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Forankring og forandring
Rundt omkring i Danmark står
670 helt særlige sten. De blev
rejst i årene omkring 1920 til
minde om Genforeningen, som
vi i år fejrer 100-året for. En af
dem står i min barndomsby på
Mors. Jeg har passeret den tusindvis af gange på vej til og fra
skole, kravlet rundt på den sammen med byens andre børn og
læst ordene ”Minde om Genforeningen 1920”, dengang de
endnu var læselige. Men hvorfor

den stod der, spekulerede vi ikke
meget på dengang. Det er der
måske heller ikke så mange, der
gør i dag – ellers ville ordene nok
ikke have fået lov at forvitre til
ukendelighed. Så lille et land
Danmark end er, så kan der i hukommelsen være langt fra nord
til syd, ikke mindst når vores unge i
dag flaskes op med tanken, at de ikke
skal andet end at arbejde og de for
alt i verden skal lykkes med, hvad de
kan og ikke så meget med, hvem de

er! Sidstnævnte er ikke mine ord,
men derimod sagt af højskoleforstander Simon Axø, der for nyligt holdt et tankevækkende
foredrag i sognegården om nysgerrighedens dannelseskraft.
Et af hans vigtige pointer den
dag var, at hvis det eneste mål i
livet bliver at være så produktiv
som muligt, så mister vi forståelsen for, hvad det egentlig er, vi
skal med hinanden som samfund, som land og som fællesskab.
Ikke, at der er noget galt med at
lære noget, tværtimod. Men hvis
alt, hvad vi lærer, hele tiden kun
har det ene formål; at optimere
ydeevnen, så bremser det os i at
være nysgerrige på vores omgivelser, og det er skidt. Vi skal
kaste lys over det liv, vi lever,
som er et helt liv og ikke bare et
arbejdsliv. Og det er nysgerrigheden netop med til at sikre; at
vi som mennesker bevarer et
åbent syn på livet og verden,
hvad vi kommer af og hvor vi er
på vej hen. Og samtidig rummer nysgerrigheden en ydmyghed og en erkendelse af, at man
ikke selv véd eller kan vide alt.
At man rent faktisk kan rykke
sig i mødet og at man godt kan
sætte sit eget livssyn i spil uden
at sætte det over styr.

Den erfaring gjorde man sig
måske netop også med genforeningen i 1920; at man ikke
kunne undertrykke i tusindvis af
menneskers selvforståelse og livssyn, som var forankret i en kulturel og historisk arv. På begge
sider af grænsen blev livssyn således sat i spil, men ikke over
styr. Og i dag regnes den dansktyske grænsedragning og mindretalsordningen som forbilledlig også i europæisk sammenhæng.
Her i Trinitatis lægger vi stor
vægt på at nære nysgerrigheden
på livet og omverden. Derfor
indbyder vi også her i foråret til
foredrag, som udvider vores horisont, giver os ny indsigt og
åbner os for forandringens mulighed. Vi arrangerer smukke
koncerter i kirken, der vækker de
store følelser til live i os - og hver
eneste søndag holder vi gudstjeneste for at høre evangeliet tale
til os om de største ting i livet,
fødsel og død, kærlighed og tro
– ikke mindst troen på, at nysgerrigheden er en gave, der med
Simon Axøs ord, er blevet os
givet helt fra skabelsen af. Den
strømmer et sted fra, som vi ikke
selv er herre over – et sted, som
er guddommelig.
Elli Krog Foldager

Aftenmøder

Forårets
arrangementer

I Trinitatis lægger vi stor vægt på også at samarbejde med andre,
og her i forårsmånederne inviterer vi til to aftenforedrag i sognegården i samarbejde med henholdsvis Fredericia Bibliotek og Grænseforeningen samt Fredericia Provstis Kirker.

