessionens start kl. 11.00.

Tirsdag den 6. juli kl. 21.30
6. juli aftenkoncert: Forårs- og sommersange
Trinitatis Kirkes Pigekor
Dennis Bang Fick, dirigent
Niels Erik Aggesen, orgel
Det er den danske sangskat, der fokuseres på ved aftenkoncerten 6. juli kl. 21.30 i Trinitatis Kirke. Det bliver en
koncert særligt med forårs- og sommersange; et program,
der begynder med de spæde forårssange og fortsætter med
et stort udvalg af vore lyse og milde sommersange og - salmer. Programmet slutter med en afdeling med aftensange.
Derudover spiller Niels Erik Aggesen enkelte orgelværker
fra den danske romantik – fra tiden omkring 1849.
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Korsang
i Trinitatis kirke
Der er tre kor ved kirken:
• Pigekoret, der består af ca. 20 piger med
stor rutine i korsang
• Juniorpigekoret for piger i alderen 12-16 år
• Børnekoret for piger i alderen fra 9-12 år

Pigekoret
Trinitatis Kirkes Pigekor synger til gudstjenester søndag kl.
10.00. Koret er opdelt i forskellige grupper:
En koncertgruppe; en gudstjenestegruppe til hver søndag og
en gruppe, der kun synger hver anden søndag.
Korets medlemmer får løn for deres medvirken.
Koret synger også til flere koncerter, både i Trinitatis Kirke
og rundt om i andre kirker og har gennem årene medvirket
ved opførelser af en lang række af de store klassiske korværker.
Repertoiret har gennem årene været centreret om den klassiske kirkemusik udbygget med et fyldigt repertoire af danske
sange. Koret ledes af organist og kantor Niels Erik Aggesen.
Pigekoret øver tirsdage kl. 17.00-19.00.

Juniorpigekoret
Juniorpigekoret er et ret nyt kor for piger fra 12 til ca. 16
år. Pigerne lærer at bruge stemmen rigtigt, at synge efter
Noder og flerstemmigt og de lærer de mest almindelige salmemelodier at kende. I løbet af året medvirker juniorpigekoret også ved gudstjenester og koncerter.
Koret øver tirsdage kl. 15.45-17.00.

Børnekoret
Børnekoret er for børn i aldersgruppen 9-12 år. Børnene skal
først og fremmest opleve glæden ved at synge og glæden ved
at synge sammen med andre. Derudover skal de lære de
mest almindelig kendte salmer, men også mange af de nye
salmer og sange, der er skrevet de seneste år. I løbet af året
medvirker børnekoret ved enkelte gudstjenester.
Koret ledes af organist Dennis Fick og musiklærer AnneMette Berggreen. Børnekoret øver tirsdage kl. 15.00- 16.30.

Yderligere oplysninger og tilmelding
Organist Niels Erik Aggesen, Danmarksgade 61
Tlf. 24 41 62 40 eller nea@doks.dk
Organist Dennis Bang Fick, Solbakken 1
Tlf. 23 43 31 72 eller dennis@bang-fick.dk
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Kunst i sognegården
Efterårsudstilling 2020
Fra den 25. september til den 5. december
Fotokunst af Jan Rüsz
På udstillingen vises fotos fra
tre områder: Landskab/natur,
iscenesat fotografi og fotogravure tryk.
Jan Rüsz fortæller: Jeg er opvokset i Fredericia og i de første år i Kongensgade var
Trinitatis kirkeklokker en del
af det daglige lydbillede. Jeg har arbejdet som fotograf siden
1979 og fik min uddannelse hos fotografmester Bror Bernild i København. Efterfølgende blev jeg freelance teaterfotograf.
Mine arbejdsområder har været dokumentation af teaterforestillinger og pædagogisk arbejde og dertil plakatarbejder
og billeder til scenografi. Jeg har udstillet på flere internationale teaterfestivaler. Fra 1988 til 1998 underviste jeg tillige i fotografi og tegning på Vestbirk Højskole. Senere
udviklede jeg også samarbejder med flere anerkendte danske
videokunstnere og arbejdede med dem både som fotograf
og konsulent.
Åbner fredag den 25. september kl. 16.45

