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Alt det, vi deler
TV2’s nye, populære reklamefilm, »Alt det vi deler«, er på
kort tid blevet set 2,8 millioner
gange på Facebook. Filmen begynder i et venteværelse med en
gruppe mennesker, som ikke
kender hinanden. De er lidt utilpasse, og deres ansigter er lukkede. Nogle ser lige frem for sig,
mens de fleste kigger på mobilen. En stemme lyder så: De her
mennesker har faktisk masser at
tale om, det ved de bare ikke endnu. Om et øjeblik vil vi vise,
at de har mere tilfælles, end de
umiddelbart tror.
Aske bliver så præsenteret for
Thomas, der nu bor i Askes
barndomshjem i Viby. Vibeke
møder Thomas, der var med til
at slukke en brand i hendes
hjem. Og Anna får mulighed for
at takke Knud, der reddede hendes mands liv, da han faldt om
med hjertestop.
Disse og flere andre gribende
møder bliver ledsaget af følsom
musik, og første gang jeg så filmen, fik jeg uvægerligt tårer i øjnene.
Det er jeg ikke den eneste, der
har fået. Der er mange tårebekendelser og roser blandt de
1727 kommentarer på Facebook.
Én skriver f.eks.: Så så man mig,
en fuldvoksen mand, sidde og
hyle en onsdag aften... VIRKELIGT stærkt, og det bekræfter
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håbet om, at fællesskabet kan
mere end smartphones!
Jeg tror, at fuldvoksne mænd
kan græde over at se et overraskende fællesskab på TV-skærmen, fordi det rammer et dybt
behov i os: Vi mennesker har
brug for hinanden. Og TV2’s
film viser det, som teologen K.E.
Løgstrup også siger, at vi altid
holder en del af den andens liv i
vores hænder. Det gør vi nemlig.
Desværre går dét ikke altid lige
godt. Det udtrykker reklamefilmen sådan: Det er nemt at passe
sig selv. Det kræver lidt at passe
på fællesskabet.
Ja, det gør det. Eller rettere sagt,
det kræver meget. For vi mennesker er absolut ikke kun gode og
hjælpsomme. Tværtimod, vi er
ofte på kant eller ligefrem i krig
med hinanden. Derfor har vi
brug for både tilgivelse og hjælp.
Og heldigvis er det inden for
rækkevidde. Vi kan altid folde
hænderne og bede i tillid til
Jesus. Han ønsker nemlig at
holde ikke bare en del, men hele
vores liv i sin hånd. Og ham kan
vi altid dele alt med.

Det er nemt
at passe
sig selv.
Det kræver lidt
at passe på
fællesskabet.
Ja, det gør det.
Eller rettere
sagt, det
kræver meget
Hver eneste dag inviterer Guds
Søn os til at lade vores skyld og
sorg hvile i hans omsorgsfulde
kærlighed. Og hver eneste dag
tilbyder han os at få del i hans
handlekraftige kærlighed, så vi
får klogskab og mod til at tage
os af hinanden og skabe gode
fællesskaber.
Merete Ørskov

Korn

Drop-In dåb
Den Danske Folkekirke er et
åbent fællesskab, hvor alle er velkomne. Gennem dåben bliver
man medlem af kirken. Det er
aldrig for sent at blive døbt. For
mange, der ikke er blevet døbt
som børn, kan dette at døbes
virke overvældende og uoverskueligt.
For at ingen af ydre årsager skal
undlade at blive døbt, tilbyder
Folkekirken i Fredericia Drop-In
Dåb, hvor alle med permanent
ophold i Danmark* kan blive
døbt på en stilfærdig og smuk
måde uden forudgående tilmelding. Man kan komme når som
helst i det tidsrum, kirken er
åben.
Når man møder op, får man først
en kort samtale med en præst, og
bagefter bliver man døbt i kirken. Selve dåben foregår på normal vis. Der vil være musik i
kirkerummet, og bagefter bydes
på en forfriskning og en dåbsgave, som kan hjælpe med at udfolde dåbens betydning.
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 CPRnummer.

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 forældremyndighedsindehavere, der ikke er tilstede.

