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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.
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. Og kirken rummer de fortællinger, der
handler om andet og mere end vore egne bedrifter. Vi er lagt
ind i en historie, som er der før os. Det gælder slægtens historie, det gælder kirkens og kulturens historie. Og til gudstjenester og møder fortælles vedkommende et stykke af den
historie.

Så vi er kirken midt i – både midt i menneskers liv og midt
i byen, hvor det nye Fredericia C nu er kommet til som 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 om tro og tvivl og over det liv, vi lever med hinanden og de relationer vi står i.
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 Sognegården. I denne folder kan du læse om de møder og arrangementer, som er planlagt til at finde sted i efteråret 2018 og foråret
2019. På gensyn i Trinitatis Kirke og Sognegård til gudstjenester, møder og koncerter og alt det andet.
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Aftenmøder i Sognegården
Foredrag om litteratur og historie
Flere arrangementer er i samarbejde med Fredericia Bibliotek og Fredericia Museums Venner men åben for alle interesserede. Hvis ikke andet fremgår, er foredraget gratis og der
betales kun for kaffe. Alle møder foregår i Sognegården, Danmarksgade 61, med undtagelse af musikforedraget den 5.
februar, der finder sted i Tøjhuset.

Torsdag den 27. september kl. 19.30
Den der lever stille
Forfatteraften med Leonora Christina Skov
Leonora Christina Skovs seneste roman er
blevet til på baggrund af hendes mors død,
hvor hun beslutter sig for at skrive den
faktiske historie om sig selv og sit liv. Om
den ensomme Christina, der vokser op i et
rødt parcelhus i Helsinge med en plan:
Hvis bare hun opfører sig ordentligt, får
topkarakterer og ikke gør sin mor ked af
det eller sin far vred, kan det være, at de kan elske hende.
Og om den unge litteraturstuderende, der på trods flytter
til København for at genskabe sig selv som forfatteren Leonora og til sine forældres rædsel forelsker sig i en kvindelig
præst. »Når du ligger i rendestenen, skal du nok komme
hjem« siger hendes far, men så tager Leonoras raseri og livslyst endelig over.
En stærk fortælling om at miste det hele og finde sig selv,
om at håbe på en forklaring og hige efter sin mors kærlighed
langt ind i døden.
Aftenen er arrangeret i samarbejde med Fredericia Bibliotek, hvor
billetter á kr. 50,- kan købes.

Onsdag den 28. november kl. 19.30
Den sorte Dag ved Moulin
ved museumsleder René Rasmussen, Sønderborg
Ca. 35.000 mænd fra Sønderjylland deltog
i krigen 1914-18 og mere end 6.000 faldt
– ud af en befolkning på kun ca. 170.000.
Der deltog sønderjyder på alle fronter, på
havet og i luften. Der faldt i gennemsnit
fire sønderjyder om dagen i de mere end
1.500 dage, krigen varede. Men én dag
skiller sig ud: Det er Den sorte Dag ved
Moulin – den 6. juni 1915. Denne ene dag faldt mere end
100 sønderjyder. Ingen anden dag i noget andet slag i hele
Første Verdenskrig kostede så mange sønderjyder livet.
Men hvad skete der egentlig? Og hvorfor gik det så galt?
I samarbejde med Museets Venner. Der betales kr. 20 for kaffe med
brød.
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Tirsdag den 5. februar kl. 19.00
(NB: I Tøjhuset, Gothersgade 34)
Løft din glædes vinger - musikalsk foredrag
med komponist og dirigent Phillip Faber
Phillip Faber fortæller om sit arbejde med
musikken, dykker ned i den danske sangskat og stemmens udtryksmuligheder og
får tilhørerne op af stolene og får dem til
at synge flerstemmigt, også selvom de aldrig har prøvet det før.
Siden 2013 har han været chefdirigent for
DR Pigekor og er kendt som en passioneret formidler af klassisk musik og den danske sang. Han høstede stor ros som vært i ’Den Klassiske Musikquiz’ på DRK
og havde succes som dommer i talentprogrammet ’Vidunderbørn’ på DR 1. Derudover er han at møde i programmerne ’Din danske sang’ og ’Danmark synger julen ind’, som
begge bliver sendt på DR K.
Aftenen er et samarbejde imellem Fredericia Bibliotek og Trinitatis
Menighedsråd. Billetter á kr. 75 kan købes via biblioteket eller bibliotekets hjemmeside fra den 10. januar 2019.

Tirsdag den 23. april kl. 19.30
Universet er slidt - om sorg, kærlighed og død
Forfatteraften ved lyriker og oversætter
Søren R. Fauth
Søren R. Fauth, mangeårig oversætter af
bl.a. Thomas Bernhards forfatterskab, er
forfatter til digtsamlingen Universet er slidt
og på trapperne med endnu en lyrikudgivelse. Fauth leverer tekster fra indersiden
af eksistensen: Digte, hvis autenticitet og
råstyrke er af en sådan karakter, at man
(Foto: Truxstudio.com)
som læser fysisk næsten efterlades med blå
mærker på sjælen.
Aftenen byder ikke kun på oplæsning, men inviterer også
til en samtale om litteraturen i det hele taget, om eksistensen, livet og døden.
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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 2018
I rækken af fredagsmøder, vil vi i efteråret markere flere store begivenheder, der i høj grad har præget både Danmarks- og verdenshistorien. 100 års dagen for 1. verdenskrigs afslutning i 1918,
50 året for Ungdomsoprøret i 1968 og 170 året for Udfaldet fra
Fredericia i 1849.
Tre kendte og spændende danskere vil på baggrund af egne bøger
give os et indblik i de forskellige afgørende perioder og den betydning, de har haft for vores samfund og levevis i dagens Danmark.

