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En ny sæson - nye begyndelser
Trussel eller forjættelse?
- En ny dag truer!
Sådan kan Søren Brun i den
skønne tegneserie Radiserne
sukke, når dagen begynder.
Når dette kirkeblad har overskriften »En ny sæson og nye begyndelser«, er det imidlertid
ikke ment som en trussel. I stedet er det den kristne optimisme,
der peger på, at hver dag rummer nye muligheder for noget
godt: Nyt lys i mørket. Ny
glæde i sorgen. Nyt fællesskab.
På denne årstid åbner kirken sine
døre for nye arrangementer med
mulighed for at få nye venner og
ny viden. Så glæd jer!
Desværre ved vi godt, at tilbuddene ikke er for alle, selv om alle
selvfølgelig er velkomne. For
også i vores sogn og by findes der
udsathed. Det vil sige mennesker, hvis liv har formet sig med
så meget mørke og sorg, at det er
alt for svært at møde op til en almindelig gudstjeneste eller et arrangement i sognegården.
I Kirkens Korshærs Varmestue i
Danmarksgade har vi hjerterum
og husrum til alle, der synes, at
tanken om en ny dag er truende.
Det kan være, at jagten på penge
til det næste fix gør dagen uoverskuelig. Eller at stemmerne i hovedet larmer så meget, at al ny
aktivitet gør det hele værre.
Hos os taler vi derfor ikke så
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Musiker Frank Clifforth fortæller
om en ny begyndelse efter et liv med
stoffer.
meget om nye muligheder som
om gode øjeblikke. For gode øjeblikke tæller.
Men nogle gange oplever vi også
nye begyndelser, der for alvor
ændrer en livsvej.
Sådan en ny begyndelse vil pædagog, foredragsholder og musiker Frank Clifforth fortælle om i
kirken torsdag i uge 46. Frank
har levet et hårdt liv med misbrug, kriminalitet og vold. Men
lige på grænsen mellem liv og
død vender det, og i dag banker
hans hjerte for at forhindre unge
i at eksperimentere med alkohol,
hash og hårde stoffer.
Som et nyt tiltag kalder vi uge
46 for »Udsatte-Uge i Kirken:
Hvad gør vi?« Kirkens almindelige aktiviteter i den uge vil have

fokus på det at være udenfor. Og
i samarbejde med Panorama og
kommunens »Strategi for udsathed« viser vi Thomas Vinterbergs prisbelønnede film »Submarino«. Den handler om to
brødre, der gerne vil starte forfra.
Men en tragisk hændelse i deres
opvækst med en dybt alkoholiseret mor ligger som en mørk
skygge over deres liv.
Måske slutter filmen alligevel
med en ny begyndelse. For hver
dag er også Guds dag, og de nye
muligheder, vi ikke selv formår
at skabe os, dem kan vi heldigvis
pludselig og uventet få foræret,
også midt i en tragedie.
Korshærspræst
Merete Ørskov

Hos os taler
vi derfor ikke
så meget om nye
muligheder
som om
gode øjeblikke.
For gode
øjeblikke tæller

Høstgudstjeneste
med frokost, tombola og markedsbod
Sommeren går på hæld, halmen ligger på markerne og
landmanden er gået i gang
med at høste raps. Vi trækker
indendøre og finder de tykke
trøjer frem. Men sommeren
skal sluttes af med en fest, og
derfor inviterer vi til festlig
høstgudstjeneste med frokost,
og som noget nyt en hyggelig
tombola og festlig opvisning af
folkedansere. Vi skal naturligvis også have en markedsbod,
hvor sognecafeens dejlige hjemmestrik og andet skønt sælges.
Alt sammen for at sige tak og
glædes over de gaver vi får.
Både de håndgribelige, men
også gaven at være sammen
med mennesker vi holder af.

Til gudstjenesten skal vi byde
vores nye konfirmander velkommen. Alle kirkegængere
opfordres til at medbringe
frugt, grønt, marmelade,
blomster, brød og andet godt,
som bæres ind i kirken af børn
og konfirmander.
Alle de penge, der kommer
ind, går til at hjælpe folk i sognet, der har svært ved at få
økonomien til at hænge sammen i hverdagen.
Kirkefrokosten koster kr. 40,for voksne og er gratis for børn
og konfirmander.

