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Taknemmelighed
Ifølge statistikkerne har 8 ud af
10 danskere dagligt symptomer
på stress og 250.000-300.000
lider af alvorlig stress. En statistik, jeg sidste efterår selv blev en
del af og stadig ér en del af, mens
jeg stille og roligt er på vej tilbage i arbejde igen. Men det er
ikke den situation, jeg vil
komme ind på. Til gengæld vil
jeg fortælle lidt om taknemmeligheden, der løber som en rød
tråd gennem kirkebladet denne
gang.
Jeg er nemlig overbevist om, at
mange kan nikke genkendende
til, at det ofte er, når man føler
sig allermest skrøbelig og sårbar,
at der bliver plads til at mærke
efter, hvor meget de små glæder
i hverdagen betyder, og hvor
meget vi har det med at tage for
givet. Det gik for alvor op for
mig, da jeg som sygemeldt for
første gang i mit liv lå på en yogamåtte og instruktøren omsorgsfuldt gik rundt og pakkede
tæpperne tæt om os, så vi ikke
skulle fryse. En hel enkel handling, som fuldstændigt overrumplende fik tårerne til at løbe.
Jeg havde gerne været stressen
foruden, men den har på den
anden side tvunget mig til at
mærke efter, hvad der giver virkelig glæde og god energi. Og
det glemmer vi alt for nemt at
gøre, når vi halser afsted i ham2

sterhjulet for at nå og opnå alt
det, der skal gøre os lykkelige og
perfekte, ikke mindst i andres
øjne - eller når vi bruger al vores
energi på at brokke os over bagateller og fokusere på det, vi alligevel ikke kan gøre noget ved.
Det er ikke uden grund, at en af
de vigtigste sætninger i Bibelen
minder os om; at for at kunne
elske sin næste, skal man kunne
elske sig selv først. Og det kan
man ikke, hvis man ikke giver
sig selv lov til en gang imellem
at sætte farten ned, trække vejret
og mærke efter, hvad det er, der
giver ens tilværelse allermest
fylde: Hvad gør mig glad og
giver mig ny energi? Hvad er
det, der fylder mig med en taknemmelighed, som jeg også kan
leve af og på i de hverdage, der jo
er allerflest af i vores liv, og på
virkelig svære dage, som vi heller
ikke undgår at støde ind i og slå
os på?
Det er ikke nogen nem øvelse.
Nogle anbefaler, at man hver dag
skriver taknemmelighedsdagbog, notere nogle ting, der var at
være taknemmelig over den dag;
teenageren, der for en gangs
skyld ikke smed sko, taske og
jakke lige inden for døren, cyklisten, der vinkede tak, fordi du
så hende i sidespejlet, synet af de
orangeklædte, der samler op efter
os på fortovene, den tid nogen

tog sig til at tilbyde dig en tiltrængt kop kaffe - eller de knaldgule erantisser, der lige nu titter
frem af den sorte muld og minder os om, at selv i det dybeste
mørke er der spirer til nyt liv og
nye begyndelser.
Måske er det ikke lige dig, at
skrive ned og sådan må man give
sig selv lov til at finde ud af, hvad
der virker for en. Personligt kan
jeg godt anbefale en helt enkel
metode, som kun kræver, at man
folder hænderne og siger: Tak for
dagen. Tak for livet. Tak for alt,
hvad du har givet!
Elli Krog Foldager

Det er ikke
uden grund, at
en af de vigtigste
sætninger i
Bibelen minder
os om;
at for at kunne
elske sin næste,
skal man kunne
elske sig
selv først

Fyraftensmøde
I samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt sætter vi
fokus på verden, på mystik
og mirakel og tro på den ene
side, og alt det vi ved på den
anden side.

