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Genbrug af det
himmelske budskab

For lyer vi
til de gamle ord
med et
åbent hjerte,
så hører vi Guds
pulsslag slå,
i julemørket,
i nytårsskæret
og i hverdagens lys
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Juleaften i min barndom havde
sine traditioner, sådan som alle
juleaftener har det. En af de
mindre spændende fandt sted,
hver gang en gave var pakket
op: Gavepapiret skulle rettes
ud, eventuelle knuder på gavebåndet skulle løses op, og tilog-fra-kortene skulle lægges på
plads i en papæske, så det hele
kunne bruges igen næste jul.
Og næste jul.
Sådan er det vist at være barn af
forældre, der har levet under
krigen.
Derfor var det noget af et kulturchok, da jeg første gang oplevede jul i en anden familie,
hvor papir og bånd hobede sig
op i rodede stakke på stuegulvet
for til sidst at ryge i skraldespanden. Den dag i dag gemmer jeg gavebånd til genbrug.
Året rundt i øvrigt.
Men ellers er der ikke meget
genbrug over vores juleforbrug.
Nyt skal det være, og indkøbt
til fuld pris. Kun de færreste
venter med at købe gaver, til de
er sat på januarudsalg – selv om
udsalget begynder i juledagene.
Til gengæld er selve julen genbrug. Det samme søde evangelium gentages og gentages, og
kirken er stuvende fyldt med
mennesker, der kommer år efter
år for at høre om barnet i kryb-

ben og englene, der synger så
himmelsk på marken. Og
mange er de familier, hvor julefrokosten skal bestå af de samme
retter, år efter år.
For genbrug er mere end sparsommelighed. Genbrug er også
gentagelse, og gentagelse er
livsvigtigt. I gentagelsen genkender vi os selv og hinanden. I
gentagelsen finder vi en fundamental tryghed, som er nødvendig, for at vi også kan forandre
og skabe nyt. Nogle mennesker
har mest brug for gentagelse og
genkendelighed. Andre har
mest brug forandring og nyskabelse. Og sådan er vi – heldigvis
- skabt forskellige.
Kristendom er begge dele:
Både genbrug og nyskabelse.
Juleevangeliet er, forunderligt
nok, nyt hver eneste gang, det
høres, selv om vi kan ordene
udenad - lige som evangeliet på
resten af årets dage på samme
tid er både velkendt og nyt. For
lytter vi til de gamle ord med
et åbent hjerte, så hører vi Guds
pulsslag slå, i julemørket, i nytårsskæret og i hverdagens lys.
Og hvert eneste af Guds pulsslag er nyt og giver nyt liv til
os, lige her og nu, selv om ordene er blevet gentaget og gentaget igennem et par tusinde år.
Merete Ørskov

Fra advent til helligtrekonger
Julegudstjeneste for de yngste
Fredag den
8. december kl. 10.00

Helligtrekongersvandring
Fredag den
5. januar kl. 16.00

Julen er i høj grad børnenes
fest – og selvfølgelig har vi
også et krybbespil for de
mindste børn. I samarbejde
med tre børnehaver, der ligger nær kirken, arrangerer vi
en børnevenlig julegudstjeneste med krybbespil, luciaoptog og julesalmer midt i
december måned.
Sognets dagplejere er også
meget velkomne til at kigge
ind til en halv times »rigtig
jul«☺

Adventsmøde

Godt nytår

Fredag den
15. december kl. 14.30

Mandag den
1. januar kl. 16.00

Eftermiddagen byder på masser
af sang, musik og fortælling og
også en sjov gætteleg ved Elly
præsterne Elli Krog Foldager
og Bent Andreasen. Adventsog julesange og fortællinger er
et værn mod, at ligegyldigheden skal tage magt- en i livet.
Vi synger sammen, hører dejlig
julemusik og lokale musikalske
kræfter spiller firhændigt klaver.
Alle er velkomne til at være
med til en blanding af sjov og
hygge i godt selskab med andre.