Fredag den 28. september kl. 14.30
Fæstningsbyen Fredericia – En by skabt
til kamp ved Kjeld Hillingsø
Den kendte, nu pensionerede, generalløjtnant og forhenværende formand for voldkomitéen i Fredericia, Kjeld Hillingsø,
fortæller ud fra sin historiske bog om Fredericia som Danmarks forsvarer i såvel
krigs- som fredstid og giver os et indblik
i planlægningen af voldanlægget, belejringer og kamphandlinger gennem byens historie. Kjeld Hillingsø, som er en erfaren soldat og nærer
en stor historisk interesse, vil også sætte Fredericias krigshistorie i et større nationalt og europæisk perspektiv helt
frem til i dag, hvor nye trusselsbilleder former sig.

Fredag den 26. oktober kl. 14.30
Hjertet slår og slår – om opgøret med
traditionerne
ved forfatter Jens Smærup Sørensen
Mange kender Jens Smærup Sørensen fra
hans prisbelønnede roman Mærkedage
(2007). I efterfølgeren Hjertet slår og slår
vender forfatteren tilbage til det himmerlandske miljø og et næsten arketypisk
opgør mellem en far og en søn - mellem
traditionen og det moderne. Kristian er
professor i historie. Han er tilbage i Himmerland, hvor hans far er ved at dø på et plejehjem. Det tager
bare så lang tid, fordi hans hjerte slår og slår, som en af hjemmets ansatte formulerer det. Faderen var en stor mand engang. Gårdmand på egen gård, med flere ansatte. Han ville
alle det bedste, og var aldrig i tvivl om, at det var bedst, når
han bestemte. Når han bestemte alt, havde han det godt, og
når han havde det godt, havde alle andre i hans nærhed det
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også godt. Eller, i hvert fald tåleligt. Jens Smærup Sørensen
fortæller både spændende og humoristisk om et aktuelt
emne i 50 året for 68’opgøret mellem fædrene i den gamle
verden og deres sønner og døtre i den nye. Om tradition og
autoritet over for selvbestemmelse og individualisme.

Fredag den 16. november kl. 14.30
En beretning fra 1. Verdenskrig
ved forfatter Karsten Skov
Karsten Skov er sønderjyde og har altid
været fascineret af 1. verdenskrig. Allerede
i barndommen spidsede han ører, når tidligere krigsdeltagere fra 1.verdenskrig fortalte om deres oplevelser; Mads fra
Fynshav, der havde transporteret soldaterne
i krig ved at skovle kul i damplokomotiverne. Den lokale doktor Agerley i Augustenborg, der havde arbejdet som kirurg. Endda havde en
enkelt af skolens aldrende undervisere, Hans Lassen, selv deltaget i krigshandlingerne ved Vestfronten i Frankrig og
kunne, efter megen plagen, overtales til at berette fra dengang landsdelen var tysk. De er alle borte nu, men har inspireret Karsten Skov til at skrive først romanen Knacker,
der får premiere som film i november i år, som en markering
af 100-året for 1. verdenskrigs afslutning. Siden har han også
skrevet romanen Enkeland, som udspiller sig i området omkring Broager, hvor Karsten Skov selv bor med sin familie.

Fredag den 14. december kl. 14.30
Adventsmøde i Trinitatis - Snoghøjkoret medvirker
Eftermiddagen byder på dejlig sang og musik, fortælling og også en sjov gætteleg.
Præsterne Elli Krog Foldager og Bent Andreasen har
sat et program sammen, så
der er udsigt til et par gode
og underholdende timer i
hinandens selskab.
Vi synger sammen. Vi får besøg af et af byens kendte kor:
Snoghøjkoret, som vil synge et udvalg af julesange – gammelt
og nyt, lokale musikalske kræfter spiller firhændigt klaver.
Alle er velkomne til at være med til en blanding af sjov og julehygge – og til et par fornøjelige timer i godt selskab med
andre.

FORÅR 2019
Livsvisdom og livsfortællinger
Forårets tema er livsfortællinger. Vi har bedt fire forskellige fortællere give os deres vinkel på, hvad det er fortællinger rummer af
visdom om livet. Så kom og hør hvad skuespilleren, refugieforstanderen, præsten og kunstneren har at sige om at være menneske i
tiden. Mellem det, der er nu, og det, der er ved at forandres eller
forvandles hen mod noget andet. Kierkegaard taler om, at mennesket
er bestemt af tiden og evigheden, der berører hinanden netop i øjeblikket.
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Fredag den 25. januar kl. 14.30
Fortællinger fra Fredericia og fra hele verden:
Det er lagringen det kommer an på…
ved skuespiller og historiefortæller Vigga Bro
Vi har bedt en kendt Fredericia pige
komme tilbage til sin barndomsby og fortælle historier. Vigga Bro vil fortælle historier fra mange steder – og komme ind
på, at det er ok at blive gammel, når bare
man har lagret godt. Et gammelt ordsprog
siger: En gammel mand, der sidder ned,
ser længere end en ung mand, der står op.
»Pjat« sagde en ung mand, jeg talte med, »Det eneste du
skal være god til er at betjene en computer, der har du den
viden, du skal bruge. Og unge mennesker har de hurtigste
hjerner«. »Det tror jeg nok« sagde jeg, »Men visdom har
en computer endnu ikke kunnet levere.« Det bliver en munter eftermiddag med historier fra hele verden - og ikke
mindst fra Fredericia.

Fredag den 22. februar kl. 14.30
Altid allerede elsket – set fra sidelinjen
ved forstander Helle Skaarup
»Altid allerede elsket« hedder bogen, hvor
Peter Bastian kort før sin død fortæller om
de væsentlige indsigter, han nåede frem til
sent i livet. Det er udgangspunktet for
Helle Skaarups fortælling om sit liv med
Peter Bastian. Helle er forstander på Løgumkloster Refugium. - »Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de
gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med
Peter« siger Helle Skaarup. Bevidstheden som ressource og
samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget mellem
jord og himmel.