Allehelgen
Der findes en ny begyndelse,
hvor vi ikke skulle have troet det
sådan besvarede nu afdøde biskop Niels Henrik Arendt engang spørgsmålet: Hvad siger
opstandelsen egentlig os moderne mennesker? »Opstandelses-historierne i Det Nye Testamente vil ikke ’sige os’ noget. De
vil simpelthen fortælle om noget,
der er sket. Hvad siger det? Det
siger, at der fra nu af er håb, hvor
alt ser håbløst ud. Og det er der
vitterlig meget, der gør. Det ser
mildest talt håbløst ud i Mellemøsten lige i øjeblikket; det ser
også håbløst ud på en del af
stuerne på landets kræftafdelinger. Min økonomi ser måske
håbløs ud – eller mit parforhold.
Men intet er længere håbløst,
simpelthen. Måske findes den
gode slutning ikke inden for
dette livs horisont eller denne civilisations historie. Men der er
ingen grund til at miste håbet;
alt kan i udgangspunktet ske, alt
kan lade sig gøre. Slet ikke for os,
men det er jo heller ikke pointen
i fortællingen. Det er kræfter,
som er større end vores, der er på
spil her. Fortællingen siger videre, at der findes en ny begyndelse, hvor vi ikke skulle have
troet det. Og det er da vidunderligt, sådan som det er vidunderligt efter en plagsom nat alligevel

at se lyset komme, høre fuglene
synge og mærke modet vende
tilbage. Eller når et andet menneske lader fortiden være glemt,
fordi der er vigtigere ting på spil.
Vi har alle sammen prøvet det.
Livsaligt er det«.

Allehelgens søndag den
3. november kl. 10.00
samles vi til gudstjeneste for i
fællesskab at mindes de mennesker, vi har taget afsked med i
vores kirke og på kirkegården
siden sidste Allehelgen. Gudstjenesten vil derfor bære præg af vemodet, men også taknemmeligheden over det, vi fik gennem
den døde, og trøsten, som lyder
til os i Påskeevangeliet, om Guds
evige nærvær og håbet om, at
opstandelsen gælder og venter os
alle – at der findes en ny begyndelse, der hvor vi ikke skulle have
troet det.
Efter prædikenen læses navnene
på dem, vi har mistet i det forløbne år og som er blevet begravet eller bisat ved Trinitatis
Kirke.
Kl. 16.00 er der også en musik-

gudstjeneste, hvor kirkens kor
opfører en kantate til Allehelgen.
Læs mere om den på side 8.
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Bettina
Jørgensen
på barsel
I mit liv vil der ske forandringer i den kommende
sæson, da der er en lille ny på
vej, og jeg skal på barsel. Jeg
har sidste dag fredag den 18.
oktober 2019.
I den kommende periode vil
Menighedsrådet søge en barselsvikar, som vil varetage
mine opgaver, mens jeg har
orlov. Så der er i den grad nyt
liv på vej, som vil betyde en
ny glædelig begyndelse for
såvel mig som for mit kommende barn.
Kirke- og kulturmedarbejder
Bettina Jørgensen

Ny tilbygning

På forsiden af kirkebladet kan I
se Claus og Ulrik, der arbejder
på sognegårdens nye tilbygning. De var så venlige at stille
op til fotografering. Byggeudvalget er godt tilfredse med opstarten og er fortrøstningsfuld
over processen. Det forventes at

den nye tilbygning står færdig
til marts 2020. Vi forventer
ikke, at der bliver større gener
omkring byggeriet. Vi glæder
rigtig meget til at tage de nye,
lyse og moderne lokaler og
kontor i brug.

Præstevikar
I skrivende stund er Trinitatis Menighedsråd i fuld
gang med at vælge den
præst, som skal være vikar
efter, at Merete Ørskov er
stoppet som sognepræst
og i forbindelse med Elli
Krog Foldagers 25% orlov
fra sin stilling. Den nye
præst vil blive ansat med
75% i ét år. Elli vil i det år
også være 75% og Bent vil
være 50 % sognepræst
Vi glæder os til at byde
vores nye kollega velkommen, forhåbentlig allerede
i september måned.