Forårsudstilling 2021
Skulptur og maleri
– fernisering
den 28. februar 11.00
Bronzeskulpturer af
Finn Borch:
Gratier og vogtere
I foråret præsenterer vi en ny udstilling med bronzeskulpturer af kunstneren Finn Borch, Aarhus. Udstillingens titel
har referencer til den græske mytologi og forholder sig til
væsentlige elementer i menneskelivets udfoldelse som
vækst, glæde og frugtbarhed. Som noget, der skal frisættes,
men også plejes, værnes om og beskyttes, forklarer Finn
Borch – og fortæller: »I arbejdet med mine skulpturer er
jeg optaget af dynamikken mellem vores grundfortællinger
om at blive til og høre til i fællesskaber og oplevelsen af
ofte, at stå og kunne stå alene i vores søgen efter os selv. Jeg
er optaget af balancer og ubalancer, af stringens og løssluppenhed, af vilje og forførelse. Hvad der ofte kan synes som
hinandens modsætninger – er for mig ofte hinandens forudsætninger. Grundrelationen mellem os selv og vore omgivelser kan beskrives som det at give og det, at modtage.
Åbenhed, mod og lyst til at eksperimentere og lege fremmer
udviklingen af disse relationer – alvor, ansvarlighed og generøsitet forankrer dem og gør dem mere intense. Sådan er
det i livet og sådan er det i kunsten«.
OBS! Udstillingen vil også vise malerier. Læs mere om dette
senere på vores hjemmeside og i kirkebladet.
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En kunstudflugt i
efteråret og en sogneudflugt til sommer

Kunst- og kulturtur til
Kongernes Jelling og til
Albert Bertelsen udstilling
i Vejle og Fjordenhus
Torsdag den 6. oktober kl. 9.00-17.30
Årets kunstudflugt bliver den 6. oktober med start kl. 9 fra
Sognegården. Turen går lidt nordpå til Jelling og Vejle. Først
skal vi se den spændende historie der er samlet på et sted
omkring Jelling Kirke. Så der bliver lejlighed til at se såvel
højene og kirken. Hør historien om Danmark, kristendommen og kongerne Gorm og Harald fortalt ude mellem mellem høje, runesten, skibssætning og palisade se de imponerende bygningsværker de har efterladt. Indenfor i udstillingen skal vi blive kloge på vikingetidens lagdelte samfund og høre om religionsskiftets betydning for vikingerne
dengang og videre frem. En medbragt frokostpakke nyder
vi i Mølholms smukt beliggende sognehus. Og derefter går
turen til Vejle Kunstmuseum hvor vi skal se den store mindeudstilling for Albert Bertelsen, der døde i december. Nu
har museet samlet væsentlige værker omkring den højt
værdsatte lokale kunstner. Udstillingen får titlen: »Alberts
tredje øje«. For han omsatte sine indre billeder og forestillinger om naturen, bygninger og mennesker til egne visioner
– og gav dem udtryk. Hans billeder er ikke gengivelser af
en ydre virkelighed, men mere af indre oplevelser og erindringer og tanker. Efter museumsbesøg og en kaffepause
kører bussen forbi den nye smukke arkitektoniske bygning
i kanten af Vejle Fjord: Fjordenhus. Vi ser den åbne stueetage
og hører om den dansk-islandske kunstner Olafur Elisasson
ide med den ikoniske bygning. Hele herligheden inkl. bustur, entre og guidning koster 200 kr. og så får man endda
også serveret kaffe med brød formiddag og eftermiddag. Sognepræsterne Elli Krog Foldager og Bent Andreasen er turledere. Tilmelding og betaling sker til kirkekontoret, på
mail eller tlf. 75 91 12 40 senest den 25. september. Begrænset deltagerantal.

Sommertur
Tirsdag den 15. juni 2021
Se nærmere om målet for årets sogneudflugt ud 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 få et barn vækker mange følelser hos forældrene. 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 tilværelsen.
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 70 - 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.