Vi hilser et nyt år velkomment og ønsker hinanden
godt nytår i kirkens våbenhus efter gudstjenesten.
Der vil ved samme lejlighed være en kort tale fra
menighedsrådsformanden.

Forberedelserne til jul tager
flere måneder, og pludselig er
det hele ovre! Tag smukt afsked
med julen ved at gå med på den
traditionsrige Helligtrekongersvandring mellem Sct. Michaelis
Kirke og Trinitatis Kirke.
Vandringen arrangeres af byens
kirke- og kulturmedarbejdere.
Kl. 16.00 samles alle, der vil
deltage, foran Sct. Michaelis
Kirke. Her tænder vi lygterne
og bevæger os mod Trinitatis
Kirke. Vi skal vandre en smuk
vej dertil, og også synge »Dejlig er den himmelblå« undervejs.
Efter en kort og familievenlig
gudstjeneste, hvor kirke- og
kulturmedarbejderne opfører et
Helligtrekongers-spil, og vi
synger et par salmer, vil der
blive serveret dejlig varm suppe
i Trinitatis Sognegård.
Arrangementet er gratis.

Vi deler ud
af fredslys
Ved aftensangen
lørdag d. 2. december
bærer spejderne en flamme fra
Betlehemsgrotten ind i Trinitatis Kirke. Fredslyset kaldes
den og minder os om den fred,
vi har så meget brug for. Tag
gerne en lanterne med og få
tændt et lys ved fredslyset,
som du kan bære med hjem til
din hverdag.
Alle børn og voksne er velkomne.

3

Trinitatis Pigekors
25 års jubilæum
Et kormedlem fortæller
Trinitatis Kirkes Pigekor –
hvem er vi? Spøgefugle vil nok
påstå, at det med pigekor er
ved at være en saga blot…..!
Men da vi ikke har kunnet
finde på et bedre navn til koret,
holder vi stædigt fast i det.
Navnet symboliserer ganske
godt, hvem vi er. En flok glade
piger i mange aldre, der kan
lide at synge i Trinitatis Kirkes
kor.
Koret blev oprettet i forbindelse med, at vores organist og
kantor Niels Erik Aggesen blev
ansat ved Trinitatis Kirke.
Gennem årene har der været
mange forskellige medlemmer.
Nogle har kun været med i
kort tid, mens andre hænger
ved og slet ikke kan forestille
sig, ikke at være med i koret.
Mange har været med i næsten
10 år eller mere, og en enkelt i
alle 25 år. Dejligt er det, når
nogle af pigerne vender tilbage
til koret efter et efterskoleophold, eller vender tilbage til
Fredericia og koret efter at have
læst i en anden by i nogle år.
Hvad kræver det så at være
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med i koret? Ja først og fremmest skal man være glad for at
synge og have en nogenlunde
sangstemme. Vi øver hver tirsdag, og det er hårdt arbejde!
Der er mange nye ting at lære,
både store værker og mindre
trestemmige satser til salmer

Hvad kræver
det så at være
med i koret?
Ja først og
fremmest skal
man være glad
for at synge og
have en
nogenlunde
sangstemme.

og sange. Ambitionerne er
høje, så vi øver om og om igen
– alt kan blive bedre, det kræver både udholdenhed og koncentration. Men lige så fokuserede vi er, lige så pjattede kan
vi også være, og korprøverne
bliver som regel til en god
blanding af begge dele, det er
med til at holde humøret højt.
Vi er også vildt gode til at
holde pauser! Korkagen er et

fast indslag om tirsdagen. Vi
skiftes til at have kage med, og
det er ikke populært at
glemme… Uanede mænger af
kage forsvinder som dug for
solen, og snakken går lystigt –
der er ikke noget med trætte
stemmer her. Vi har et rigtig
godt sammenhold i koret, og
hygger os i pauserne - og når vi
holder jule- og sommerfrokoster. Aldersforskellen mærkes