Drop-In dåb
- et samarbejde mellem kirkerne i Fredericia Provsti
Lørdag den 21.
september fra
11.00 til 15.00
Sct. Michaelis Kirke,
Vendersgade 30B
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Alle er velkomne, børn som
voksne, også selvom man ikke
bor i byen. Man er velkommen
til at tage gæster med, og man
kan komme alene. For myndige
voksne er det eneste, der skal
medbringes, gyldig legitimation med foto og CPR-num-

mer. Børn under 18 år skal have
forældre eller værge med. Er de
under konfirmationsalderen
desuden to faddere. Har alle,
der har del i forældremyndigheden, ikke mulighed for at
deltage, skal der foreligge
skriftligt samtykke fra de for-

ældremyndighedsindehavere,
der ikke er til stede.
I foråret afholdte vi drop-in dåb
Trinitatis Kirke, hvor 11 personer blev døbt, men denne gang
er det altså Sct. Michaelis, der
slår dørerne op.

Aftenmøder

Efterårets
arrangementer
Kunstudflugt til
Kerteminde og Odense
Torsdag den 12.
september kl. 9.00 til
kl. 17.30

en madpakke. Bent Andreasen er turleder.
Tilmelding og betaling
Udflugten koster 200 kr. til kirkekontoret.
med to gange kaffe med Læs mere på hjemmesibrød, man medbringer selv den.

Den nye
arrangementsfolder
Den nye arrangementsfolder,
der dækker alle aktiviteterne i
sognet fra august 2019 til august 2020 ligger nu på vores
hjemmeside. Den trykte folder
kan man hente i kirken eller
sognegården, hvis ikke man allerede har modtaget den i sin
postkasse.
Læs om de mange aktiviteter,
møder, foredrag og koncerter
som det kommende år byder på.

I Trinitatis kan vi lide at samarbejde med andre, og det
kommer bl.a. til udtryk, når vi
i fællesskab med Fredericia
Bibliotek, Grænseforeningen
eller Fredericia Museums Venner inviterer til foredrag.
Alle er velkommen.

Fredagsmøder
Mange er glade for at komme til
fredagsmøde i sognegården, hvor
vi udover at høre et interessant foredrag også deltager i et hyggeligt
kaffebord. Efterårets fredagsmøder
har forandring og forankring som
omdrejningspunkt.

Lykke-Pers vej fra
forandring til forankring
Den 27.
september
kl. 14.30
Ved Ulla Morre
Bidstrup, uddannelsesleder, præst og
litteraturhistoriker

Intet er, som jeg vil ha’ det jeg er glad
Den 1. november kl. 14.30
Ved teolog og
psykoterapeut
Christian Højlund

Grundtvig og kvinderne
Onsdag den 23. oktober
kl. 19.00 i kirken
Ved tidl. højskoleforstander
Else Mathiassen, fortæller og
performer, Torben Lassen
trompet og oplæsning og
Karen Sørensen, piano.
Ingen entre.

På opdagelse
i højskolesangbogen
Onsdag den
13. november
kl. 19.00 i
Tøjhuset
Ved musikformidler og radiovært på DR Mathias Hammer
Billetter à 50 kr. købes via
biblioteket.
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»Udsatte-Uge i kirken:
Hvad gør vi?«
I uge 46 sætter Trinitatis Sogn
og Kirkens Korshær særligt
fokus på mennesker, der kæmper med misbrug, hjemløshed,
psykiske lidelser og ensomhed.
Mandag den 11. november kl.
17.45 i Panorama: Se Thomas

Vinterbergs prisbelønnede film
»Submarino«. Filmen handler
om Nick og hans lillebror, som
oplever en tragisk hændelse,
mens deres mor er sanseløs af
druk. Det præger deres liv, og
de mødes først igen som
voksne. Entré 50 kr. Overskuddet går til varmestuen.
Tirsdag den 12. november kl.
15.30-17.00 i varmestuen: Kig

ind til Åbent Hus og oplev en
oase for byens udsatte. Mød
personalet og få en snak og en
kop kaffe.
Onsdag den 13. november kl.
17.15: Godnathistorier har

fokus på udsathed med historien om Jesus og den blødende kvinde. Tag småpenge
med til fiskedam / lotteri.
Torsdag den 14. november kl.
10.00: I sognecaféen vil kors-