Dåbsjubilæum
Onsdag den 9. juni kl. 17.00
En gang om året fejrer vi dåbsjubilæum for de børn, der for
5 år siden blev døbt enten i Trinitatis Kirke eller i en anden
kirke. Årets 5 årsjubilarer indbydes til en særlig børnegudstjeneste, hvor vi fejrer og markerer børnenes dåb og dens betydning. Der er også en lille gave til jubilarerne.
Andre familier er naturligvis også velkomne denne dag.

Gudstjenester for børn
Børn er altid meget velkomne til alle søndagsgudstjenester i
Trinitatis. 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 på kirkebænken.
I løbet af året indbyder kirken også til familiegudstjenester,
gudstjenester for børnehaver, skoler og børnegudstjenester, der
er mere børnevenlige i deres form.
Det sker:
Advent for børnefamilier
Onsdag den 2. december kl. 16.00
Julegudstjeneste for børn og familier
Torsdag den 24. december kl. 10.30
Fastelavn for børnefamilier
Lørdag den 13. februar kl. 14.00
Gudstjeneste med fokus på
barnedåb og betydning
Onsdag den 9. juni kl. 17.00
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Minikonfirmander
- for nysgerrige børn
Der er tre skoler tilknyttet Trinitatis Kirke, og alle børn på
3. årgang inviteres indenfor for at lære deres kirke lidt bedre
at kende. Vi mødes over et forløb på 7 gange og en familiegudstjeneste i perioden. For at deltage skal man være nysgerrig, spørgelysten og gerne have lidt krudt i rumpen. Vi
skal på opdagelse i de gamle og nye historier, finde hemmelige steder, tænde lys og være stille sammen. Til minikonfirmand er intet spørgsmål hverken for lille eller stort.
Vi kommer på besøg på skolerne for at fortælle om at blive
minikonfirmand, og derefter er det muligt at tilmelde sig.
For spørgsmål kontakt da gerne kirke- og kulturmedarbejderne Lisbet Møller Larsen, tlf. 61 61 60 26 eller Hanne
Korsbech, tlf. 21 22 06 30.

Babysalmesang
Vil du give dig selv og dit barn en musikalsk oplevelse i et trygt og
værdibåret fællesskab?
Vi har gode erfaringer med at lave babysalmesang for børn
mellem 2 og ca. 10 mdr. Man kan komme alene med sit
barn, sammen med en veninde eller man kan tage af sted en
hel mødregruppe sammen.
Gennem sang, børneremser, leg og dans skaber vi et rum,
hvor barnet får stimuleret sine sanser, og hvor nærværet
mellem barn og forælder styrkes. Kirkerummet danner den
smukke ramme for samværet.
Praktisk: Barnevogne kan køres helt ind i kirken. Efter 4045 min. med sang og samvær mødes vi til kaffe, te, frugt
og brød i kirkens sognegård. Der er pusleplads og mikroovn
i både kirken og sognegården. Det er gratis at deltage, og
kaffe/the mv. koster 10 kr. pr. gang. Der betales med mobilepay eller kontant.
Vi har tre hold årligt, hvert hold mødes i et forløb på 6
gange:
Første hold begynder tirsdag den 11. august 2020
Andet hold begynder tirsdag den 2. februar 2021
Tredje hold begynder tirsdag den 4. maj 2021
For spørgsmål eller tilmelding kontakt
kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen,
kirku@trinitatis-kirke.dk tlf. 61 61 60 26
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Godmorgensang
Syng, dans, hop og vrik weekenden i gang i kirken sammen
med dine børn eller børnebørn.
Godmorgensang er for børn i
alderen 0-6 år og deres voksne.
Vi synger salmer og børnesange
og danser og bevæger os, og
sommetider kommer der et instrument forbi, som vi kan
lytte til.
Godmorgensang er åbent for alle - også dig, der ikke kan
låne nogle børn, men måske bare har lyst til at sidde i kirken og kigge på og nyde musikken og glæden.
Det er fra kl. 9.30 til 10.30, og det første kvarter spiser vi
en kiks og skyller halsen, så vi er topklar.
Kom med, når I kan og tilmeld jer hos Lisbet,
kirku@trinitatis-kirke.dk / tlf. 61 61 60 26
Det bliver følgende lørdage kl. 9.30-10.30:
Den 26. september, den 14. november,
den 24. april og den 19. juni.