Fredag den 22. marts kl. 14.30
»Den, der ikke lever nu, gør det aldrig,
hvad gør du?«
Ved sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg
Dagens taler har fortællingen som sit speciale. Hun vil tage afsæt i litteraturen
under synsvinklen: øjeblikkets tyngde. I
fortællingens form skal vi møde en gammel kone med lårbensbrud, som elsker at
sidde i regnen, en kvinde med rengøringsvanvid, som hader maj måned, fordi bestemte øjeblikke ikke kan glemmes, en
rejsende norsk psykoterapeut, som tager temperaturen på
vores tid og elskende, hvor øjeblikket aflæses i den elskedes
blik. - Vi møder kendte og mindre kendte forfattere og romanpersoner i øjebliksbilleder mellem det flygtige og det
evige.
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Fredag den 26. april kl. 14.30
At rejse og at tegne
ved kunstner Birgitte Thorlacius
Vi har bedt forårsudstillingens kunstner
fortælle. Hun kalder sit emne: At rejse og
at tegne. Som bekendt gjorde H. C. Andersen det: rejste med sin skitseblok til Rom
og andre steder han besøgte og utallige kunstnere har gjort
det siden hen. Birgitte Thorlacius fra Båring har fået flere
rejselegater og henter sin inspiration i den omgivende natur.
Karakteristisk for hendes raderinger og grafik er det, at hun
koncentrerer sig om den skrøbelige verden – der hvor naturens vækster forfalder og overgår fra én tilstand til en
anden i naturens evige kredsløb. Oplev fortællingen om
kunsten midt blandt værkerne.

Fyraftensmøde
i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt
Fyraftensmødet i Trinitatis Sognegård giver i en kort form mulighed for at koncentrere sig om et udvalgt emne. Ved mødet
sætter vi fokus på verden - på mystik og mirakel og tro på den
ene side - og alt det vi ved på den anden side.
Fyraftensmødet foregår fra kl. 16.30-18.00 og på en god times
tid vil vi blive klogere på et stort emne. Der indgår en forfriskning.

Torsdag den 14. marts kl. 16.30
Gud hvor mystisk!
Ved tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen
Jørgen Carlsen er en kendt formidler og
skribent og var i mange år forstander på Testrup Højskole. Han er idehistoriker og vil
til dette fyraftensmøde tale om, hvordan videnskaben må melde pas overfor enhver forståelse af det skabelsesunder, at verden er
til og at vi er til i den. Han henviser til et
citat fra forfatter og musiker Kristian Leth: »Hvis verden ikke
er mystisk, så forstår jeg den slet ikke«.

Din kirke

Min kirke

Vores kirke
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Koncerter 2018-19
I Trinitatis Kirke har musiklivet gennem årtier været
prioriteret højt. Det er således muligt hvert år at opleve
en række koncerter af høj kvalitet med hovedvægten
lagt på den klassiske musik.
Torsdag den 9. august kl. 20.00
Sommerkoncert med Kiev Kammerkor
Mykola Hobdych, dirigent
Trinitatis Kirke får atter besøg af Kiev Kammerkor som led
i korets Danmarksturné. Det er et helt særligt kor, med
den storladne russisk-ortodokse kirkemusik og stor stemmepragt. Repertoiret omfatter stort set al slags musik,
gammel og ny, kirkelig og verdslig, vest- og østeuropæisk,
men for det danske publikum er det den russisk-ortodokse
og ukrainske musik, som har gjort stort indtryk. Koret består af 21 konservatorieuddannede sangere og stemmerne er
fordelt på 10 dame- og 11 herrestemmer. Der kan købes billetter ved indgangen fra kl. 19.15. Entré kr. 80.

Søndag den 7. oktober kl. 16.00
Koncert med Sjølund Kammerkor
Martin Legéne, dirigent
Sjølund Kammerkor er et københavnsk kammerkor, der som
led i deres efterårsturné lægger vejen forbi Fredericia og giver
koncert. Det ambitiøse kammerkor med ca. 20 rutinerede
sangere lægger vægt på at komme rundt og give koncerter i
såvel ind- som udland. Koret synger klassisk kormusik af
såvel ældre som nyere dato. På programmet står musik af
bl.a. Edvard Grieg og F. Mendelssohn samt en afdeling med
danske sange.
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Søndag den 4. november kl. 16.00
Musikgudstjeneste til Allehelgen
Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor
Niels Erik Aggesen, orgel og dirigent
Elli Krog Foldager, liturg
Allehelgens søndag opfører kirkens Pigekor og Juniorpigekor en helt nyskrevet kantate til Alle Helgen. Det er Jakob
Lorentzen, organist i Holmens Kirke, der har skrevet musikken og Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet teksten. Der indgår fire nyskrevne salmer og tekster til de nye
korsatser. Hele musikgudstjenesten indrammes af to kendte
fællessalmer og en liturgi.

Søndag den 2. december kl. 16.00
Advents- og julekoncert
Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor
Niels Erik Aggesen, orgel og dirigent
Julemåneden indledes med den traditionelle advents- og julekoncert. I år medvirker Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekoret både sammen og hver for sig. Programmet
består af en lang række af vore kendte advents- og julesalmer - i år suppleret af en del nye julesalmer og -sange fra
vor tid samt enkelte orgelstykker og fællessalmer.
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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 fællesalmer 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. Aftensangen foregår i kirkens kor og ledes af korister og organist. Der afsluttes med
et glas gløgg i våbenhuset.