www.trinitatis-kirke.dk

ikke rigtig, den giver tvært i
mod mulighed for, at vi kan
hjælpe hinanden med de store
og små problemer, vi støder ind
i. Der er gennem årene knyttet
mange gode venskaber i koret,
så vi også privat hygger os sammen i større eller mindre grupper.
Vores primære opgave er at
medvirke til gudstjenesterne i
kirken, en opgave som vi forsøger at løse så godt som muligt.
Derudover har vi vore egne
koncerter f.eks. julekoncerten,
påskelørdag-aften og 5. juli
koncerten. Vi tager også af og
til ud og synger koncert i en
anden kirke, deltager i større arrangementer med andre kor, og
har gennem tiden indspillet
flere CD’er. Alt dette er med til
at sætte kolorit på korets arbejde, og giver os mange gode
oplevelser sammen.
Vi fejrer vort jubilæum søndag
den 3. december 2017 med en
kombineret jubilæums- og julekoncert i kirken. Vi har inviteret en masse af de tidligere
medlemmer af koret og håber,
at der dukker rigtig mange op.
Vi håber også, at rigtig mange
fra menigheden samt familie
og venner vil komme til koncerten, og være med til at fejre
jubilæet og glæden ved at
synge.
Vi glæder os til at se jer.

Jubilæums- og
adventsjulekoncert
af Niels Erik Aggesen
Søndag den
3. december kl. 16.00
Julemåneden indledes med
den traditionelle advents- og
julekoncert 1. søndag i advent.
I forbindelse med koncerten
markeres pigekorets 25 års jubilæum. Pigekoret blev stiftet
af Niels Erik Aggesen i 1992
og har gennem årene udviklet
sig til et ambitiøst og velsyngende kor.
Trinitatis Kirkes Pigekor består af ca. 20 sangere. Pigekoret synger til alle gudstjenester
ved kirken og medvirker ved
et betydeligt antal koncerter
og musikarrangementer ved
kirken. Derudover har pigekoret gennem årene medvirket
ved seks CD-indspilninger:«
5. Julikoncerten i Trinitatis
Kirke« (1994); »Gemmer
Hvert Et Ord« med Den Kgl.
Livgardes Musikkorps (i anledning af 150-året for udfaldet
fra Fredericia 1999); »Så lad
kun sorgen synge« (2002);
Musikjul (2003) og »Jul i Trinitatis Kirke« (2012) og senest
i 2014 CD-en med musik til
5. og 6. juli: »Det land endnu

er skønt«. Pigekoret har gennem årene medvirket ved opførelser af en lang række af de
store klassiske korværker, bl.a.
Händels Messias, Bachs Juleoratorium; Faurés Requiem;
Saint-Saëns Juleoratorium,
Carl Nielsens Fynsk Forår og
Kuhlaus Elverskud. I årene
2012-14 var Pigekoret udvalgt
blandt landets mange kirkekor
til indspilninger af salmer til
DR Dagens Salme/ Folkekirken.dk.s salmedatabase. Derudover synger pigekoret en
lang række koncerter rundt
omkring i andre kirker. Pigekorets repertoire har gennem
årene været centreret om den
klassiske kirkemusik, de seneste år udbygget med et fyldigt
repertoire af danske sange.
Pigekoret nyder stor anerkendelse blandt kirke- og koncertgængere. Haderslev Stifts
tidligere biskop Niels H.
Arendt skrev efter en koncert
på Harmonien i forbindelse
med Stiftsdagen i Haderslev:
»En stor, stor tak til dig og dit
kor for i går eftermiddags. Jeg
vil mene uden nogen form for