Forårets
arrangementer
Fredagsmøder

Torsdag den 14. marts
kl. 16.30-18.00
Gud, hvor mystisk!
Ved tidligere
højskoleforstander
Jørgen
Carlsen

Vild med
litteratur
Tirsdag den 19. marts
kl. 19.30

Forårets tema er livsvisdom og livsfortællinger. Forskellige fortællere giver hver sit bud
på, hvad en livsfortælling er for dem.
Alle er velkomne. Kaffen koster kr. 20,-

Radetzkymarch af Joseph Roth
Michael Mikkelsen fortæller
om romanen.

Fredag den 22. marts
kl. 14.30

Forfatteraften

Den, der ikke lever nu,
gør det aldrig, hvad gør du?
Ved sognepræst Lisbeth Holm
Filtenborg.

Fredag den 3. maj
kl. 14.30 obs ny dato
At rejse og at tegne
Ved kunstner
Birgitte Thorlacius.

Tirsdag den 23. april
kl. 19.30
Universet er slidt.
Forfatteraften om sorg, kærlighed og død ved Søren R.
Fauth, Fredericia.
OBS. Har du lyst til at
mødes kl. 18.30 til fælles
forberedelse sammen med
Elli Krog Foldager, er du
velkommen i sognegården.

Korn
- ord til
eftertanke
»Kun med
taknemmelighed
bliver livet rigt.«
Dietrich Bonhoeffer,
tysk teolog og modstandsmand, ca. 1940

»Taknemmelighed
er hjertets
hukommelse.«
H.C. Andersen

»Hver morgen i
min skål en nåde
uden mål
til mig nedflyder.«
Kingo, salmedigter, 1674

3

Sognecafé

Meditation i kirken

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. Vi strikker bl.a. tæpper og trøjer til
børn i Rumænien, huer og
tæpper til nyfødte på Kolding Sygehus eller vi sælger
de gode sager til folk, der
kommer i sognegården.
Pengene fra salget går til
menighedsplejen.
Hver gang læser en af de frivillige fra sognecafeen en
god historie, der ofte får os
til at trække på smilebåndet.
Har du spørgsmål eller vil
du høre nærmere, kan du
kontakte Helle Rask, mobil
24 63 98 96.
Kirketaxa kan benyttes.
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Det kan være svært at læse i Bibelen på egen hånd og ord for
ord. Derfor tilbyder vi i foråret
en anderledes 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 Biblens ord
siger til hver enkelt deltager ud
fra vedkommendes konkrete
livssituation.

St. Bededagsaften og fælles
spisning
Torsdag den
16. maj kl. 17.00
Vi indleder bededagsferien med
en meditativ gudstjeneste med
plads til refleksion over Johannes Døberens skarpe omvendelsesprædiken. Hvad siger den os
i dag?
Bagefter er grillen tændt, og
alle inviteres til hyggelig fælles
spisning i sognegården.
Maden koster kr. 40,-

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 tre torsdage
kl. 19.30 - ca. 20.30:
Den 21. marts
Den 25. april
Den 23. maj

Søndagsbrunch og
bordsamtale
Søndag den 5.
maj kl. 10.00
Efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet på brunch í
sognegården og en god snak
ved bordene - også gerne om
kirkelivet i Trinitatis.
Menighedsrådet kommer
med et lille oplæg om, hvad
der foregår i det daglige for
børn og voksne i alle aldre

og hvis I har lyst, vil vi
gerne høre jeres mening om
det altsammen, men det er
selvfølgelig helt frivilligt.
Så kom frit og tag del i en
stund med mad, nærvær og
fællesskab i din lokale kirke
- og tag gerne din familie og
nabo med.