Lørdag den 17. november
Erritsø Kirkes Børnekor. Birgitte Krogsgaard, dirigent

Lørdag den 24. november
Trinitatis Kirkes Børnekor

Lørdag den 1. december
Trinitatis Kirkes Pigekor - med fredslyset fra Betlehem

Lørdag den 8. december
Trinitatis Kirkes Juniorpigekor

Lørdag den 15. december
Den Danske Salmeduo: Christian Vuust, saxofon og
Hans Esbjerg, Christianskirken, klaver

Lørdag den 22. december
Sangsolister fra Trinitatis Kirkes Pigekor
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Søndag den 6. januar kl. 16.00
Helligtrekongerskoncert
Kammerkoret »Coro Misto«
Søren Birch, dirigent
Niels Erik Aggesen, orgel
Coro Misto er et kammerkor bestående af sangere i miljøet
omkring musikuddannelsesinstitutionerne og musiklivet i
Aalborg. Koret har eksisteret siden 1991 og er et kammerkor
af høj standard. Coro Misto bevæger sig indenfor det klassiske repertoire, kirkeligt som verdsligt, spændende fra tidlig
musik, over romantikken til nyere værker. Koret synger korsatser fra det klassiske repertoire og ved koncerten synger vi
»julen ud« med et program, hvori mange af julens salmer og
sange indgår. Ved orglet sidder Niels Erik Aggesen, der også
spiller enkelte orgelværker. Koncerten arrangeres i samarbejde med Y’s mens klubberne, distrikt Lillebælt.

Søndag den 3. februar kl. 16.00
Orgelkoncert
Niels Erik Aggesen, orgel
En solokoncert hvor kirkens egen organist Niels Erik Aggesen sidder ved orglet og undervejs fortæller om den programsatte musik. Ved koncerten står der meget forskelligartet
musik på programmet: Nye og nyere franske toner af Messiaen, Escaise og Gigout, Bach-inspireret musik af R. Schumann og endelig J.S. Bachs berømte Toccata og fuga i d-mol.
Samlet set er det et program, der afspejler mulighederne i
kirkens imponerende og vidtspændende orgel.

Søndag den 17. marts kl. 16.00
Trompet og orgelkoncert
Niels Tilma, baroktrompet
Dennis Fick, orgel
Der er musik for orgel og trompet på programmet, når
Niels Tilma på baroktrompet og organist Dennis Fick giver
koncert. Programmet består af fejende flot og festlig barokmusik for de to instrumenter. Sammen og hver for sig spiller
de musik af bl.a. Bach og Händel.
Det er to meget kompetente musikere, vi her får lejlighed
til at høre.
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Påskelørdag den 20. april kl. 22.00
Musikgudstjeneste i påskenatten
Trinitatis Kirkes Pigekor
Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel
Elli Krog Foldager og Merete Ørskov, liturger
Påskenat åbnes dørene igen for den meget stemningsfulde
musikgudstjeneste, der i ord og toner stiller de store modsætninger op mod hinanden: Lys og mørke, liv og død. En
musikgudstjeneste, som med andre ord danner en overgang
fra langfredagsmørket til påskemorgen og lysets komme.
Niels Erik Aggesen leder koret og spiller enkelte orgelværker; kirkens præster medvirker som liturger. Og kirkens
pigekor synger i mørket og tænder lysene, så alle kan
stemme i på fællessangen.

Musik til 5.-6. juli
festlighederne 2019
Fredag den 5. juli kl. 19.00
Minde- og festkoncert
Musikere fra Slesvigske Musikkorps
Trinitatis Kirkes Pigekor
Herrestemmer fra Christianskirkens Drengeog Mandskor
Theis Reinvang, dirigent.
Niels Erik Aggesen, orgel.
Ved den kendte og elskede 5. juli-koncert ligger hovedvægten på dansk musik fra tiden omkring 1850 og de velkendte
værker til 5. juli: Prins Jørgens March, Morgensang fra Elverskud, Altid frejdig og til sidst Kongernes Konge. I anledning af 170-året for udfaldet er der nyt på programmet.
En hengemt komposition af Niels W. Gade fra 1849 er fundet frem og arrangeret af Lars B. Olsen for messingkvintet
og orgel. Det har været Gades bidrag til »Ånden fra 1849«.

13

Lørdag den 6. juli kl. 9.30
Morgensang i Trinitatis Kirke
Elli Krog Foldager, sognepræst
Niels Erik Aggesen, orgel
Ved årets morgensang sætter vi fokus på et udvalg af nye
morgen- og sommersalmer. Der er gennem de sidste 40 år
skrevet nye salmer og komponeret nye melodier, som aldrig
før. Elli Krog Foldager fortæller og tilhørerne får sammen
med medlemmer af Trinitatis Kirkes Pigekor og Niels Erik
Aggesen ved orglet lejlighed at synge salmerne.

Lørdag den 6. juli kl. 21.00
Oplæsning og musik
Paul Hüttel, oplæsning
Anna Hall, cello
Der venter tilhørerne en litterær-musikalsk sammenstilling af to af guldaldertidens største forfattere med oplæsning og
musik ved årets 6. juli aftenarrangement.
Paul Hüttel læser udvalgte tekster fra Kierkegaards værker og efterladte papirer
samt fra H.C. Andersens eventyr. Den
fremtrædende skuespiller, oplæsningens
grand old mand og Reumert prismodtager, ledsages af Anna
Hall på cello, der spiller musik af Mozart.
Koncerten afsluttes i god tid forud for festfyrværkeriet fra
Fredericia Vold.
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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

Sogne- og
korshærspræst
Merete Ørskov
Riddergade 22B, 4. tv.
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
Mobil: 24 78 57 36
Privat: 20 97 26 36
aop@trinitatis-kirke.dk

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

Kirke- og
kulturmedarbejder
Bettina Jørgensen
H. C. Lumbyes Vej 61
7100 Vejle
Mobil: 21 22 06 30
kk@trinitatis-kirke.dk