Tid og Sted:

Lørdag den 21. september
fra kl. 11.00 til 16.00 er der
igen mulighed for drop-in
dåb i Sct. Michaelis Kirke,
Vendersgade 30B.
* Har man ikke permanent ophold i
Danmark og dansk CPR nummer
henvises til immigrant præsten.

- ord til
eftertanke
»For os er fællesskab,
når vi ved mere om
hinanden end bare et
navn«
Lars Tegen,
Fredericia Friskole

»Du er del af et os.
Der skal mere end én
til at elske og slås«
Jens Sejer Andersen i
Højskolesangbogen nr. 206

»Gå i mørket med lyset
Gå i visheden om
Ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!«
Sten Kaalø, præst og digter

Vi har holdt drop-in dåb i Trinitatis, hvor 11 blev døbt.
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Beretning 2019
Hvert år skal menighedsrådet
ved et møde aflægge beretning
vedrørende sidste års regnskab
og det kommende års budget.
Vi får hvert år bevilget penge af
provstiet til drift og til anlæg.
Til drift har vi i 2018 og 2019
fået bevilget 4 mill. kr. samt et
beløb til arbejdet i Hele Danmarks Familieklub.
Den foreløbige udmelding fra
provstiet er et uændret driftsbudget for 2020.
Vi havde i 2018 et overskud på
driften på ca. 100.000 kr. og frie
midler eller en kassebeholdning
på ca. 550.000 kr. Dette er
meget tilfredsstillende.
Hvad bruger vi så pengene til?

Hovedparten går til lønninger.
Det er ca. 2/3 af driftsmidlerne.
Tilbage er der ca. 1,3 mill., som
går til: Kommunikation, kirkeblade, IT, kontorartikler, møder
og foredrag, musikaktiviteter,
lys, varme og forsikringer samt
udgifter til vores bygninger.
Sognet bliver større

I Trinitatis Sogn sker der meget
nybyggeri på bl.a. Fredericia C.
De sidste 2 år har der derfor
været en vækst i befolkningen på
ca. 300 til nu ca. 6.900. Antallet
af folkekirkemedlemmer er steget med ca. 200, hvor vi nu er
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knap 5.400 medlemmer. Det er
en positiv udvikling, der vil fortsætte i de kommende år.
Antallet af fødte, døbte og vielser
faldt lidt i 2018. Der er dog fortsat mange, der ønsker at få deres
børn døbt i Trinitatis og der også
mange, der ønsker at blive viet
hos os. Antallet af konfirmander
er stigende specielt efter, at elever
fra Sct. Knuds Skole er blevet tilknyttet Trinitatis. Det vigende
dåbstal er et problem alle steder.
Forskellige initiativer kan forhåbentlig være med til at ændre
det. Vi deltager f.eks. her i provstiet med et forsøg med drop-in
dåb.
Første gang er den 24. maj. (Se
side 3).

Pga.
den øgede
aktivitet ved
kirken har vi
efterhånden
fået
pladsmangel

Personale

Vi har i 2018 ansat Bettina Jørgensen som ny kirke- og kulturmedarbejder. Bettina er helt
fritaget for kordegnefunktionen, og herved er der frigjort
timer til endnu mere børne- og
ungearbejde.
Vi har sagt farvel til organistassistent Lars Gregersen og i stedet ansat Dennis Bang Fick.
Det har resulteret i øget korarbejde hovedsageligt med børn
fra Sct. Knuds Skole. Vi har således nu ikke alene et velfungerende pigekor og juniorkor,
men også et børnekor med
mange deltagere.
Præster

Elli Krog Foldager er nu tilbage
efter sin sygemelding.
Merete Ørskov har sagt sin sognepræstestilling op hos os pr. 1.
august. Det er vi naturligvis
meget kede af, men har også forståelse for hendes ønske om at
være i nærheden af faderen i Frederikssund. Dog fortsætter hun
50% i Kirkens Korshærs Varmestue. Vi vil komme til at savne
hende.
Bygninger