Godnathistorie
og fællesspisning
Godnathistorie er for jer, der sætter pris på en god fortælling, fællessang og fællesskab. Børnekirke har mange navne,
hos os hedder det Godnat-historie.
Det hele foregår på børnenes niveau, selv de mindste bliver
grebet af stemningen og får lyst til at synge og lytte med.
Vi holder Godnathistorie og spiser dejlig mad, lavet af frivillige kræfter én gang om måneden, og som oftest den første onsdag i måneden. De måneder, hvor der også er
børnegudstjeneste er der ingen Godnathistorie.
Vi begynder altid i sognegården kl. 17.00, hvor vi spiser
sammen, leger og hygger, inden vi går i kirken kl. ca. 18.00,
hvor vi sammen skaber dagens Godnathistorie. Det hele er
slut kl. 18.30.
Alle er velkommen og der er ingen tilmelding!
I 2020 mødes vi kl. 17.00 i sognegården:
den 2. september, 7. oktober og 4. november.
I 2021 mødes vi kl. 17.00 i sognegården:
den 6. januar, 3. marts, 7. april og 5. maj.
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Familieklubben
#bedresammen
I vores sogn bor mange forskellige børnefamilier. Hver især
kan man tumle med noget, som er svært, og som bliver lettere, når man deler det med andre i et fællesskab.
Familieklubben er et trygt sted at komme. Her giver man
hinanden overskud og skaber nye fællesskaber, der giver
energi og et smil på læben at gå hjem med.
Hver fjortende dag mødes 9-10 familier i sognegården og
spiser, leger og udforsker verden sammen. En gruppe af frivillige står for aktiviteterne, der er målrettet børn i alderen
2-12 år, men alle børn er velkomne til at være med.
Det er gratis at deltage – du bidrager til fællesskabet med
din deltagelse og binder dig kun for et halvt år ad gangen.
Klubben er en del af »Hele Danmarks Familieklub« under
KFUM’s Sociale Arbejde.
Hvis du og din familie vil deltage, eller hvis du vil
være frivillig, så kontakt gerne Lisbet Møller Larsen,
kirku@trinitatis-kirke.dk / tlf. 61 61 60 26.

Frivillige i Trinitatis
Vi vil gerne være kirke for og med sognets beboere, og det
er ganske umuligt, hvis ikke, der er frivillige hænder til at
hjælpe med at løse de mange forskellige opgaver sammen
med kirkens medarbejdere.
Det er en bred vifte af opgaver, vi behøver hjælp til: Fotografering, hjælper til minikonfirmand, til uddeling af kirkeblade, kaffebrygning og hjælp til servering ved møder,
rollespil for konfirmander og meget andet.
Har du også lyst til at være en del af et velfungerende
frivilligt team i Trinitatis, så henvend dig til kirkeog kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen,
kirku@trinitatis- kirke.dk / tlf. 61 61 60 26
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Tænker I på bryllup eller
kirkelig velsignelse, så kom til
VIELSESOPTAKT

Tirsdag den 16. marts kl. 19.00
Omkring 25 par bliver hvert år viet eller kirkeligt velsignet
i Trinitatis Kirke. Når først dagen er lagt fast, er det vores
erfaring, at der kan dukke mange spørgsmål op. Derfor indbyder vi 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.

Meditation i kirken
Måske noget for dig?
Meditationen har 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 korshærspræst Merete Ørskov. Hun er
uddannet retræteleder og sjælesørger 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.
I efteråret er der meditation på følgende dage:
Onsdag den 26. august
kl. 19.30
Onsdag den 30. september kl. 19.30
Onsdag den 21. oktober
kl. 19.30
Onsdag den 25. november kl. 19.30
Onsdag den 16. december kl. 19.30
For forårets datoer se kirkens hjemmeside og kirkeblad.
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»Udsatte-Uge:

Kirken tager ansvar«
Vi sætter fokus på udsathed i uge 47 sammen med
Kirkens Korshærs Varmestue, de andre sogne i provstiet
og Strategi for Udsathed.
Varm suppe og lystænding for
hjemløse på Rådhuspladsen
Mandag d. 16. november kl. 17.00
Det lokale Udsatteråd samt Social- og Beskæftigelsesudvalget deltager også. Åbent for alle.