Onsdag den 4. marts kl. 19.30
Om hundrede år
Ved Anna Elisabeth Jessen, forfatter
Billetter á kr. 50,kan købes på Fredericia Bibliotek

Mandag den 20. april kl. 19.30

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.
Forårets fredagsmøder har forandring og forankring som omdrejningspunkt.

Fredag den 20. marts
kl. 14.30
Historieløshed i nutidskulturen
Ved Micahel Böss, forfatter og
lektor emeritus.

Fredag den 17. april
kl. 14.30
Kongehuset - fortid eller fremtid?
Ved Lars Hovbakke Sørensen,
historiker og kongehusekspert

Fredag den 29. maj
kl. 14.30
Et liv i broget sammenhæng
Ved Bent Andreasen,
sognepræst i Trinitatis

Døden - en overlevelsesguide:
en eksistentiel håndbog til efterladte
Ved Esben Kjær, forfatter og radiovært
Billetter á kr. 50,kan købes på Fredericia Bibliotek

Tirsdag den 28. april kl. 19.00
Historisk rundgang i Trinitatis Kirke
Sognepræst Bent Andreasen tager alle interesserede med gennem
kirkerum og historie.
Trinitatis Kirke er et af de mest intakte historiske rum i fæstningsbyen Fredericia. Huset står i store træk, som det blev bygget i 1690
og med en markant altertavle fra 1691. Kirken har en unik og smuk
døbefont fra 1200 tallet og glasmosaikker kom til for godt 100 år
siden.
Vi indbyder alle interesserede til en rundgang i kirken. Vi vil sætte fokus på
såvel rummet, som på inventar og udsmykning og
åbne for betydning i de
symboler, tegn og billeder,
som kirken er så fyldt af.
Rundgangen varer en god
times tid.
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Bent
Andreasen
fratræder
til sommer
Jeg har siden 2012 været en
af præsterne ved Trinitatis
Kirke og har været glad for
arbejdet og opgaverne her og
samarbejdet med gode kolleger, medarbejdere og menighedsråd. Det var mig en
glæde, at jeg i en moden
alder og efter årene på højskolen i Løgumkloster her
fik lejlighed til at slutte mit
arbejdsliv som præst og som
kursusleder for Teologi for
Voksne i Haderslev Stift.
Men det er nu, hvor jeg er
fyldt 68, blevet tid til at
trappe ned mht. arbejdslivet.
Jeg har derfor besluttet, at
jeg opsiger min præstestilling i Trinitatis til sommer.
Min afskedsgudstjeneste bliver derfor søndag den 21. juni
kl. 10.00.

Nærmere om dette vil følge
i næste kirkeblad og på vores
hjemmeside.
Bent Andreasen
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St. Bededagsaften og
fællesspisning
Torsdag den 7. maj
kl. 17.00
Igen i år indleder vi bededagsferien med at holde en kort
gudstjeneste i Trinitatis Kirke
efterfulgt af hyggelig fællesspisning i sognegården. Vi
håber, at vejret er med os, så
grillen kan tændes. Alle er velkomne til at være med. Maden
koster kr. 40 / gratis for børn.

Menighedsrådets
årsberetning
Tirsdag den 12. maj kl. 17.00
Vi afholder det årlige orienteringsmøde i sognegården, hvor der orienteres om
arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, og hvad
der er af opgaver i den
kommende tid.
Som noget nyt vil der samtidig i hele landet være en
orientering omkring menighedsrådsvalget, der finder sted i alle sogne den 15.

Søndagsbrunch og
bordsamtale
Søndag den 29. marts
kl. 10.00
Efter sidste års succes inviterer menighedsrådet igen
på brunch i sognegården
efter gudstjenesten. Vi
håber også denne gang at få
en god snak ved bordene også gerne om kirkelivet i

Trinitatis og den drøftelse,
som i øjeblikket foregår
over hele landet, om gudstjenestens form og indhold.
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.

september 2020.
Der vil altid være en udskiftning i et menighedsråd. Det er derfor vigtigt,
at finde nye kandidater, der
vil være med til at styrke
det kirkelige arbejde til
glæde for hele sognet.
Vi håber mange vil have
lyst til at møde op for at
høre, hvad valgbestyrelsen
har at berette.