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

Formand for
menighedsrådet
Poul Erik Poulsen
Øster Voldgade 20
Mobil: 29437384
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. 75 91 26 88
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Kalender 2018/19: Foredrag, arrang
Hver uge
Hver torsdag kl. 10.00-11.30 Sognecafé
(sommerperioden undtaget)
Søn-og helligdage: Gudstjeneste som regel kl. 10

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

September 2018
4. kl. 10.00 Babysalmesang hold 1 begynder
5. kl. 17.15 Godnathistorie og aftensmad begynder igen
For børn og familier: fortælling, sang og samvær
12. kl. 19.30 Meditation i kirken
18. kl. 9.00 Kunst- og kulturtur til Søhøjlandet:
Med Øm Kloster, Kluges kunst i Linå Kirke og Kirkebys kunst på
Jorn Museet
27. kl. 19.30 Den der lever stille - forfatteraften
Leonora Christina Skov. Sammen med Fredericia Bibliotek.
Billetter á kr. 50 på Biblioteket
28. kl. 14.30 Fredagsmøde: En by skabt til kamp
Kjeld Hillingsø fortæller om fæstningsbyen Fredericia
28. kl. 16.45 Efterårsudstilling åbner.
Dorthe Christensen udstiller maleri, tegning og grafik

Oktober 2018
3. kl. 17.15 Godnathistorie og aftensmad
Med besøg af Kirketeateret
4. kl. 19.30 Meditation i kirken
7. kl. 16.00 Korkoncert med Sjølund Kammerkor
Grieg, Mendelsohn og danske sange
26. kl. 14.30 Fredagsmøde: Hjertet slår og slår
Jens Smærup Sørensen fortæller om opgør med traditioner
30. kl. 19.30 Vild med litteratur?
Kantslag af Dorthe Nors

November 2018
4. kl. 16.00 Musikgudstjeneste til Allehelgen
Kantate med kirkens Pigekor og Juniorpigekor
8. kl. 19.30 Meditation i kirken
16. kl. 14.30 Fredagsmøde: En beretning fra 1. verdenskrig
Karsten Skov om sønderjyder i kamp i 100 året for ”Den store krig”.
17. kl. 16.00 Aftensang med Erritsø Kirkes Børnekor
En halv time med sang, musik og refleksion
24. kl. 16.00 Aftensang Trinitatis Kirkes Børnekor
Sang, musik og refleksion.
27. kl. 19.30 Vild med litteratur
Årets bedste læseoplevelser
28. kl. 19.30 Den sorte Dag ved Moulin
Museumsleder René Rasmussen. I samarbejde med Museets Venner.

December 2018
1. kl. 16.00 Aftensang:
Trinitatis Kirkes Pigekor og Niels Erik Aggesen dirigent og orgel.
Med fredslyset fra Betlehem
2. kl. 16.00 Advents- og julekoncert:
Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorkor.
Niels Erik Aggesen dirigent og orgel.
5. kl. 16.00 Godnathistorie med juleklip og risengrød
5. kl. 19.30 Meditation i kirken
8. kl. 16.00 Aftensang:
Trinitatis Kirkes Juniorpigekor og Niels Erik Aggesen dirigent
og orgel.
14. kl. 14.30 Adventsmøde med Snoghøjkoret
Fællessange, fortælling og en sjov gætteleg ved Elli Krog Foldager og
Bent Andreasen. Snoghøjkoret synger sange til advent og jul.
15. kl. 16.00 Aftensang
Med Den Danske Salmeduo
Christian Vuust, saxofon og Hans Esbjerg, klaver
22. kl. 16.00 Aftensang
Med sangsolister fra Trinitatis Kirkes Pigekor.
En halv time med sang, musik og refleksion

gementer og koncerter

Ta’ ud
og gem

Januar 2019
6. kl. 16.00 Helligtrekongerskoncert med Coro Misto
Kammerkoret synger julen ud og enkelte orgelværker indgår
11. kl. 16.00 Helligtrekongersvandring
med start fra Trinitatis Kirke
22. kl. 10.00 Babysalmesang hold 2 begynder
25. kl. 14.30 Fredagsmøde:
Fortællinger fra Fredericia og hele verden
Vigga Bro fortæller historier fra bl. a. sin barndomsby
25. kl. 16.45 Kunstudstilling åbner
Forårsudstilling med Birgitte Thorlacius og
Frede Troelsen: grafik, maleri og skulptur

Februar 2019
3. kl. 16.00 Orgelkoncert
Organist Niels Erik Aggesen spiller og fortæller om værkerne.
5. kl. 19.00 Løft din glædes vinger – musikalsk foredrag
Phillip Faber BEMÆRK: i Tøjhuset. I samarb. med Biblioteket,
som sælger billetter á 75 kr. fra den 10/1
19. kl. 19.00 Vild med litteratur / filmaften
Den filmatiserede roman: En mand, der hedder Ove
22. kl. 14.30 Fredagsmøde: Altid allerede elsket
ved Helle Skaarup der fortæller om sine år med Peter Bastian
26. kl. 19.00 Vielsesoptakt. For kommende brudepar

Marts 2019
14. kl. 16.30 Fyraftensmøde: Gud, hvor mystisk!
ved Jørgen Carlsen om forståelsen af verden mellem viden og mystik
17. kl. 16.00 Trompet- og orgelkoncert: Bach og Händel
Niels Tilma, baroktrompet og Dennis Fick, orgel
19. kl. 19.30 Vild med litteratur
Radetskymarch af Joseph Roth
22. kl. 14.30 Fredagsmøde: Den, der ikke lever nu…
Lisbeth Holm Filtenborg om øjebliksbilleder i litteratur

April 2019
20. kl. 22.00 Påskenat musikgudsjeneste
Fra mørket frem mod lyset. Pigekoret, præster og organist medvirker
23. kl. 19.30 Universet er slidt - forfatteraften
– om sorg, kærlighed og død ved Søren R. Fauth
26. kl. 14.30 Fredagsmøde: At rejse og at tegne
Birgitte Thorlacius fortæller om skitseblokke, H. C. Andersens og
hendes egne rejser med skitseblok

Maj 2019
7. kl. 10.00 Babysalmesang hold 3 begynder

Juni 2019
12. kl. 17.00 Børnegudstjeneste med 5 års dåbsjubilæum
18. Sogneudflugt til udvalgt sted i sommerlandet
Nærmere om udflugtsmål følger i kirkebladet

Juli 2019
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. Morgen- og sommersalmer
Ved Elli Krog Foldager og Niels Erik Aggesen
6. kl. 21.00 6. juli aftenkoncert: Oplæsning og musik
Paul Hüttel, oplæsning af tekster fra Kierkegaard og H. C. Andersen.
Anna Hall, cello.