Per Flys film Bænken i Panorama
Tirsdag d. 17. november kl. 16.45-19.15
Indledning og drøftelse v/ filmanmelder Jes Nysten. Et portræt af den alkohol-hærgede Kaj, en forhenværende kok, der
midt i sit menneskelige forlis har bevaret en egen stolthed
og stejlhed.
Entré 50 kr., heraf går 25 kr. til varmestuen.
Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges
historie og en vens tanker
Torsdag d. 19. november kl. 19-21
i Trinitatis Sognegård
Foredrag ud fra bogen med samme titel ved Thomas Bjerg
Mikkelsen, leder af Menighedsfakultetet, Aarhus. Foredragsholderen fortæller om det venskab han får med et menneske, der har begået drab og har fået livstidsdom. (Se
nærmere omtale under Aftenmøder s. 4)

Fortrolige samtaler
med din præst
Sjælesorg er en gratis og fortrolig samtale med en præst.
Sjælesorg betyder omsorg for sjælen, og samtalen kan
handle om smerte, frygt, tab, kærlighed, svære valg, skyld
og skam, tvivl og tro. - Kort sagt kan du tale om det hele,
som det er for dig. Præsten er en erfaren samtalepartner,
som lytter, støtter og tager dig alvorligt. Præsten har absolut tavshedspligt. Det betyder, at du her kan tale helt frit.
Du kan altid kontakte en af sognets præster for en samtale
hjemme hos dig eller på præstens kontor eller mens I vandrer.
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Gå og få
- en snak med
din præst
For mange af os er det ofte
lettere at tale om det, man
har på hjerte, mens man bevæger sig ude i naturens åbne
rum. Rammerne veksler,
samtalen flyder mere frit og
naturligt. Fordi jeg selv har
oplevet, hvor stor en forskel,
det kan gøre, vil jeg gerne
tilbyde folk også at kunne
mødes på den her måde: gå en tur sammen en times tid
langs stranden, på volden eller hvor det nu passer bedst og
få en snak om små og store emner – selvfølgelig på tomandshånd og under tavshedspligt.
Kontakt Elli Krog Foldager, tlf. 30 51 68 91 / ekf@km.dk

Sjælesorg på nettet
Vil du hellere chatte med en anonym præst på nettet er det
også muligt her: www.sjaelesorg.nu

Besøgstjeneste
Mange danskere og især mange ældre kan ofte føle sig ensomme. Når man oplever langvarig ensomhed kan man
miste livslysten, initiativet og lysten til at skabe kontakt til
andre mennesker.
En besøgsven kan gøre en forskel i et andet menneskes liv,
og over tid kan der opstå en åbenhed og gensidig glæde for
både besøgsven og besøgsvært.
Når besøgsvenner kommer på besøg, kan man gå en tur
eller hjælpe med småting, men vigtigst af alt er tid til nærvær og samtale. Hyppigheden af besøg aftales mellem parterne, også hvor længe besøget skal vare.
Har du overvejet at være besøgsven eller trænger du til at
få besøg, så henvend dig til kirke- og kulturmedarbejder
Lisbet Møller Larsen, kirku@trinitatis-kirke.dk /
tlf. 61 61 60 26.