Meditation
i kirken
Meditation i
kirkerummet holder
pause de næste
3 måneder.

Trinitatis

for børn, unge og familier

Familiegudstjeneste
Palmesøndag
den 5. april kl. 10.00
Vi holder familiegudstjeneste,
hvor fortællingen om Jesus,
der rider ind i Jerusalem på et
æsel og bliver modtaget som
en konge af det jødiske folk
med palmegrene, der bliver
udfoldet for både børn og
voksne.

Lørdagsdåb
I foråret tilbyder vi
mulighed for lørdagsdåb
følgende datoer:

Lørdag den 14. marts
kl. 10.30
Lørdag den 9. maj
kl. 10.30
OBS! Hvis der ikke er nogen
tilmeldte dåb, bortfalder
gudstjenesten.

Babysalmesang
Et nyt hold begynder tirsdag
den 24. marts kl. 10.00 i kirken. Sidste gang er tirsdag den
12. maj. Det er vigtigt med
tilmelding, da det er eftertragtet at gå på holdet.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller
Larsen. Mobil 61 61 60 26
eller kirku@trinitatis-kirke.dk

Godnathistorie
med fælles spisning
og fortælling
I løbet af året lægger vi små
stjernestunder ind for børnefamilierne, når vi har
Godnathistorie i kirken,
som oftest en onsdag i måneden kl. 17.15. Vi begynder med fællesspisning i
sognegården, Danmarksgade 61 og slutter i kirken
kl. ca. 18.30.
Ud over, at familien kan
være sammen om at spise
og møde andre børnefamilier, lægger vi til Godnathistorie også vægt på at
være sammen om at synge
og høre en god fortælling.
Tilmelding er ikke nødvendig. Maden koster kr. 20
for voksne og er gratis for
børn.

Sæt kryds i kalenderen,
når vi har Godnathistorie i foråret:

Onsdag den 18. marts
Onsdag den 1. april
Onsdag den 6. maj

Korn
- ord til eftertanke
Jeg er Alfa og Omega,
den første og den sidste,
begyndelsen og enden
Johs. Åb. kap. 22

Alle vil udvikling –
ingen vil forandring.
Søren Kierkegaard

Kunsten at
være lykkelig
er at gøre sine
glæder enkle.
Peter Plys
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Påskens
gudstjenster

Du behøver
ikke rejse helt til
Jerusalem for at
deltage i
»den stille uge«
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Påsken indledes med 40 dages
faste, som begynder ved fastelavn. Måske er der ikke så
mange, der længere faster på traditionel vis. Men du kan sagtens
faste på din egen måde. Måske
spiser du ikke slik og søde sager
i fasteperioden. Andre holder
måske en pause fra Facebook.
Mulighederne er mange. Fasteperioden afsluttes så med “den
stille uge”, som er ugen op til
påske. Traditionen med “den
stille uge” stammer fra pilgrimme i Jerusalem, som fra palmesøndag til korsfæstelsen
valfartede til de steder, hvor Jesus
havde været i ugen op til påske.
Og pilgrimmene holdt gudstjenester og mindedes dét, der var
sket. Du behøver dog ikke rejse
helt til Jerusalem for at deltage i
“den stille uge”, for din egen sognekirke markerer også de enkelte
dage frem til 2. påskedag.

Palmesøndag
den 5. april kl. 10.00
hører vi, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver
modtaget af det jødiske folk
som en konge. Folket har lagt
deres kapper og palmegrene på
vejen foran ham for at hylde
ham. Gudstjenesten vil være en
familiegudstjeneste og påskens
budskab bliver udfoldet for
både børn og voksne.