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 2018
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, Anne Klysner m.fl.

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 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. Pigekoret har gennem årene medvirket ved opførelser af en lang række af de store klassiske
korværker. Korets repertoire har gennem årene været centreret om den klassiske kirkemusik, de seneste år 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 nystartet kor, for piger fra 12 til ca.
16 år. Her lærer de 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. Juniorpigekoret 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 organistassistent Dennis Fick og musiklærer
Anne-Mette Berggreen. Børnekoret øver tirsdage kl. 15.3017.00.

Yderligere oplysninger og tilmelding
Organist Niels Erik Aggesen, Danmarksgade 61
Telefon 24 41 62 40 eller nea@doks.dk
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Vild med litteratur?
Får du ikke læst så meget, som du gerne ville? Eller savner
du at drøfte det, du læser, med nogen – så har du nu muligheden i Trinitatis, hvor vi 6 gange om året mødes og drøfter
bøger og film. Konceptet er blandet. Nogle aftener lægger
en af deltagerne op til en snak om en bestemt roman, andre
aftener hører vi forfatteren selv fortælle om sin bog eller vi
får besøg af inspirerende medarbejdere fra Fredericia Bibliotek, som fortæller om årets bedste læseoplevelser indenfor
genrer, der spænder lige fra krimi til erindringer, romaner og
faglitteratur. Ind imellem er der også en film på programmet
på baggrund af det læste.
Jamen, er der overhovedet nogen, som gider læse længere?
JA, faktisk har danskerne de senere år fået mere lyst til at læse
– og ikke mindst også lyst til at tale om, hvad det egentlig
betyder for os og gør ved os.
Så mød op og vær med, når vi begynder sæsonen igen. De
programsatte bøger vil blive skaffet hjem via Fredericia Bibliotek og kan lånes fra Trinitatis Sognegård. Har du nogen
spørgsmål er du velkommen til at kontakte Elli Krog Foldager på mobil 30516891 / ekf@km.dk
Svend Brinkmanns 7 bud på, hvorfor vi egentlig læser
litteratur:
Vi læser for at forstå os selv
Vi læser for at forstå andre
Vi læser for at få det bedre
Vi læser for at få det værre
Vi læser for at få nye ideer
Vi læser for at passe på de gamle ideer
Vi læser for at få et frirum

Torsdag den 27. september kl. 19.30
Den der lever stille - forfatteraften med
Leonora Christina Skov
Aftenen er arrangeret i samarbejde med
Fredericia Bibliotek, hvor billetter á kr.
50,- kan købes.
PS. Har du lyst at mødes kl. 18.30 til fælles forberedelse af spørgsmål sammen med
Elli Krog Foldager, er du velkommen.
Se fyldig omtale under aftenmøder s. 3-4.

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30
Kantslag af Dorthe Nors
Først da Oprah Winfrey bragte en omtale af
Kantslag (2008) og sammenlignede den
med dansk møbelkunst, enkel og sublim,
begyndte det at gå op for den hjemlige danske litteraturarena, at der måske var noget,
man havde overset ved novellesamlingen og
ved Dorthe Nors' forfatterskab i det hele
taget. Selv kalder Dorthe Nors bogen for Lazarus-bogen, fordi den afgik ved døden i Danmark og siden
genopstod i USA. Og årsagen til, at netop amerikanerne er faldet for Kantslag, mener hun selv ligger i blandingen af det tragiske og det komiske, at de 15 korte, skarpe noveller om
mennesker på kanten, skårede, ensomme eksistenser, tør være
mørke og dystre, men samtidig også giver plads til smil. Elli
Krog Foldager gennemgår et par af novellerne.
OBS! Den 19. november får Fredericia Bibliotek besøg af Dorthe Nors.
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Tirsdag den 27. november kl. 19.30
Årets bedste læseoplevelser ved Jeanette Kjær
Christiansen og Jytte Bræmer fra Fredericia
Bibliotek
Savner du inspiration til nye læseoplevelser eller julegaveønsker, så er der her en oplagt mulighed for at blive »tanket
op« med muligheder, når Jeanette og Jytte, der begge brænder for al god litteratur, fortæller om årets bedste læseoplevelser, som spænder lige fra erindringer, romaner, krimier
til faglitteratur. Der vil blive god lejlighed til at snuse til
flere af bøgerne undervejs, høre små udpluk og sætte X’er i
folderen over de bøger, som gerne må lande under juletræet.
Med til gode læsestunder hører også hygge og lidt sødt, det
er der selvfølgelig også sørget for denne aften.