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 mødes man med
andre, der har oplevet at miste og hjælper hinanden til at
sætte ord på sorgen og savnet.
Gruppen kan bestå af max. 8 deltagere og mødes hver anden
onsdag formiddage fra kl. 10.00 - 12.15 i Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61.
Hvis du tænker at sorggruppen måske er noget for dig, så
henvend dig til sorggruppelederen sognepræst Bente Hjul
Johannessen, tlf. 29 12 20 53, bhjo@km.dk
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Nærvær, omsorg, respekt
Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia
I Trinitatis Sogn ligger et vigtigt, rødt hus. Det var tidligere
præstebolig, men i en del år har det nu fungeret som et fristed for mennesker, der lever på kanten af samfundet.
Her tilbyder ansatte og frivillige i Kirkens Korshær et rummeligt fællesskab 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.
Tlf. 75 93 39 00
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9.00-14.00
Onsdag også kl. 16.00-20.00
Den 4. søndag i måneden er der korshærsgudstjeneste
i Trinitatis kl. 16.00

Genbrugsbutikker
Kirkens Korshær er afhængig af indtægterne fra genbrug.
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.
Kirkens Korshær Genbrug, Danmarksgade 4c
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.
Tlf. 75 91 40 21
Kirkens Korshær Genbrug, Vejlevej 143: Her finder du
alt; tøj, nips, isenkram, møbler, elektronik, legetøj, børnetøj
og meget mere. Vi kan afhente pænere møbler, som du ønsker at donere. Tlf. 21 17 75 85.
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 tlf. 21 17 64 86.
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Kirke - der hvor du er ...
Kirken har været her så længe, der har været en by. Den første
Trinitatis Kirke blev påbegyndt allerede i 1655 lige efter
fæstningsbyens grundlæggelse. Men pga. svenskekrig og
økonomiske trængselstider forfaldt den første kirke. I 1690
stod så den nuværende kirke færdig og står stadig som et historisk og autentisk rum i byen.
Kirken er særdeles velbevaret og fremstår som en rigt udsmykket barokkirke. Ældst er døbefonten fra ca. 1225. Prædikestol og alter er oprindelige og fra kirkens opførelse og
glasmosaik vinduerne er skænket til kirken for godt 100 år
siden. Kirken har et stort og prægtigt romantisk orgel.
Trinitatis er i dag et midtbysogn med 5.500 medlemmer af
Folkekirken og et nutidigt gudstjeneste- og kirkeliv.
Kirken har to sognepræster og en korshærspræst.
Der er gudstjeneste hver søn- og helligdag næsten altid kl.
10.00 samt månedlige Korshærsgudstjenester. Kirken og
Sognegården danner ramme om en bred vifte af møder og aktiviteter: Fra babysalmesang og aktiviteter for børnefamilier
til aftenmøder og fredagsmøder for alle voksne. Der er også
Torsdagscafé, hvor man mødes til samvær, fortælling, kreativitet og månedlige sammenkomster med sang.
Også et par årlige kunstudstillinger kan ses i Sognegården,
som er byens gamle latinskole, der nu er blevet udvidet med
naboejendommen med lyse, moderne rum, der hovedsageligt
skal rumme konfirmander, børn, unge og familieklub mm.
Omkring nogle af vores foredrag har vi et frugtbart samarbejde med Fredericia Bibliotek og Museets Venner. Det er
også et signal om, at dørene i sognegård og kirke er åbne for
alle og enhver, der har lyst til at være med.
Og ikke mindst har vi et rigt musikliv med både et børnekor,
et juniorpigekor og et pigekor. Særligt den klassiske musik
får plads ved kor- og orgelkoncerter i kirken, som hvert år
fyldes til sidste plads ved de årlige koncerter omkring markeringen af 5.-6. juli og ved velbesøgte aftensange op til jul.
Med til byens spændende historie hører, at for at få fæstningen
beboet, blev omkringliggende landsbyer nedlagt og folk blev
flyttet inden for voldene. Folk udefra blev givet særlige privilegier, og det blev, længe før vi med Grundloven fik religionsfrihed i Danmark, tilladt folk af anden tro at flytte her til.
Således kom forfulgte franske huegenotter, de reformerte hertil midt i 1700 tallet. Ligesom jøder og katolikker også kom
til og fik lov til at slå sig ned her i fristaden Fredericia.
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.
Vi er vidt forskellige, men fælles om at være mennesker med
tro og håb i glæde og sorg – og fælles om at have et hjemsted
i byen og kirken her.
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