Påsken er livets bedste drama
Mange danskere forbinder påsken med fridage og havearbejde, og måske også en tur i
sommerhus eller på campingplads. Og vi glæder os til påskefrokostens sild, æggesalat og
snaps.
Men påsken er også så meget
andet. Dens navngivne dage
rummer livets største, mest
uhyggelige og bedste drama.
Påsken er således ikke en éntydig glædelig fest, sådan som
julen er. Derfor er påsken større
og kræver dobbelt så lang tid at
forberede sig til. Den rummer
næsten lige så meget ondskab
som godhed. Næsten lige så
meget død som liv. Alle de store
modsætninger findes: Håb og
skuffelse, troskab og svigt, vold
og omsorg, fjendskab og venskab, had og kærlighed, og især
død og nyt liv.
Netop nyt liv. Til sidst. Som
den allerstørste forløsning. Men
det tager tid og kræfter at

komme dertil, og derfor kan det
være godt at forberede sig.
Fastetiden er på seks uger, og i
nogle kredse er det blevet en
trend at faste. Det behøver ikke
at have med mad at gøre men
kan være, at man i en periode
afstår fra at sms’e, gå på nettet
eller Netflix, for så i stedet at
prioritere sin opmærksomhed
på de store spørgsmål i livet og
måske især den taknemmelighed, som påskens forløsning
kan fylde os med.

skab mellem alle kristne til alle
tider og Gud selv i mennesket
Jesus.

Palmesøndag den 14. marts kl.
10.00 folder håbet sig ud ved

Påskelørdag den 20. marts kl.
22.00 er vi i gravens mørke. Det

gudstjenestens forkyndelse af
Jesu indtog i Jerusalem. Folket
hylder ham og har store forventninger til deres befrier.

er sorgfyldt og håbsforladt. Men
så lyder opstandelsesråbet, og
påskemorgens lys forkynder, at
nyt liv opstår.

Skærtorsdag den 18. marts kl.
10.00 indstiftes et fællesskab så

Påskedag den 21. marts kl.
10.00 bliver det klart, at det,

dybt, at det går gennem døden,
og så bredt, at det når jorden
rundt. Det er nadverens fælles-

som er umuligt for os, er muligt
for Gud: Ondskab og død er
overvundet af Guds kærlige

Langfredag den 19. marts kl.
10.00 er umiddelbart det ondes

og dødens sejrsdag. På korset
råber Jesus: »Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forladt
mig?« Alle lidende mennesker
verden over kan råbe nøjagtigt
det samme, og i solidaritet med
dem går Gud som menneske i
døden.

Men påsken er
også så meget
andet.
Dens navngivne
dage rummer
livets største,
mest uhyggelige
og bedste
drama
skaberkraft. Det er den største
fest af alle fester.
2. påskedag den 22.00 marts
kl. 16.00 vandrer den opstandne

Jesus med to disciple ud af Jerusalem mod Emmaus. De genkender ham først, da han om
aftenen bryder brødet med
dem. Herefter forsvinder Jesus,
og vores hverdag i fællesskab
med ham som opstanden og
med hinanden begynder.
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Kirkelivet
med børn og unge

Godnathistorie og
aftensmad
Til Godnathistorie kommer der ca. 60 små
og store og får en god historie, oplever at
være en del af et fællesskab og spiser nem aftensmad sammen.
Tilmelding er ikke nødvendig. Maden koster kr. 20,- for voksne og er gratis for børn.
Hørt til Godnathistorie…

Noget af det bedste er børnenes fulde opmærksomhed og undrende spørgsmål:
Bor I her? Spurgte en 5 årige for nylig.
Skal vi sove i sovegården? Forhørte en 4 årige
sig, da der med største selvfølgelighed, blev
sagt, at vi skal over i sognegården og spise!

De små synger

Babysalmesang

en musikalsk time i kirken

- et nyt hold begynder
tirsdag den 7. maj k. 10.00

De små synger er to musikhold med rytmik, sang og leg, som mange kender det
fra babysalmesang, men her for de lidt
større børn.
Vi mødes i kirkekøkkenet kl.16.00, hvor
vi får en forfriskning, før vi laver musik
sammen i kirken.
Det hele slutter kl. 17.00.
Velkommen i kirken følgende tre torsdage.
1-2 årige: Den 28.3 + 4.4 + 11.4
3-5 årige: Den 2.5 + 16.5 + 23.5
Tilmelding til Lisbet Møller Larsen:
kirku@trinitatis-kirke.dk / 61 61 60 26.