Godnathistorie med
små ændringer

Torsdag den 14. november kl.
19-20.30 i kirken: Frank Clif-

- men den samme gode fortælling
og skønne fællesskab

forth, kendt fra X-Factor, fortæller og spiller sange for unge
og deres forældre om sin kamp
for at komme ud af misbrug og
kriminalitet. Gratis entré, og
alle aldre er velkomne.
Søndag den 17. november kl.
11.00: Husstandsindsamling til

fordel for varmestuen i Danmarksgade 79. Meld dig som
indsamler på www.danmarkmodfattigdom.dk

Meditation i kirken

6

med børn og unge

hærspræst Merete Ørskov fortælle om sit arbejde på kanten
af samfundet.

Der er meditationsaften følgende dage:
Torsdag den
19. september kl. 19.30
Torsdag den
31. oktober kl. 19.30

Kirkelivet

Torsdag den
21. november kl. 19.30

Tilmelding er ikke nødvendig. Bibler findes i kirken.

Vi har som noget nyt aldersinddelt godnathistorierne, for at gøre det tydeligere, hvilken aldersgruppe
vi har mest øje for i det, vi
siger; om det er for de 0-5
årige eller til de 6-10 årige.
Alle søskende i alle aldre er
selvfølgelig velkomne. Vi
har også ændret rækkefølgen, således at vi begynder
med spisning i sognegården

kl. 17.15 og derefter går vi
i kirken til fortælling og
sang. Det hele slutter kl. ca.
18.30. Alle er velkommen,
og der er ingen tilmelding!

Velkommen til
Godnathistorier
Onsdag den 4. sept.
Onsdag den 2. okt.
Onsdag den 13. nov.

Korn
- ord til
eftertanke

Børnekor
Hver tirsdag kl. 15.0016.30.

Det er for dig, der går i 3.5. klasse. Alle sangglade
børn er velkommen.
Kontakt Dennis Chr. Bang
Fick, hvis du er interesseret
i at høre mere om børnekoret.
Mobil: 23 43 31 72 eller
boernekor@
trinitatis-kirke.dk

Nyt hold
minikonfirmander
Når vi begynder et nyt hold
minikonfirmander i efteråret,
gør vi kirke og kristendom relevant og håndgribelig for aldersgruppen, så de bliver
klogere og mere interesseret i
deres kirke. Vi fortæller alle de
gode historier, som børnene
kan spejle sig selv og deres liv

i. Vi oplever, at 3. klasses børn
er umiddelbare og nysgerrige,
så det er ikke svært at gøre timerne spændende og livlige.
Elever på Kirstinebjergskolen
afd. Høgevej og Sct. Knuds
Skole får en invitation til minikonfirmand i efteråret. I foråret 2020 er det Friskolens tur.

»Vi har fået friheden,
men også friheden til
det frie fald. Der skal
være noget i mig at
holde fast i, for de
ydre omstændigheder
skrifter så hurtigt«
Per Schultz Jørgensen, professor

»Nu lever unge i en tid,
hvor hvert enkelt menneske skal have sin egen
lille historie til at hænge
sammen. Derfor vælger
de unge ofte en masse
historier til i stedet for
fra. Kun meget få unge
vil sige, at de ikke tror,
for de vil gerne holde
den mulighed åben«
Søren Østergaard,
ungdomsforsker.

Lørdagsdåb
Lørdag den 19. oktober
Lørdag den 16. november

kl. 10.30
kl. 10.30

Vi gør opmærksom på, at gudstjenesten kun finder sted,
hvis der er tilmeldte til dåb.
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Musik

Orgelkoncert
Søndag den 29. september kl. 16.00

og koncerter

Trinitatis Kirke
indleder efterårets koncertrække med en præ-debutkoncert på kirkens orgel. Det er
Lars Fløe, der studerer orgel på
sidste år i solistklassen ved Det
Jyske Musik- konservatorium.
Han debuterer til efteråret 2019
efter at være vendt hjem fra et
12 måneders studieophold i
Paris.