overdrivelse, at Trinitatis pigekor for tiden er det bedste kor
i stiftet. Der var udstråling, naturlighed, sang- glæde og fin
musikalitet over hvert eneste
nummer. Det var fremragende,
må du gerne sig til dem«. Og
musikanmelder Lars Zachariasen skrev i Fredericia Dagblad:
»Gades Morgensang gad jeg
godt høre igen og igen – alle
ugens syv dage! – med pigekoret fra Trinitatis Kirke, vel at
mærke«.
Ved koncerten deltager også en
gruppe af pigekorets tidligere
medlemmer, som sammen
med det nuværende kor synger
en række af korets »julehighlights«. Det øvrige program
består af et bredt udvalg af
vore advents- og julesalmer
samt et par fællessalmer med
Niels Erik Aggesen ved orglet
og som dirigent. Endelig vil
koncerten indeholde en nyskabelse, der først vil blive afsløret
ved selve koncerten. Efter koncerten indbyder menighedsrådet til kort reception og et let
traktement i Sognegården.
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Udstilling i
Vinterens arrangementer
Sognegården i Kirken og Sognegården
Fernisering fredag
den 26. januar
kl. 17.00
Kirsten Bak, som udstiller
sine malerier i Sognegården
er uddannet billedkunstlærer og har gennem mange år
malet, undervist i FOF og
udstillet mange steder i
Danmark og Sverige. Kirsten arbejder med såvel portrættegning, akvarel og
maleri. Udstillingen hos os
koncentrerer sig om hendes
maleri. Med inspiration fra
huse, fugle, mennesker og
lyset skaber hun smukke
kompositioner, som fortrinsvis er abstrakte og som
skabes i en kreativ proces,
hvor maleriet tager over.
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Fredagsmøder
Vi sætter fokus på, hvad der kan påvirke og måske ligefrem blive drivkraften i et menneskes eller i en
organisations eller en hel befolknings
måde at handle på, være på og se sig
selv i lyset af; er det nationalfølelse,
kærligheden til et sted? Er det medmenneskelighed? Eller noget helt
andet. Vi har inviteret kendte danskere, som vil giver deres bud på
drivkraften.
Alle er velkomne, kaffen koster kr. 20,-

Fredag den
26. januar kl. 14.30
Derfra vores verden går - et foredrag
om fædrelandskærlighed.
Ved Henrik Jensen, historiker,
forfatter og skribent for JyllandsPosten og Kristeligt Dagblad.

Fredag den
23. februar kl. 14.30
Kaj Munks opgør med diktaturet
og demokratiet.
Ved Jon Høgh, tidl. lærer i Vester
Tim og aktiv guide ved Kaj Munk
Præstegård i Vedersø

Meditation i kirkerummet
Det kan være svært at læse i
Bibelen på egen hånd og ord
for ord. Derfor tilbyder vi en
ny måde at åbne de gamle tekster på.
Deltagerne sidder ved kirkens
døbefont og har hver sin Bibel
at læse i. Teksten fordyber
man sig i individuelt under
stille meditation, og i fællesskab deler man herefter sine
oplevelser og tanker i det omfang, man har lyst til.
Meditationen vil have fokus
på, hvad Bibelens ord siger til
hver enkelt deltager ud fra
vedkommendes konkrete livs-

situation. Aftenerne ledes af
sognepræst Merete Ørskov,
der er uddannet retræteleder
og har mange års erfaring med
meditation.
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, og
man behøver ikke kunne alle
aftener. Tilmelding er ikke
nødvendig. Bibler findes i kirken.

Den 13. december
Den 17. januar
Den 14. februar
onsdage
kl.19.30 til ca. 20.30

Litteratur og
film til debat
Tirsdag den
23. januar
kl. 19.30
London River af
Rachid Bouchareb.
Susanne Knudstorp lægger op
til debat om filmen.

Tirsdag den
20. februar
kl. 19.30
Caribou Island
af David Vann.
Tove Poulsen fortæller om
aftens roman.

Sognecafé
Hver torsdag
kl.10.00-11.30
Sognecafeen er et åbent mødested for både kvinder og mænd.
Her kan folk komme, nyde en
kop kaffe med brød (á 20 kr.),
og have en hyggelig formiddag
og få en god snak med andre fra

lokalområdet. Hvis man vil
strikke eller være aktiv med
eget håndarbejde, læse eller
spille eller gøre noget helt
andet, kan man det. Har du
spørgsmål eller vil du høre nærmere, kan du kontakte Helle
Rask mobil 24 63 98 96. Kirketaxa kan benyttes.