Fastelavn
Lørdag den 2. marts kl. 14.00

Du og din familie
er velkommen
Onsdag den 13. marts kl. 17.15
Onsdag den 10. april kl. 17.15
Onsdag den 8. maj kl. 17.15

6

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!

Vi mødes altid i kirken, hvor vi
synger og leger med babyerne.
Herefter går vi i sognegården og
hygger med kaffe/the og brød til
kr. 10,Har I lyst til at være med? Tilmeld
jer til Lisbet Møller Larsen:
kirku@trinitatis-kirke.dk /
tlf. 61 61 60 26.

I dag er jeg taknemmelig for...
Vi har mødt tilfældige mennesker på gaden for at høre, hvordan de vil fortsætte sætningen
I dag er jeg taknemmelig for:

At vi er vågnet op i morges og
ikke fejlede noget! Vi er også
taknemmelige over, at vi kan
komme på Depotgården og
være med i et kreativt arbejdsfællesskab. Der kommer vi
netop fra.
Lis, 70 år og Laila 75, år.

Jeg er taknemmelig for at
mine børn har det godt, og opfører sig ordentligt. Jeg bekymrer mig nok lidt for meget
for dem, men de har det godt.
I det små er jeg taknemmelig
for at kunne nyde et glas godt
rødvin.
Poul, 69 år.

Vores minikonfirmanderne fra
Fredericia Friskole har arbejdet
med taknemmelighed i forbindelse med dåb. Alle børn
lavede en bøn i en blomst, som

vi foldede sammen og satte i
dåbsfadet. I blomsten skulle de
skrive en bøn, der skulle starte
med I dag er jeg taknemmelig
for…
Det magiske var, at da papirsblomsten kom i vand, åbnede
den sig op - ligesom vi kan
åbne os for Gud og hinanden!
Minikonfirmanderne har fortsat sætningen sådan:
At få vand
At jeg kan se min mor
At jeg er i live
Min far
At jeg kan se min familie
At jeg måtte komme med til
minikonfirmand

Besøgstjeneste
»Man får altid mere,
end man giver«
Frivillig i besøgstjenesten
Besøgstjenesten formidler hjemmebesøg til mennesker, der har
brug for og lyst til at lære et
andet menneske at kende, og
som har svært ved at komme ud
blandt andre. Erfaringen viser, at
besøgene kan blive til gensidig
glæde og opmuntring for både
besøgsvært og besøgsven.
Ingen skal sidde alene, og der er
mange at nå ud til – hvis du har
lidt ekstra tid og hjerterum, vil
vi gerne bruge dine gode kræfter
i Kirkens Besøgstjeneste.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen,
mobil 61 61 60 26, hvis du vil
høre mere om besøgstjenesten.
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Aftengudstjeneste
og korsudstilling
ved sognets
konfirmander
En udstilling med flotte kors lavet af
bl.a. gummi, gammelt skrot og
guldperler, maling, træ og tyl, åbnes
ved aftengudstjenesten onsdag den 3.
april kl. 19.00
»Jesus er verdens lys« hedder gudstjenesten, som
sognets konfirmander står for sammen med sognepræst Merete Øskov og kirke- og kulturmedarbejdere Lisbet Møller Larsen og Bettina Jørgensen.
Konfirmanderne har også kreeret korsene, efter de
har set Mel Gibsons film »The Passion of the
Christ« om de sidste 12 timer i Jesu liv.
Korsene vil kunne ses i kirkens åbningstid til og
med påsken.
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Musik og koncerter
Koncert med trompet og orgel
Søndag den 17. marts kl. 16.00
Niels Tilma på baroktrompet
og kirkens nyansatte
organistassistent 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.

mann og hører til blandt Europas førende baroktrompetister.
Dennis Fick er uddannet organist fra Vestjysk Musikkonservatorium med videregående
studier på det Jyske Musikkonservatorium, hvor han i

2015 fik kandidatgrad i korledelse. Til daglig er Dennis
Fick tilknyttet både Trinitatis
Kirke og Løgumkloster Kirke,
hvor kan har været ansat en årrække.
Ingen entre.