I Paris studerede han på Conservatoire de Saint-Maur hos orgelprofessor Éric Lebrun i
repertoirespil og hos organiste
titulaire ved Saint-Sulpice, Sophie-Véronique og CaucheferChoplin i improvisation.
Til denne orgelkoncert vil Lars
Fløe give bud på den rige franske orgeltradition med musik af
blandt andre Vierne, Alain,
Dupré, Gigout, Bonnal, Cochereau, Escaich og Debussy.

Musikgudstjeneste til Allehelgen
Søndag den 3. november kl. 16.00
Allehelgens søndag bliver der
mulighed for et genhør med
den nyskrevne kantate til Alle
Helgen, som Trinitatis Kirkes
Pigekor, Juniorpigekor og Børnekor opførte sidste år. De
mange medvirkende - ca. 60
korsangere - der alle synger i
Trinitatis Kirkes tre forskellige
kor gentager succesen i år.
Det er Jakob Lorentzen, organist i Holmens Kirke, der har
skrevet musikken og Lisbeth
Smedegaard Andersen, teksten.
Der indgår fire nyskrevne Allehelgens salmer og nye tekster
til de mange nye korsatser,
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værket også indeholder. Hele
musikgudstjenesten indrammes af to kendte salmer: Den
store hvide flok vi se og Dejlig
er jorden.

Udover kirkens kor medvirker
kirkens organister Dennis Fick
ved orglet og Niels E. Aggesen
som dirigent og sognepræst
Elli Krog Foldager som liturg.

Koncert
Søndag den 17. november kl. 16.00
I samarbejde med Fredericia
Musikforening arrangeres en
koncert med Concerto Copenhagen, der ubetinget er Danmarks
fremmeste barokorkester med
stor international bevågenhed.
Concerto Copenhagen tourneer
over hele verden: Europa, USA,

Japan og Australien - og samarbejder med mange af tidens internationalt kendte kunstnere
inden for den tidlige musik som
f.eks. Emma Kirkby og Andreas
Scholl. Orkesteret har indspillet
en lang række CD-er og blevet
belønnet med flere prestige-

Foto: Francesco Gali
fyldte og internationale priser.
Lars Ulrik Mortensen er leder af
Cocerto Copen-hagen og er
kendt som en af vor tids førende
cembalister og kammermusikere. Han modtog i 2007 Leonie
Sonnings Musikpris.
Det er således en helt usædvan-

lig koncert, der venter tilhørerne
i Trinitatis Kirke. På programmet står barokmusik af J.S. Bach
med bl.a. Orkestersuite nr. 4 og
Kaffekantaten.
Entre kr. 100,- Billetsalg ved
indgangen til kirken fra kl.
15.00.

Aftensang - hver lørdag kl. 16.00
fra midt i november frem til jul
Aftensang er et forløb over ca. 30
minutter med sang- og musikindslag, refleksion og fællessalmer til kirkeåret og årstiden. 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 Fick ved
orglet.

Den 30. november

Den 14. december

Trinitatis Kirkes
Juniorpigekor.

Agate og Andrez Blautz,
guitarer.

Den 7. december

Den 21. december

Hannerup Kirkes Børne- og
Ungdomskor; Tanja Christiansen, dirigent og orgel.

Sct. Michaelis Kirkekor;
Jens Ole Jespersen, dirigent og
orgel.
Aftensangen afsluttes med et
glas varm gløgg i kirkens våbenhus.

Den 16. november
Solister fra
Trinitatis Kirkes Pigekor.

Den 23. november
Trinitatis Kirkes Børnekor
og Løgumkloster Kirkes
Børnekor.

9

Poverty-walk og tur
i det grønne

Varmestuen tilbyder et fristed til sårbare mennesker.
Her er altid kaffe på kanden,
vi serverer gratis mad og
yder praktisk hjælp i form af
bad, tøjvask, varmt tøj, adgang til pc og kontakt til offentlige myndigheder.