Strikkeklubben
mødes til ideudveksling og en god
kop the/kaffe

Afsked med
Elene Munk
Efter 7 års ansættelse i Trinitatis som kordegn og kirke- og
diakonimedarbejder, tog vi i
oktober måned afsked med
Elene Munk. Elene har været
en synlig og aktiv del af hverdagen i Sognegården og altid
hjælpsom og imødekommende
- også ved søndagens gudstjenester. Vi vil her gerne sige
hende en stor tak for et godt
samarbejde gennem alle årene
og ønske hende alt godt fremover.
Menighedsrådet arbejder i øjeblikket med at ansætte en ny
medarbejder i stillingen, som
kan varetage både gamle og nye
funktioner.

I Trinitatis har vi omkring 70
dåb om året, og hvert dåbsbarn
får en smuk dåbsserviet i dåbsgave af kirken. Dåbsservietterne
bliver strikket af gode frivillige
hænder i strikkeklubben. Der
bliver strikket mest derhjemme, men vi mødes til
ideudveksling, og en god kop
kaffe/the i Sognegården ca. hver
14. dag.

Besøgstjeneste
»Man får altid mere, end man giver«
Frivillig i besøgstjenesten
Ingen skal sidde alene, og der er mange at nå ud til – hvis
du har du lidt ekstra tid og hjerterum, vil vi gerne bruge
dine gode kræfter i Kirkens Besøgstjeneste.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen mobil 22 26 20 99, hvis du vil høre mere – enten for
at modtage et besøg eller vil være besøgsven.

Lys i mørket
Alle Helgen søndag blev
der delt kirkegårdslys ud
til alle efterladte, som deltog i gudstjenesten. Lysene
stod og lyste smukt i aftenmørket, til minde om det
lys, vores døde skabte i
vores liv og som symbol på,
at Jesus Kristus er verdens
lys, det lys, der gennembryder ethvert mørke –
også dødens.
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Kirkelivet
med børn og unge

Babysalmesang
Nyt hold tirsdag
den 23. januar
kl. 10.00 i kirken

Fastelavnsfest
Lørdag den
10. februar kl. 14.00
Fastelavn er børnenes fest og
derfor holder vi en børnevenlig
gudstjeneste i kirken med fortælling og sang. Bagefter er der

tøndeslagning for både små og
store børn i Sognegården – og
fastelavnsboller og leg.
Vi håber, at I har lyst til at
klæde jer ud og være med, det
koster ikke noget, hverken for
børn eller voksne.

De små synger
– en musikalsk time
I Trinitatis fylder de mindste
kirkerummet med sang, leg og
rytmik, når vi laver De Små
Synger, som er en musikalsk
lille time med sange og bevægelseslege. Der bliver lagt tæpper ud og vi bruger hele
kroppen og sanserne, når vi
synger Hej, velkommen i kirken alle sammen eller bruger
den farvestrålende faldskærm,
mens vi synger Spænd over os
dit himmelsejl.
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Nyt hold for de 1-3 årige

Torsdage: 22. februar,
1. marts og 8. marts
Nyt hold for de 4-5 årige

Torsdage: 5. april,
12. april og 19. april
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen,
hvis I vil være med.
kirku@trinitatis-kirke.dk

Godnathistorie med
juleklip og risengrød
Onsdag den
6. december kl. 16.00
Månedens godnathistorie med
pasta og kødsovs har ændret
form i anledningen af den store
julehøjtid. Vi starter i kirken
med en børnevenlig julefortælling, dog lidt tidligere end sædvanligt. Efterfølgende går vi
med lygter til Sognegården,
hvor der er sat frem til at være
kreative sammen. Vi skaber
plads og tid til at klippe, klistre,
hygge og lave gode gammeldags
sanglege, inden vi slutter af med
risengrød kl. ca. 18.00.
Hvis ikke man kan være med fra
start, dukker man blot op i Sog-

negården, når man har fri fra arbejde. Bedsteforældre er også
velkomne.
Vinterens Godnathistorie

Onsdage
den 10. januar kl. 17.15
den 21. februar kl. 17.15

Musik og koncerter
Aftensang lørdage

Helligtrekongerskoncert

kl. 16.00 i december

Torsdag den 4. januar kl. 19.00

Aftensang er et forløb over ca. 30
minutter med sang- og musikindslag, refleksion og fællesalmer 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 ved orglet. Derudover medvirker en række forskellige lokale
musikere fra gang til gang.