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 - Filmaften
En mand, der hedder Ove af Frederik Backman
59-årige Ove er parcelhuskvarterets sure,
gnavne mand, som holder sig for sig selv og
hver morgen kontrollerer, at alt går, som det
skal, og at alle regler bliver overholdt i kvarteret. Men Ove er da for helvede hverken
sur eller bitter, bare fordi han ikke går rundt
og smiler fra morgen til aften, som han selv
siger, og bag Oves facade gemmer sig en historie og en sorg.
Uanset hvilken type bøger, man plejer at læse, eller om man
måske ikke læser særligt meget, så bør man unde sig at give
denne bog og filmen en chance, for udover at man bliver særdeles godt underholdt, så giver indholdet også rigelig mulighed for eftertænksomhed og selvransagelse. Elli Krog
Foldager lægger op til filmen. OBS! Vi begynder kl. 19.00

Tirsdag den 19. marts kl. 19.30
Radetzkymarch af Joseph Roth
En galgenhumoristisk slægtsroman, der
følger tre generationer af den slovenske familie Trotta, en i og for sig almindelig og
jævn slægt, der dog skal få afgørende betydning for monarkiets beståen, da den
ældste af de tre, løjtnant Joseph Trotta, i
slaget ved Solferino tager en kugle for selveste kejser Franz Joseph. Samtidig med at det redder kejseren og monarkiet, bliver det også afgørende for Trottaerne
selv, for slægten bliver nu genstand for kejserens gunst, både
med hensyn til æren og deres økonomiske formåen. Hovedpersonen i Radetzkymarch er dog helten fra Solferinos sønnesøn, Carl Joseph, som bliver symbolet på det mægtige
riges deroute, der kulminerer med drabet på tronfølgeren
Franz Ferdinand og dermed første verdenskrigs begyndelse.
Michael Mikkelsen fortæller om romanen.

Tirsdag den 23. april kl. 19.30
Universet er slidt - Forfatteraften
om sorg, kærlighed og død ved lyriker og oversætter Søren R. Fauth
PS. Har du lyst at mødes kl. 18.30 til fælles forberedelse af spørgsmål sammen med
Elli Krog Foldager, er du velkommen!
Se fyldig omtale side 4.
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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 nyde en kop kaffe med brød (á 20 kr.),
få en god snak og have en hyggelig formiddag sammen 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
Tirsdag den 18. september kl. 9.00-17.30:
Kunst- og kulturtur til Søhøjlandet

Årets kunstudflugt bliver den 18. september med start kl.
9 fra Sognegården. Turen går til den smukke egn med søerne omkring Silkeborg. Vi begynder vores besøg på Øm
Kloster, hvor vi hører om et af de cistercienserklostre som
bragte ikke kun tro, men også viden om vand og urter og
lægekunst og landbrug til vores kultur.
Derefter går turen videre til Linå Kirke, som har fået nyt
bemærkelsesværdigt alterbillede af kunstneren Thomas
Kluge.
Og vi slutter dagen med at besøge den store udstilling på
Jorn Museet med en af Danmarks betydeligste kunstnere:
Per Kirkeby, som døde fornylig. Man får bustur, entre og
guidning og 2x kaffe med brød for kun 200 kr. Man medbringer selv frokostpakke. Det er en heldagstur hvor vi er
hjemme til aften. Sæt kryds i kalenderen og vær med på en
oplevelsesrig tur. Bent Andreasen er turleder.
Tilmelding og betaling sker til kirkekontoret, på mail eller
tlf. 75911240 senest den 7. september. Husk en frokostpakke.

Sommertur
Tirsdag den 18. juni
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 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.

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 er også med til at stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling, ligesom
musik også 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 hold begynder tirsdag den 4. september kl. 10.00
ved Lisbet Møller Larsen
Andet hold begynder tirsdag den 22. januar kl. 10.00
ved Bettina Jørgensen
Tredje hold begynder tirsdag den 7. maj kl. 10.00
ved Lisbet Møller Larsen.
For spørgsmål eller tilmelding kontakt en af de to
kirke- og kulturmedarbejdere: Lisbet Møller Larsen:
kirku@trinitatis-kirke.dk
eller mobil 22 36 20 99
Bettina Jørgensen: kk@trinitatis-kirke.dk eller mobil
21 22 06 30.
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Godnathistorie og aftensmad
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, selv de mindste
bliver grebet af stemningen og får lyst til at synge
og lytte med!
Vi har Godnathistorie en
gang om måneden, og
som oftest den første onsdag i 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 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 5. september.
Vi bestræber os på, at Godnathistorie ligger første onsdag i
måneden, men følg med på hjemmesiden og i kirkebladet for
at se, hvornår der er Godnathistorie.

Godnathistorie med
juleklip og risengrød
Juleklip er så hyggeligt at være sammen om, men ofte svært
at finde tid til selv derhjemme. Når vi indbyder til Godnathistorie i december måned, udvider vi den derfor med juleklip og skifter pastaen ud med risengrød!
OBS! Onsdag den 5. december begynder vi allerede kl.16.00.

Godnathistorie med
dåbsjubilæum
En gang om året fejrer vi 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 næste gang onsdag den 12.
juni kl. 17.00.
Børn med 5 års dåbsjubilæum får en særlig invitation, men
alle børnefamilier er selvfølgelig velkomne til at komme og
være med.

Gudstjenester for børn
Børn er altid velkomne
til søndagsgudstjenesterne. Hvis tiden bliver for lang, 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, 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.
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Godnathistorie med
Kirketeateret
onsdag den 3. oktober kl.
17.15
Kom og vær med, når Kirketeateret
med Jens Jødal kommer til en stor
aften med Godnathistorie og fortæller
lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Forestillingen er på én gang
både tro og nyfortolkende og også
morsom på en måde, som det næppe er
set før.
Jens Jødal blev forhindret sidst, vi
havde en aftale, nu satser vi på, at det vil lykkes at få hans
besøg. Ingen entre – og som altid fælles spisning i Sognegården efterfølgende.