Det er to meget kompetente
musikere, vi får at høre: Niels
Tilma har studeret baroktrompet på Guildhall School of
Music. Siden har han som solist og orkestermusiker spillet
med flere barokensembler i
England, Sverige og i Danmark med Ensemble Zimmer-

På cykel
med cello 500 km og
35 koncerter
Ida Riegels gæsteoptræder søndag
den 12. maj kl. 10.00
Ida Riegels har altid brændt
for at bygge sin egen cello og
for, at det ikke skulle blive et
evighedsprojekt, planlagde
hun 36 koncerter langs Rhinen
og skrev, at hun ville komme
cyklende med celloen. Det gik
ikke ubemærket hen, heller
ikke i medierne. Nu tager hun
på ny celloen med på eventyr,
denne gang gennem Danmark
fra hovedstaden og til Skagen.
Ved gudstjenesten den 12. maj
besøger hun os og spiller Bach
og Bach-inspirerede værker.
Ida fortæller også gerne om
sine oplevelser. Hun er uddannet cellist fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium
og bor til daglig i København.

Musikgudstjeneste
Påskelørdag den 20. april kl. 22.00
Påskenat åbnes dørene igen for
den meget stemningsfulde musikgudstjeneste, der i ord og
toner stiller de store modsætninger op mod hinanden: Lysmørke og liv-død.

En musikgudstjeneste, som
med andre ord danner en overgang fra langfredagsmørket til
påskemorgenslyset.
Niels Erik Aggesen leder kirkens pigekor og spiller enkelte

orgelværker. Kirkens præster
medvirker som liturger.
Alle er velkomne.
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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
er åben
Hverdage
kl. 9.00-14.00
Onsdag også kl. 16.00-20.00
Søndag
kl. 14.00-16.00

Varmestuen
Danmarksgade 79

Der er
korshærsgudstjeneste i
Trinitatis Kirke
kl. 16.00 følgende dage:
Søndag den 24. marts
2. Påskedag mandag
den 22. april med

efterfølgende påskefest i
varmestuen
Søndag den 26. maj

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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Fællesskabet
ind i Guds Rige
I kirkegårdens nordøstlige
hjørne ligger en smuk fællesgrav. Det er varmestuens.
På en skrå, brostensbelagt vej
på graven går tre mennesker.
De bærer hver deres bagage.
Eller byrder. Og de går i
samme retning, hen mod en
smal ende af vejen, hvor der
står en helle. På den er skrevet
de skønne ord, Jesus siger i
Matthæusevangeliet:

fornavn på, når man en dag stedes til hvile her. Og har man
andre ønsker til sin begravelse,
kan man skrive dem ned og få
dem gemt hos korshærspræsten.
Vores fællesskab i varmestuen
rækker nemlig langt, helt ind
i døden og ind i Guds Rige.

- Kom til mig, alle I, som slider jer
trætte og bærer tunge byrder, og jeg
vil give jer hvile!
Hvis man har lyst, kan man få
en lille keramiksten med sit

I år fejrer varmestuen
påske 2. påskedag, mandag den 22. april. Fra kl.
14.00 er der kaffe, påskeæg og hygge, og efter
påskegudstjenesten kl.
16.00 i kirken spiser vi et
dejligt påskemåltid og
hygger os.