Aftensang foregår i kirkens kor
og der afsluttes med et glas
varmt gløgg i våbenhuset.

Lørdag den 2. december
Trinitatis Kirkes Pigekor. Niels
Erik Aggesen, dirigent og orgel.
Med Fredslyset, se side 3.

Lørdag den 9. december
Elever fra Den Kreative Skoles
talentlinje.

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

Brahms - Ein Deutsches Requiem
Fredericia Byorkester opfører
under ledelse af Anne Cathrine
Kielland Lund sammen med en
række til lejligheden sammenbragte kor, Brahms Requiem ved
fire koncerter i slutningen af november. Koncerterne er Fredericia
Byorkesters bidrag til 500- året for
reformationen. Koncertrækken
indledes i Trinitatis Kirke søndag
den 26. november kl. 16.00 og
gentages tirsdag den 28. november kl. 20.00 ligeledes i Trinitatis
Kirke. Brahms Requiem blev
komponeret i 1867 altså 350 år
efter reformationen, og stilen i
musik- ken er en slags 1800-tals
opdatering af barokmusikken.

»Requiem« betegner i traditionel
forstand den katolske dødsmesse,
men i Brahms version blev hans
requiem til en messe for de overlevende, ikke for de døde. Et budskab om det meningsfulde ved at
være blandt de levende her på
Jorden. Vi opfordrer til at købe
billet i forvejen. Billetter á 150
kr. Studerende og unge under 18
år á 100 kr.
Købes på Fredericia Bibliotek,
Tøjhusmusset, www.fredericiabyorkester.dk eller www.billetten.dk Billetkøb i forsalg anbefales, men der er også billetsalg
ved indgangen.

Julen afsluttes i lighed med tidligere år med en helligtrekongerskoncert. I år er det kirkens
eget kor, Trinitatis Kirkes Pigekor, der medvirker. Pigekoret
markerer bl.a. sit jubilæumsår
med to koncerter med danske

Pigekor
Søndag den 3.
december kl. 16.00
Pigekorets jubilæumskoncert
og den traditionsrige adventsog julekoncert.
Læs mere på s. 4-5.

årstidssalmer -og sange. Den første i rækken - koncerten med efterårs- og vintersange og salmer
præsenteres ved helligtrekongerskoncerten. Programmet tager udgangspunkt i et par sensommersange og bevæger sig
gennem vinterhalvåret frem til
det tidlige forår.
Koret ledes af organist Niels Erik
Aggesen, der også sidder ved
orglet til et par fællessalmer og
enkelte orgelværker.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Y-mens-klubberne distrikt Lillebælt.

Tre Orgelkoncerter
Over tre lørdag eftermiddage i
januar-februar indbydes der til
orgelkoncert i Trinitatis Kirke.
Koncertrækken indledes lørdag
den 20. januar kl. 16.00, hvor
det er tre dygtige organister uddannet fra Løgumkloster Kirkemusikskole, der sidder ved
orglet. Det er Karin Pedersen,
Carmen Brechau og Anne Kirk
Larsen, alle virksomme organister i det syd- og sønderjyske
område. På programmet står
musik af bl.a. Bach, Reger og
Franck.