I maj oplevede frivillige og ansatte i varmestuen et andet Aarhus end det, de fleste kender. Vi
var på »Fattigdoms-vandring«
med en midaldrende aarhusianer, der tidligere har været i
misbrug og i perioder hjemløs.
Manden fortalte gribende fra
livet på kanten og guidede os
gennem gader og stræder, hvor
man i dag indtager stoffer, og
hvor der i dag er »hellesteder»,
når man lever på gaden.
Vi genkendte det hele fra vores
erfaringer i Fredericia, men problemerne er desværre i en større
skala. Til gengæld er der heldigvis også mere hjælp fra Kirkens

Varmestuen
Danmarksgade 79

Korshærsgudstjenester i
Trinitatis Kirke
kl. 16.00 følgende dage:
Søndag den 22. september
Søndag den 27. oktober
Søndag den 24. november

Vi bruger alkoholfri
vin ved altergangen.
Før gudstjenesterne er der
kaffe i varmestuen fra
kl. 14.00. Samme sted
er der efterfølgende
varm mad.
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Varmestuen
er åben
Hverdage
kl. 9.00-14.00
Onsdag også kl. 16.00-20.00
4. søndag
i måneden kl. 14.00-16.00

Korshær, som bl.a. har værested
for grønlændere, natvarmestue,
herberg og unge-herberg. Også
andre sociale organisationer tilbyder hjælp til udsatte i Danmarks næststørste by.
I juni var vi på bustur i det
grønne sammen med »vores
folk« fra varmestuen og Skuret i
Fynsgade. Det blev til kaffe ved
Hindsgavl, dejlig, varm mad på
Fjelsted Skovkro og kaffe og
kage på Varbjerg Strand.
Skønt var det at høre en deltager
sige:
- Jeg nød turen. Og det gav mig
mod på at komme ud. Naturen
ligger jo lige derude!

Åbent hus efter lukketid
I forbindelse med »Udsatte-Uge
i Kirken: Hvad gør vi?« (se s. 2
og 6) inviterer vi til åbent hus i
Kirkens Korshærs oase for byens
udsatte, Danmarksgade 79, tirs-

dag d. 12. november kl. 15.3017.00
Kig ind, mød personalet og få
en kop kaffe og en snak om
vores arbejde.

TRINITATIS KIRKE
www.trinitatis-kirke.dk

Kontakt
Sognepræst
(kbf.)
Elli Krog Foldager
Øster Voldgade 12
Mobil: 30 51 68 91
ekf@km.dk

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

Korshærspræst
Merete Ørskov
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
organist.mail@gmail.com

Kirketjener

Kordegnekontor

Charlotte Rüsz
Spicavænget 6

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

Mobil: 51 51 21 50
Privat: 40 46 68 80

Kirketjener
Annette Olander
Agernhavevej 124,
Klattrup
Mobil: 24 78 57 36
Privat: 20 97 26 36

Kirkeog kulturmedarbejder
Lisbet Møller Larsen
Nr. Bjertvej 68, 6000 Kolding
Mobil: 61 61 60 26
kirku@trinitatis-kirke.dk

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

Formand for
menighedsrådet
Poul Erik Poulsen
Øster Voldgade 20
Mobil 29 43 73 84
pepoulsen@dadlnet.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
Trinitatis kirkekontor
Danmarksgade 61
Tlf. 75 91 12 40
trinitatis.sognfredericia@km.dk
Træffetid:
Tirs. - tors. kl. 12.30-13.30

Kirkernes Hus
Christiansvej 6
Tlf. 75 92 19 75

Trinitatis kirkegård
Driftsleder
Ole Hougaard
Mobil: 40 28 39 43

Kirkebladet udgives af Trinitatis Kirkes menighedsråd. Redaktionsudvalget består af
Lisbet Møller Larsen og Elli Krog Foldager (ansvarshavende redaktør).
Fotos: Lisbet Møller Larsen og Ole Sejrup

Hvor henvender
man sig:
Ved fødsler
Hvis forældrene er gift, skal der
ikke foretages nogen anmeldelse
– den sendes automatisk fra jordemoderen. Er forældrene ikke
gift, skal faderskabet registreres
på blanketten Omsorgs- og ansvars- erklæring, som sendes til
Kordegnekontoret, Christiansvej 6, senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketten findes på
www. personregistrering.dk

Ved dåb
Henvendelse til Kordegnekontoret, Christiansvej 6, hvor tidspunkt for dåben aftales.