Præsteboligen i Øster Voldgade
er i fin stand. Præsteboligen i
Danmarksgade er i en rimelig
stand, men noget nedslidt. Den

er udlejet til Kirkens Korshær og
anvendes som varmestue.
Kirken fremtræder udadtil i fin
stand og bliver kalket med faste
mellemrum. Indvendig trænger
den til at blive kalket og desuden
trænger altertavlen med malerier
og dåbshimmelen til en kærlig
hånd. Det bliver et større projekt, hvor kirken skal lukkes i
længere tid. Dette vil senest være
lavet i 2023.
Pga. den øgede aktivitet ved kirken har vi efterhånden fået pladsmangel. Derfor har vi købt
naboejendommen til sognegården, hvor der tidligere var en
kiosk. Der bliver dermed tilført
ca. 450 m2. Desværre er der en
niveau forskel mellem kiosk og
sognegård, så der kommer en
trappe fra det nye til store sal og
en trappeelevator.
I den nye del vil der blive et kontor, 3 toiletter, garderobe, et
pænt stort køkken, depot, en sal
der kan deles i 2 og ikke mindst
en handicapvenlig indgang. I
bunden længst mod nord vil
taget i bygningen blive fjernet,
herved får man en gårdhave på
godt 100 m2.
Vi regner med, at det nye står
klar i foråret 2020.
Formand for menighedsrådet,
Poul Erik Poulsen

Til Kerteminde
og Odense på
kunstudflugt
Årets kunst- og kulturtur
bliver den 12. september
kl. 9.00 til kl. 17.30. Først
kører vi til det skønne Johannes Larsen Museum i
Kerteminde, hvor vi udover
den faste samling, kan se en
jubilæumsudstilling med
Peter Brandes. Derefter skal
vi til Odense med besøg
bl.a. i Domkirken med den
fine Claus Berg tavle m.m.
Hele herligheden koster 200 kr.
med to gange kaffe med brød,
der betales ved tilmelding til
kirkekontoret.
OBS! Man medbringer selv
madpakke til frokost.
Bent Andreasen er turleder.

Sommerens
arrangementer
Sommertur til Fanø
Tirsdag den 18. juni
Afgang fra Trinitatis Sognegård
kl. 10.30
Sommerturen går i år til dejlige Fanø, hvor vi
på vej til Sønderho stopper op og spiser den
medbragte mad i det fri. I Sønderho, der i 1750
-1850 var den dominerende søfartsby på den
jyske vestkyst og i dag er kendt for sine charmerende gamle huse og kringlede gader. Vi får en
rundvisning i Sønderho Kirke, som er den kirke
i Danmark, der har flest kirkeskibe - 15 i alt.
Der bliver desuden tid til at gå en lille tur rundt
i byen. Turen tilbage til Nordby kører vi langs
stranden, hvor en af øboerne fortæller om
strandvinding og skibbrud og »mahognikrigen«. Inden vi drikker kaffe i hyggelige omgivelser, skal vi også høre lidt om de mange rester

af Atlantvoldens bunkere, som stadig ligger
strøet ud over kysten. Vi regner med at være tilbage i Fredericia kl. 18.30. Elli Krog Foldager
er turleder.
Turen koster kr. 150,- per person inkl. eftermiddagskaffe. Bindende tilmelding sker ved betaling på Trinitatis Kirkekontor, Danmarksgade 61, senest 14
dage før.
OBS! I år be’r vi om, at deltagerne selv medbringer madpakke til frokost, vi sørger for
vand og service.
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Præst i Sundhedshuset
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Arrangør:

Meditation i kirken
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 medi- tation, 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 livssituation.
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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.
Der er meditationsaften
følgende dage:

Fredag den 21. juni
kl. 15.30
Torsdag den 22. august
kl. 19.30

Fra september får jeg ikke blot
fast plads i præsteboligen til
Bredstrup-Pjedsted, men også
på Fredericia Sundhedshus. Her
får jeg ugentlig træffetid, så
sundhedshusets brugere også
her kan finde en præst. At være
præst på et sundhedshus kan
naturligvis kun på overfladen
sammenlignes med at være hospitalspræst, for der er ingen,
der bliver indlagt på sundhedshuset. Jeg håber dog, at jeg kan
virke dels som bindeled mellem folkekirken og de mange
andre aktører, der findes på
sundhedshuset, således at vi
bliver mere synlige for hinanden, dels som endnu en indgang til kirken for sundhedshusets mange brugere.
Sundhedshuspræsten er et samarbejde mellem Fredericia
Kommune og Fredericia Provsti, og det er kun positivt, at vi
får formaliseret endnu et sam-

arbejde, for vi samarbejder allerede i høj grad med hinanden.
Lige nu er der stadig fuld gang
i renoveringen af Sundhedshusets lokaler, men jeg håber at
kontoret står klart, så jeg kan
være på plads og træffes fra den
1. september.
På gensyn og god sommer
Michael H. Munch