Ved den næste koncert i rækken
lørdag den 27. januar kl. 16.00
- får Trinitatis Kirke besøg af
række orgelstuderende fra Det
Jyske Musikkonservatorium i
Århus. De spiller bl.a. Bach,
Mendelssohn og Elgar.
Orgelkoncertrækken afsluttes
lørdag den 3. februar kl. 16.00,
hvor det er kirkens organist
Niels Erik Aggesen, der har
sammensat et program med
musik af J.S. Bach og R. Schumann.
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Varmestuen
er åben
Hverdage
onsdag også
søndag

kl. 10.00-14.00
kl. 16.00-20.00
kl. 14.00-16.00

Der er korshærsgudstjeneste
i Trinitatis Kirke kl. 16.00
følgende dage:
Søndag den 28. januar
Søndag den 25. februar

Der bruges alkoholfri vin under
altergangen.
Før alle søndagsgudstjenester
serveres der kaffe i Varmestuen
kl. 14.00 og samme sted er der
efterfølgende varm mad.

Julefest

Korn
- ord til
eftertanke

»Himlens lys kom
i dig til jord,
skinner til ny
oplysning stor.«
(Luther/Grundtvig)

»Nuet er det punkt,
hvor tiden rører evigheden.«
Mark Twain
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Onsdag den
27. december 2017
Dagens program:

14.00 - 16.00
Juleknas og kaffe i Varmestuen
16.00 – 16.45
Julegudstjeneste i Trinitatis
Kirke
17.00 - 21.00
Julemiddag i Varmestuen.
Juletræet tændes i gårdhaven.
Vi synger julesange og salmer i
stuerne og deler gaver ud.
Alle er velkomne!
Forhåndstilmelding kan ske i
varmestuen, Danmarksgade
79, det er dog ikke nødvendigt
for at deltage

5 skarpe til
ny assistent i
Varmestuen
Det bedste ved mit nye ar-

bejde er alle de dejlige mennesker, jeg møder i Varmestuen hver dag.
Det sværeste er at prioritere
mellem mange opgaver og
ikke altid have tid nok til de
opgaver, der er.
Det mest overraskende er, at
her kommer så mange forskellige mennesker, unge og
gamle, mænd og kvinder.
Det, der gør størst indtryk,
er to ting: At nogle kan leve i
nu’et og være glade og positive midt i alt det, der er så
svært. Og at der er så mange
mennesker, som har det svært
her i Fredericia, og som man
ikke lige ser, når man ikke
kommer her i Varmestuen.
Mine visioner for arbejdet er,
at jeg kan være med til at
skabe endnu flere gode øjeblikke. Det er så meningsfuldt at være nærværende i
varmestuen med smalltalk
over en kop kaffe. Og tit udvikler det sig til en tillidsfuld

relation, hvor jeg måske kan
hjælpe med noget. Jeg ønsker
også at være med til at udvikle Varmestuen, så den bliver ved med at være et godt
fristed og samtidig også kan
matche de stigende behov for
nærvær og omsorg, som vi
desværre oplever.
Faktaboks:

Lone Kronborg Tang, 39
år. Cand. mag i Kultur
og Internationale Udviklingsstudier fra Roskilde
Universitet.
Har tidligere arbejdet for
bl.a. Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors, og
en stor del af sit arbejdsliv beskæftiget sig med
flygtninge og integration.
Bor i Erritsø med mand
og tre børn.

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

Organist
Lars Gregersen
Kobbelgårdsvej 115
Mobil: 28 10 72 47
lg@ewii.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
Søndergade 54
5500 Middelfart
Mobil: 24 78 57 36
Privat: 20 97 26 36

Kirkeog kulturmedarbejder
Lisbet Møller Larsen
Nr. Bjertvej 68, 6000 Kolding
Mobil: 22 36 20 99
kirku@trinitatis-kirke.dk

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

Formand for
menighedsrådet
Poul Erik Poulsen
Øster Voldgade 20
Tlf. 75 92 54 99
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
Kirkernes Hus
Christiansvej 6
Tlf. 75 92 19 75

Trinitatis kirkegård
Driftsleder
Ole Hougaard
Tlf. 75 91 26 88
Mobil: 40 28 39 43

Kirkebladet udgives af Trinitatis Kirkes menighedsråd. Redaktionsudvalget består af
Lisbet Møller Larsen, Bent Andreasen og Elli Krog Foldager (ansvartshavende redaktør).
Fotos: Christian Heller, Claus Skov Christensen og Lisbet Møller Larsen.