Skærtorsdag
den 9. april kl. 10.00
er dagen før Jesu korsfæstelse.
Om aftenen tager han afsked
med sine disciple og ved det
sidste måltid indstifter Jesus
nadveren. Han vasker også disciplenes fødder, umiddelbart
inden de går til Getsemane
have, hvor han forrådes af Judas
og bliver taget til fange. Herefter forhøres han hele natten af
både kong Herodes og Pontius

Pilatus. Ved denne gudstjeneste er det nadveren, der er særligt fokus på.

Langfredag
den 10. april kl. 10.00
holder vi en liturgisk gudstjeneste, hvor historien om Jesu
lidelse og død fortælles med
både ord og toner. 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.

Påskelørdag
den 11. april kl. 22.00
er vi i gravens mørke. Det er
sorgfyldt og håbsforladt. Men
så lyder opstandelsesråbet og
påskemorgen forkynder, at nyt
liv opstår. Og så kan vi synge
glæden ud.

Gudstjeneste i det fri
2. Pinsedag - 1 juni kl. 10.30 i Kastellet
Traditionen tro holder vi fælles pinsegudstjeneste under
åben himmel for alle sognene
i Fredericia Provsti. I år er temaet ”På vej…”
Som noget nyt vil der forud
for gudstjenesten være mulig-

hed for at vandre sammen med
andre ”på vej…” gennem byen
til Kastellet. Nærmere oplysning om dette vil senere blive
offentliggjort bl.a. på provstiets hjemmeside: www.fredericia-provsti.dk

Man kan naturligvis også bare
møde op på Kastellet. Nogle
klapstole er sat frem, men
medbring gerne selv noget at
sidde på, hvis du har mulighed for det.

ver det, at vi kender nogle sange,
at der er nogen, der skriver sange,
at der er steder at synge, og mennesker, der vil det, og at vi ikke er
bange for at bruge vores stemme
sammen med andre. At synge
sammen er måske ikke så selvfølgeligt, som det var engang,
eller også er det det bare på
nye måder og nye steder – og
netop derfor er der grund til at
synge om det og dele poesi.

Vel mødt den 26. maj til øvning - vi glæder os til at synge
sammen med Jer.

Pinsekor
Påskedag
den 12. april kl. 10.00
lægger vi de stille dage bag os
og fejrer Jesu opstandelse med
en festlig gudstjeneste, at ondskab og død nu er overvundet
af Guds kærlighed. Gudstjenesten fyldes af festlige påskesalmer og flot musik.

2. påskedag
den 13. april kl. 10.00
fortsætter fejringen af Jesu opstandelse. Jesus som den opstandne møder på vej mod
Emmaus to af sine disciple.
Men først da de spiser aftensmåltidet sammen, opdager de,
at det er Jesus. Og netop i det
øjeblik, forsvinder Han for øjnene af dem. Også denne gudstjeneste bærer glæden med sig
i påskens salmer og toner.

Lad os fylde Kastellet i Fredericia med korsang fra sangglade og interesserede unge
som ældre fra Fredericia Provstis forskellige sogne til vores
fælles, festlige 2. Pinsedagsgudstjeneste, den 1. juni kl.
10.30.
Den 26. maj kl. 16.00 -18.00
øver vi alle sammen i Sct. Michaelis Kirke.
2. Pinsedag mødes vi allerede
kl. 9.30 til opvarmning i Kastellet.
Vi skal bl.a. synge ”Og Gud
sang” med tekst af Niels Johansen og musik af Philip
Faber. Sangen blev skrevet i
2018 ved Folkekirkens Ungdomskors 50 års jubilæum.
I den sammenhæng sagde biskop Marianne Christiansen:
Hvis nogen skal synge sammen og
blive til et vi, der synger, så kræ-

Med venlige hilsner
Svitlana Leonchuk, Organist i
Egeskov Kirke og Dorthe Gade,
organist i Taulov Kirke
Evt. spørgsmål rettes til
dorthe.gade@taulovkirke.dk
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Sognecafé
Hver torsdag
kl. 10.00-11.30
Sognecafeen er et åbent mødested for både kvinder og
mænd. Her kan folk
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 på
mobil 24 63 98 96.
Kirketaxa kan benyttes.