Ved vielser
Henvendelse til Kordegnekontoret, Christiansvej 6, hvor tidspunkt for vielsen aftales.

Ved dødsfald og
bisættelse/begravelser
Henvendelse til en bedemand,
som træffer aftale med den
præst, der skal foretage den kirkelige handling. Man kan også
henvende sig direkte til en af
kirkens præster.

Ved 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.
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Gudstjenester, koncerter og arrangementer i Trinitatis
September

Oktober

November

1. 11.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 18,9-14 Farisæeren og tolderen
4. Godnathistorie kl. 17.15*
8. 12.s.e.trintiatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mark. 7,31-37 Helbredelsen af den
døvstumme
Inds.: Døvemenighederne
15. 13.s.e.trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 10,23-37 Den barmhjertige
samaritaner
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
22. 14.s.e. trin kl. 10.00*
Høstgudstjeneste og kirkefrokost med
høstmarked
Elli Krog Foldager & Bent Andreasen
Luk. 17,11-19 Helbredelsen af de ti
spedalske
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00
Merete Ørskov
24. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
27. Fredagsmøde kl. 14.30*
29. 15.s.e. trin kl. 10.00
NN
Mat. 6,24-34 Om bekymringer
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
Orgelkoncert kl. 16.00*

6. 16.s.e.trin kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 7,11-17 Enkens søn i Nain
Inds. Menighedsplejen i Trinitatis
13. 17.s.e.trin kl. 10.00
NN
Luk. 14,1-11 Om pladserne ved bordet
20. 18.s.e.trin kl. 10.00
Bent Andreasen
Mat. 22,34-46 Det største bud i loven
Inds.: Samvirkende Menighedsplejer
23. Aftenmøde kl. 19.00*
24. Konfirmandgudstjeneste kl. 19.00
27. 19.s.e.trin. kl. 10.00
NN
Mark. 2,1-12 Helbredelsen af den lamme
i Kapernaum
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
29. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30

1. Fredagsmøde kl. 14.30*
3. Allehelgen kl. 10.00*
Bent Andreasen & Elli Krog Foldager
Matt. 5,1-12 Saligprisningerne
Musikgudstjeneste kl. 16.00*
Liturg: Elli Krog Foldager
3. Korshærsgudstjeneste kl. 16.00
10. 21.s.e.trin kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 4,46-53 Den kongelige
embedsmand i Kapernaum
Inds. KFUM’s Soldatermission
13. Godnathistorie 0-5 årige kl. 17.15*
Aftenmøde kl. 19.00*
Obs. I Tøjhuset
16. Aftensang kl. 16.00*
17. 22.s.e.trin kl. 10.00

Husk! Ved bestilling at nævne at det er kirketaxa.

23.
24.

Hver torsdag kl. 10.00-11.30
Sognecafeen er et åbent mødested for
både mænd og kvinder. Der er plads
til en uformel snak og en hyggelig
kop kaffe med brød til (à 20 kr.)
Nogle strikker andre læser et blad,
men alle synger og lytter til den historie, der bliver læst højt omkring
det fælles bord.
Har du spørgsmål, kan du kontakte
Helle Rask mobil 24 63 98 96, ellers
er du velkommen til blot at dukke
op.
Der er plads til alle, og alle bliver
taget godt imod.

26.
30.

Mat. 18,21-35 Lignelsen om den
gældbundne tjener
Koncert kl. 16.00*
Aftensang kl. 16.00*
Sidste s. i kirkeåret kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 25,31-46 Verdensdommen
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.15
Aftensang kl. 16.00*

* Se omtale i bladet

Scan koden og læs mere
om Trinitatis Kirke
Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Kirketaxa: 75 50 34 11

Sognecafé

NN