Sorggruppe begynder igen
Onsdag den 28. august
Kontakt sognepræst Bente Juhl
Johannsen, hvis du vil høre
nærmere vedr. sorggruppen,
der holder til i Trinitatis Sog-

negård, men er for alle i Fredericia Provsti.
Mobil: 29 12 20 53
E-mail: bhjo@km.dk

Konfirmand
indskrivning
Torsdag den 20. juni
kl. 16.00 - 18.00 er der ind-

Årets konfirmander ‘19

skrivning til det kommende
skoleårs konfirmandundervisning. I sognegården kan I indenfor det nævnte tidsrum
møde præsten og få en personlig
samtale om undervisningen og
jeres konfirmand.
OBS! Det er dog allerede nu
muligt at tilmelde sig konfirmandundervisningen elektronisk ved at udfylde skemaet,
som findes på vores hjemmeside
www.trinitatis-kirke.dk

Konfirmation
i Trinitatis Kirke
2020
Lørdag den 25. april

Sct. Knuds Skole
Lørdag den 2. maj

Fredericia Friskole
Kirstinebjergskolen afd.
Havepladsvej
Andre skoler
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Kirkelivet
med børn og unge

Fællesskaber
Hvordan oplever du det fællesskab, der er
i kirken til børne- og familieaktiviteter?
Hvad betyder det for jer?

Godnathistorie har givet os kontakt med
andre mennesker, som vi normalt ikke ville
komme i kontakt med, så på den måde giver
det både børn og voksne diversitet. Derudover giver det familien ro i et par timer i en
travl hverdag. Der kommer fokus på familieog kristne værdier på en hyggelig og børnevenlig facon, så især børnene får en anden
indsigt i nogle af livets svære spørgsmål.
Per Håskjold, far til tre

Dåbsjubilæum
- for børn, hvor det er
5 år siden, de blev døbt!
Onsdag den 12. juni kl. 17.00
En gang om året fejrer vi dåbsjubilæum for
de børn, hvor det er 5 år siden, de blev døbt
enten i Trinitatis Kirke eller i en anden
kirke. Det er en god og festlig lejlighed til
at fejre sit barns dåb. Jubilæumsbørnene får
tilsendt en særlig invitation.

Musik

Lørdagsdåb

Forpremiere
på årets
5. juli-koncert
torsdag den
20. juni
kl. 20.00

Lørdag den 19. oktober
kl. 10.30
Lørdag den 16. november kl. 10.30
Vi gør opmærksom på, at gudstjenesten kun
finder sted, hvis der er tilmeldte til dåb.

Synge i BØRNEkoret… efter sommerferien
For bare ÉT år siden startede
Trinitatis Kirkes børnekor med
korlederne Anne-Mette Berggren og Dennis Chr. Bang Fick
ved roret… og sikke en fest det
har været! Vi er nu omkring 20
velsyngende piger og drenge.
Efter sommerferien vil vi gerne
være 40! Så derfor har vi brug
for DIG. Vi øver i Trinitatis
Kirkes Sognegård hver tirsdag
kl. 15.30-17.00.
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Åben korprøve

Den sidste tirsdag i hver måned
er der åben korprøve, hvor alle
kan komme fra kl. 16.30 og
høre, hvad vi laver LIGE nu!
Derudover medvirker vi ved
nogle få gudstjenester og arrangementer året rundt.
Vi synger, danser, leger og lærer.
I pausen spiser vi frugt.
Man får nye venner og opdager
ting, man ikke anede fandtes.