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
2. Aftensang kl. 16.00*
3. 1.s.i advent kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 4,16-30 Jesus i Nazarets synagoge
Inds.: Kirkens Korshær i Fredericia
Advents- og julekoncert kl. 16.00*
Trinitatis Pigekors 25 års jubilæum.
6. Godnathistorie m. juleklip kl. 16.00*
8. Julegudstjeneste med
de yngste kl. 9.30*
9. Aftensang kl. 16.00*
10. 2.s. i advent kl. 10.00
Merete Ørskov
Matt. 25,1-13 De ti brudepiger
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
13. Meditation i kirken kl. 19.30*
16. Aftensang kl. 16.00*
17. 3.s. i advent kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk 1,67-80 Zakarias’ lovsang
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
24. 4.s. i advent / Juleaften
Hybyhus kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Kirken kl. 14.30
Bent Andreasen
Kirken kl. 16.00
Elli Krog Foldager
Luk. 2,1-14 Jesu fødsel
Inds.: Børnesagens Fællesråd
25. Juledag kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 1,1-14 I begyndelsen var ordet
Inds.: Børnesagens Fællesråd
26. 2. juledag / Sct. Stefansdag kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 10,32-42 At efterfølge
vor Herre Jesus
Inds.: Børnesagens Fællesråd
27. Korshærsgudstjeneste kl. 16.00 *
Merete Ørskov
Derefter julefest i Kirkens Korshærs
Varmestue

Januar
1. Nytårsdag kl. 16.00*
Nytårshilsen i våbenhuset
Bent Andreasen & Elli Krog Foldager
Matt. 6,5-13 Fadervor
Inds.: Det Danske Bibelselskab
4. Helligtrekongerskoncert kl. 19.00*
5. Hellingtrekongersvandring kl. 16.00*
7. 1.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Bent Andreasen
Mark. 10,13-16 Jesus og de små børn
Inds.: Missionen blandt hjemløse
10. Godnathistorie kl. 17.15*
14. 2.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 4,5-26 Den samaritanske kvinde
16. Menighedsrådsmøde
17. Meditation i kirken kl. 19.30*
20. Orgelkoncert kl. 16.00*
21. Sidste s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Merete Ørskov
Joh. 12,23-33 Hvedekornet
23. Babysalmesang nyt hold kl. 10.00*
Litteratur og film til debat kl. 19.30*
26. Fredagsmøde kl. 14.30*
27. Orgelkoncert kl. 16.00*
28. Septuagesima søndag kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 25,14-30 De betroede talenter
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
30. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.15
Koncert kl. 19.00*

Februar
3. Orgelkoncert kl. 16.00*
4. Seksagesima søndag kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mark. 4,26-32 Lignelserne om kornet og
sennepsfrøet

10. Fastelavn for børn kl. 14.00*
Børnegudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning
Elli Krog Foldager & Lisbet Møller Larsen
11. Fastelavn kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 18,31-43 Helbredelsen af den blinde
ved Jeriko
Inds.: Dåbs- og konfirmationshjælp
i Trinitatis
14. Meditation i kirken kl. 19.30*
18. 1. s. i fasten kl. 10.00
Merete Ørskov
Luk22,24-32 Striden om at være den
største
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
20. Litteratur og film til debat kl. 19.30*
21. Godnathistorie kl. 17.15*
22. De små synger kl. 16.00*
23. Fredagsmøde kl. 14.30*
25. 2. s. i fasten kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mark 9,14-29 Helbredelsen af drengen
med den urene ånd
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
27. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.15

* Se omtale i bladet

Kirketaxa: 75 50 34 11
Husk! Ved bestilling at nævne
at det er kirketaxa.

Scan koden og læs mere
om Trinitatis Kirke

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

December