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 familiegudstjeneste i forbindelse med forløbet. Vi hører altid en
fortælling fra Bibelen, 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 altså til de
lidt større børn. Når de mindste træder ind i kirkerummet
er det oplagt at løbe, kravle og 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 begynder.
Mail: kirku@trinitatis-kirke.dk
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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 dagligt er åben, dog ikke mandag og
fredag og i weekender kun ved møder og arrangementer

Efterårsudstilling 2018
Fra den 28. september til den 15. december
Den 28. september kl.
16.45 åbner efterårets udstilling med kunstneren
Dorthe Christensen,
Fredericia, der arbejder
med maleri, tegning og
grafik.
Hun fortæller om sine
værker, »at motiverne for
det meste er noget fra naturen. Det kan være planter og dyr, landskab eller det kan være gamle ting med
»sjæl« som inspirerer.
Det kan også være bogstaver jeg bruger som opbyggende
elementer i mine kompositioner«.
For øjeblikket arbejder Dorthe mest med grafik og afprøver
forskellige teknikker og udtryk. Hun har udstillet mange
steder i Danmark og i udlandet og også deltaget på censurerede udstillinger.
Siden 2001 har Dorthe Christensen tegnet det årlige »Fredericia Klip« for Museerne i Fredericia. Det seneste, fra
2018, var med motiver fra Trinitatis Kirke.

Forårsudstilling 2019
Fra den 25. januar til den 1. maj
Birgitte Thorlacius og Frede Troelsen udstiller grafik,
maleri og skulptur.
Fredag den 25. januar kl.16.45 åbner vi en ny udstilling med
værker af Birgitte Thorlacius fra Båring og hendes afdøde
ægtefælle billedhugger Frede Troelsen.
Birgitte Thorlacius henter hovedsageligt sin inspiration i
den omgivende natur. Karakteristisk for hendes raderinger,
grafik og maleri er det, at hun koncentrerer sig om den skrøbelige verden og tegner eksempelvis efterårets skræppeblade
eller solsikker, der hvor naturens vækster forfalder og overgår
fra én tilstand til en anden i naturens evige kredsløb.
Frede Troelsen arbejdede hovedsageligt som billedhugger,
men har også arbejdet med maleri. For ham var form, symboler og tegn det afgørende. Så f. eks. cirklen, søjlen, muren
og figurer, som griber ind i hinanden, blev tegn fulde af betydning, som han til stadighed udforskede i sine værker
frem til sin død i 2014.
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Tænker I på bryllup eller
kirkelig velsignelse, så kom til
VIELSESOPTAKT

Tirsdag den 26. februar kl. 19.00
Omkring 25 par bliver hvert år viet eller kirkeligt velsignet
i Trinitatis Kirke. 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.

Meditation i kirken

Hvis du ønsker ro og fordybelse, er 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 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 12. september, torsdag den 4. oktober, torsdag
den 8. november og onsdag den 5. december, altid kl. 19.30.
For forårets datoer se kirkens hjemmeside.
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Frivillig i Trinitatis
I Trinitatis er der god brug for frivillige til en hel vifte af
opgaver. Det kan for eksempel være kaffebrygning, fotografering, uddeling af kirkeblad eller madlavning. Det kan
også være at besøge et medmenneske eller give en hånd med
i vores børnearbejde.
Det er forskelligt, hvor meget tid og hvor mange kræfter
vi hver især kan lægge, men både små og store bidrag har
betydning for vores kirkeliv og fællesskab.
Som tak for hjælpen holder vi en fest for alle frivillige én
gang om året.
Har du lyst til at være en del af dette fællesskab, så henvend
dig gerne til Bettina Jørgensen, tlf. 21 22 06 30 eller
kk@trinitatis-kirke.dk

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 ønsker fællesskab, er i sorg eller har svært ved
at få økonomien til at slå til.
På de næste sider kan du læse lidt om vores aktiviteter, og
du er altid velkommen til at kontakte en af præsterne eller
en af kirke- og kulturmedarbejderne, hvis du vil være med
eller har brug for en håndsrækning.

Besøgstjeneste
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 kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen på tlf. 22 36 20 99 eller mail
kirku@trinitatis-kirke.dk

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 onsdag
formiddage fra kl. 10.00 - 11.45 i Trinitatis Sognegård,
Danmarksgade 61.
Sorggruppeleder, sognepræst Bente Hjul Johannesen, holder
orlov i efteråret. Fra 1. december kan hun kontaktes på tlf.
29 12 20 53 mail bhjo@km.dk for nærmere info og tilmelding til forårets gruppe, der begynder sidst i januar 2019.
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Omsorg for sjælen
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,
tvivl og tro. 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.
Vil du hellere chatte med en anonym præst på nettet er det
muligt her: www.sjaelesorg.nu

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.
Hver fjortende dag mødes 9-10 familier i sognegården og
spiser, leger og udforsker verden sammen. Deltagerne binder sig for et halvt år ad gangen, og 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 klubbens frivillige leder, Lize Borring, tlf.
29 12 45 73, mail: fuzz_y@hotmail.com, eller sognepræst
Merete Ørskov, tlf. 30 95 03 97, mail: meoe@km.dk

Genbrugsbutikker
ikker
Kirkens Korshær er afhængig af indtægterne fr
ffraa genbrug.
g
Inden for volden 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.
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. 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.
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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.
Telefon 75 93 39 00
Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 16.00-20.00
Søndag
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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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. krig og økonomiske trængselstider forfaldt den første kirke. I 1690 stod så
den nuværende kirke færdig.
I dag fremstår kirken som et meget autentisk rum i byen.
Kirken er særdeles velbevaret og fremstår som en klassisk
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 prægtigt og stort romantisk orgel.
Trinitatis er i dag et midtbysogn med 5.300 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 aftner 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 Fredericia
Bibliotek, Museets Venner og Folkeuniversitet Lillebælt. Det
er et signal om, at dørene i sognegård og kirke er åbne for
alle og enhver, der har lyst til at være med.
Kirken har også et rigt musikliv med hele tre kor: Et børnekor, et juniorpigekor 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
til og fik lov til at slå 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
være kirke, der hvor du er. 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 her.

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