Så kom glad og vær med fra
20. august 2019 kl. 15.30

Kontakt os endelig ved spørgsmål
Hilsen korlederne
Anne-Mette Berggren
tlf. 28 70 61 97
Dennis Chr. Bang Fick
tlf. 23 43 31 72
boernekor@trinitatis-kirke.dk

og koncerter

I år arrangeres der en ekstra 5.
juli-koncert. Anledningen er
det lille jubilæumsår; 170-året
for udfaldet fra Fredericia,
hvor musikprogrammet ved
koncerterne 5. og 6. juli i Trinitatis Kirke vil indeholde
flere nye sange og nyfunden
historisk musik fra tiden omkring 1850. Allerede ved forpremieren bliver der lejlighed
til at skifte bekendtskab med
disse nye værker, inden de
igen fremføres 5. og 6. juli.
Læs mere herom i de følgende
programpunkter!

Minde- og festkoncert
Fredag den 5. juli kl. 19.00
Trinitatis Kirkes kendte og elskede 5. juli-koncert er et led
i rækken af Fredericias mange
arrangementer i anledning af
5. og 6. juli-begivenhederne.
Det er en koncert, hvor hovedvægten ligger på dansk
musik fra tiden omkring
1850 og de velkendte 5. juli
værker: Prins Jørgens March,
Morgensang fra Elverskud,
Altid frejdig og til sidst Kongernes Konge.
Årets store nyhed er en komposition, der indeholder tre
nye Danmarkssange, som er
skrevet til lejligheden af tekstforfatter Benedicte Præstholm. Komponisten Søren
Birch har skrevet musikken,
som er et stort værk for kor,
messingkvintet og orgel. Pro-

jektet er støttet af Augustinusfonden, Oticonfonden,
Nordeafonden, VAF-Fonden,
Fredericia Kommune og Tove
Bjørnshauges Fond.
Desuden får en hengemt komposition af Niels W. Gade fra
1849 en repremiere. Formanden for Trinitatis Kirkes
musikudvalg, Sven Ingvar
Thomasson, har fundet noderne på Det Kgl. Bibliotek og
musikken er siden arrangeret af
Lars B. Olsen for messingkvintet og orgel. Kompositionen
har været Gades bidrag til
»Ånden fra 1849«, oprindeligt
skrevet for 4-hændigt klaver
og formentlig tænkt som
musik, der dengang kunne
spilles rundt i hjemmene. Det
er tre karakterstykker op. 18

»Hornet lyder og Trommen
gaaer« med satsbetegnelserne
»Bortrejse - Valpladsen Hjemkomst«.
Og ikke mindst har kirkens
organist Niels Erik Aggesen
skrevet en ny orgelfantasi over
Kongernes Konge, der spilles
for første gang denne aften.
Ved koncerten medvirker udover Trinitatis Kirkes Pigekor
og Juniorpigekor, Messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps i samspil med Niels
Erik Aggesen på orgel. Endelig suppleres Trinitatis Kirkes
Pigekor af en række herrestemmer fra andre kor under
ledelse af kirkens organistassistent Dennis Bang Fick.

Morgensang
Lørdag den 6. juli kl. 9.30
Ved morgensangen bliver der
lejlighed til at møde komponist Søren Birch og tekstforfatter Benedicte Præstholm, der
har skrevet de tre nye Dan-

markssange til 5. og 6. juli festen 2019, som bliver uropført
ved Minde- og festkoncerten
aftenen før. De fortæller om de
nye sange og melodier, som

der også bliver lejlighed til at
synge i fællesskab.

Oplæsning
og musik ved
Paul Hüttel
og Anna Hall
Lørdag den
6. juli kl. 21.00
Vi byder indenfor til en helt
særlig litterærmusikalsk sammenstilling af to
af Guldaldertidens største forfattere. Det er
den landskendte skuespiller, oplæsningens grand old mand og
Reumert-prismodtager Paul
Hüttel, der læser tekster fra Kierkegaards værker og efterladte
papirer samt fra H.C. Andersens
eventyr. Læsningen ledsages af
Anna Hall på cello, der spiller
musik af Mozart.
De udvalgte tekster er redigeret
af forfatter og filosof, mag. art.
Jens Staubrand
Arrangementet, der varer ca. 1½
time, afsluttes i god tid forud for
6. juli festens festfyrværkeri fra
Fredericia Vold.
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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.
Varmestuen
Danmarksgade 79