Påskefest i
varmestuen

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, Bent Andreasen og Elli Krog Foldager (ansvarshavende redaktør).
Fotos: 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. Fastelavn kl. 14.00*
Merete Ørskov & Lisbet Møller Larsen
Familiegudstjeneste og fastelavnsfest
3. Fastelavn kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 3,13-17 Jesu dåb
Inds.: Dåbs- og konfirmationshjælp,
Trinitatis
10. 1.s.i fasten kl. 10.00
Merete Ørskov
Matt. 4,1-11 Fristelsen i ørkenen
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
13. Godnathistorie kl. 17.15*
14. Fyraftensmøde kl. 16.30*
17. 2.s.i fasten kl. 10.00
Ole Engberg
Matt. 15,21-28 Den kana’anæiske kvinde
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
Trompet- og orgelkoncert kl. 16.00*
19. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
Menighedsrådsmøde kl. 17.00
Vild med litteratur kl. 19.30*
22. Fredagsmøde kl. 14.30*
24. 3.s.i fasten kl. 10.00
Ole Engberg
Luk. 11,14-28 Jesus og Beelzebul
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00
Merete Ørskov
28. De små synger 1-2 årige kl. 16.00*
31. Midfaste kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 6,1-15 Bespisningen af de 5000
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp

April
3. Aftengudstjeneste kl. 19.00*
Merete Ørskov og kirkens konfirmander
Jesus siger: Jeg er verdens lys
4. De små synger 1-2 årige kl. 16.00*
7. Mariæ Bebudelse kl. 10.00
Merete Ørskov
Luk.1,26 – 38 Bebudelsen af Jesu fødsel

Kirketaxa: 75 50 34 11

11. De små synger 1-2 årige kl. 16.00*
14. Palmesøndag kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 21,1 – 9 Jesu indtog i Jerusalem
Inds.: Dåbs- og konfirmationshjælp,
Trinitatis
18. Skærtorsdag kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt.26,17 – 30 Nadverens indstiftelse
Inds.: Dåbs- og konfirmationshjælp,
Trinitatis
19. Langfredag kl. 10.00
Merete Ørskov
Mat. 27,31-56 Jesu korsfæstelse og død
Inds.: Dåbs- og konfirmationshjælp,
Trinitatis
20. Påskenat kl. 22.00*
Elli Krog Foldager og Bent Andreasen
Musikgudstjeneste
21. Påskedag kl.10.00
Elli Krog Foldager
Mark. 16,1 – 8 Jesu opstandelse
Inds.: KFUM & K i Danmark
22. 2. påskedag kl. 16.00*
Korshærsgudstjeneste
Merete Ørskov
Luk. 24,13-35 Vandringen til Emmaus
23. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
Forfatteraften kl. 19.30*
28. Konfirmation kl. 10.00
Merete Ørskov og konfirmander fra
Sct. Knuds Skole
30. Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Maj
2. De små synger 3-5 årige kl. 16.00*
3. Fredagsmøde kl. 14.30*
4. Konfirmation kl. 10.00
Merete Ørskov og konfirmander fra
Kirstinebjergskolen/Friskolen
5. 2.s.e.påske kl. 10.00*
Søndagsbrunch med bordsamtale
Bent Andreasen
Joh. 16,16 – 22 En kort tid
Inds. Danske Sømænds- og Udlandskirker

Husk! Ved bestilling at nævne at det er kirketaxa.

7. Babysalmesang opstart kl.10.00*
12. 3.s.e påske kl. 10.00*
Elli Krog Foldager
Joh. 16,1-22 En kort tid
Inds.: Folkekirkens Ungdomskor
16. Bededagsaften kl. 17.00*
Meditativ gudstjeneste og fællesspisning
i Sognegården
Merete Ørskov
Matt. 3,1 – 10 Døberen i ørkenen
De små synger 3-5 årige kl. 16.00*
19. 4.s.e.påske kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh.16,5 – 15 Talsmanden kommer
22. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
23. De små synger 3-5 årige kl. 16.00*
26. 5.s.e.påske kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 16,23b-28 Bed, og I skal få
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
28. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
30. Kristi Himmelfart kl. 10.00
Merete Ørskov
Mark. 16,14-20 Gå ud i alverden

Juni
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. 3,16-16-21 Løftet om en anden
talsmand
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
10. 2. pinsedag kl. 10.30*
Friluftsgudstjeneste i Kastellet
Inds.: Kirkens Korshær, Fredericia
18. Sommerudflugt
* Se omtale i bladet

Scan koden og læs mere
om Trinitatis Kirke

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Marts