Der er
korshærsgudstjeneste i
Trinitatis Kirke
kl. 16.00 følgende dage:
Søndag den 23. juni
Søndag den 25. august

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
Søndag
kl. 14.00-16.00

Ny bro mellem
gaden og en bolig
Hjemløshed er ikke bare koldt
for kroppen, det er også koldt
for sjælen. Derfor glæder vi os
i varmestuen over, at vi, i et
nyt samarbejde med Fredericia
Kommune og Boligkontoret
Fredericia, nu kan være med til
at hjælpe mennesker fra hjemløshed eller forsorgshjem til
egen bolig.
Det sker i projektet »Mellemrummet«, som består af otte
såkaldte inklusionslejligheder
forskellige steder i byen. En
»boligsocial vicevært« skal bidrage til at skabe et godt og
trygt bo-miljø i et aktivt samarbejde med de socialt udsatte
og også være netværks- og
støtteperson. Det bliver nyansatte Trine Nielsen, der er so-

cialrådgiver og også får nogle
arbejdstimer i varmestuen.
Vores aktive deltagelse i dette
projekt udvider vores arbejdsindsats fra at være et værested
til at blive et være- og handlingssted. Det glæder os
meget, at vores erfaringer med
mennesker, der lever på kanten
af samfundet, på denne måde
kommer i spil sammen med
andre aktører i kommunen.
Samtidig er vi selvfølgelig stadig dem, der er dér, hvor ingen
andre er, nemlig hos medmennesker, som falder igennem
samfundets sikkerhedsnet. Og
vi følges med dem, både når de
oplever fremgang, og når verden igen går i stykker.

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

Sognepræst 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
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: Forsidens illustration:
Kim Broström, © Kirkefondet, Jimmi Toldstrup Henriksen, 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. 6.s.e. påske kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 15,26-16,4 Verdens had
9. Pinsedag kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 14,22-31 Løftet om en anden
talsmand
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
10. 2. pinsedag kl. 10.30*
Friluftsgudstjeneste i Kastellet
Fælles for Fredericia provsti
Inds.: Kirkens Korshær, Fredericia
12. Dåbsjubilæum kl. 17.00*
16. Trinitatis søndag kl. 10.00
Merete Ørskov
Joh. 3,1-15 Jesus og Nikodemus
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
18. Sommertur til Fanø*
20. Forpremiere på årets 5. julikoncert*
21. Meditation i kirken kl. 15.30*
23. 1.s.e. trin kl. 10.00
Merete Ørskov
Luk. 16,19-31 Den rige mand og Lazarus
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
25. Gudstjeneste på Hybyhus kl. 14.30
30. 2.s.e. trin kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 14,16-24 Det store festmåltid
Indsamling: Jysk Børneforsorg /
Fredehjem

Juli

August

5. Minde- og festkoncert kl. 19.00*
6. Morgensang kl. 9.30*
Oplæsning og musik kl. 21.00*
7. 3.s.e.trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 15,1-10 Det mistede får
14. 4.s.e.trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 6,36-42 Om at dømme andre
21. 5.s.e.trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 5,1-11 Peters fiskedræt
28. 6.s.e.trinitatis kl. 10.00
Merete Ørskov
Matt. 5,20-26 Om vrede
Inds.: Diakonissestiftelsen
30. Gudstjeneste på Hybyhus kl. 14.30

September
1. 11.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 18,9-14 Farisæeren og tolderen

* Se omtale i bladet

Sognecafé
Hver torsdag
kl. 10.00-11.30
Scan koden og læs mere
om Trinitatis Kirke

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

4. 7.s.e.trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 19,1-10 Zakæus
11. 8.s.e.trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Matt. 7,15-21 Om falske profeter
17. 9.s.e.trinitatis kl. 10.00
NN
Luk. 16,1-9 Den uærlige godsforvalter
22. Meditation i kirken kl. 19.30*
25. 10.s.e.trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 19,41-48 Tempelrensningen
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov

Sognecafeen holder sommerferie fra torsdag den
13. juni og begynder igen
torsdag den 8. august.
Har du spørgsmål, kan du
kontakte Helle Rask
mobil 24 63 98 96.

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Juni