Kunstudstilling
udsættes til efteråret
På grund af den igangværende ombygning og udvidelse af Sognegården er der
for tiden så mange byggearbejder i gang, at den
planlagte udstilling i foråret med fotokunst af Jan
Rüsz skubbes til efterår
2020 med planlagt åbning
ultimo september. Nærmere herom i den næste aktivitetsfolder.
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Musik og koncerter
Støvet svæver
- koncert med Akademisk Kor, Århus
Søndag den 29. marts kl. 16.00 i Trinitatis Kirke
Med koncerten ”Støvet svæver”
ønsker Akademisk Kor Århus at
sætte fokus på kvinderne i den
klassiske musiktradition. Så at
sige puste støvet af kompositioner og toner, som fortjener ny
opmærksomhed.
Mange kender den tyske romantiske komponist Robert Schumann, men det er hans ligeledes
talentfulde kone, pianisten og
komponisten Clara Schumann,
som koret bl.a. vil synge tre
sange, ”Drei gemichste Chöre”,
af til koncerten.
Derudover vil koret præsentere
musik af nyere anerkendte kvindelige komponister, såsom britiske Cecilia McDowall og

svenske Karin Rehnqvist.
Akademisk Kor Århus fremfører
også værket ”Lotusøje” med tekster af Suzanne Brøgger og
musik af Per Drud Nielsen, som

koret har indspillet tidligere på
året. ”Lotusøje” består af små
haiku agtige digte sat i musik,
og det er herfra, koncert titlen
”Støvet svæver” er hentet.

Musikgudstjeneste påskenat
Lørdag den 11. april kl. 22.00
Den mørklagte kirke, den dæmpede musik og
tekstlæsninger, der udtrykker sorg, afmagt og fortvivlelse og et kirkerum, der kun oplyst af få stearinlys. Sådan kan påskenat opleves i Trinitatis
Kirke ved en meget stemningsfuld musikgudstjeneste, der i ord og toner stiller de store modsætninger op mod hinanden: Lys-mørke og liv-død.
Overgangen fra langfredags mørke til lyset påske-

morgen opleves, når kirkerummet langsomt bliver
oplyst ved levende lys og musikken skifter karakter. Det er Trinitatis Kirkes Pigekor, der under ledelse af Niels Erik Aggesen, der fremfører
musikken. Salmerne er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen og melodierne af Jesper Gotlieb
arrangeret smukt og nutidigt af Johannes Buch
Andersen.

Gudstjeneste med musik og oplæsning
fra Anne Franks dagbog
Søndag den 26. april kl. 10.00
I 75 året for befrielsen får
denne søndags gudstjeneste et
helt særligt præg, idet vi byder
på en koncert med oplæsning
ved skuespiller Nis Bank-Mikkelsen fra en af verdens mest
læste bøger “Anne Franks dagbog” krydret med koraler af
J.S.Bach og traditionel klezmer-musik, som var jødernes
musik og trøst i Østeuropa før
2. Verdenskrig. I koncertens
udvalgte tekstafsnit møder vi
en både jublende og fortvivlet
Anne. De samme følelser kommer til udtryk i musikken,
hvor Jens Schou spiller klarinet
og Anders Singh Vesterdahl

Indvielse
af ny
tilbygning
til sognegården
Torsdag
den 4. juni
kl. 16.00 - 19.00

spiller harmonika.
Anne
Franks livsskildring er et at de
vigtigste vidnesbyrd om ud-

slettelsen af Europas jøder
under 2. Verdenskrig. Hun
blev selv deporteret til BergenBergen og døde tre måneder
før, hun ville være fyldt 16 år
og blot en måned før, koncentrationslejren blev befriet af
britiske tropper.

Alsang i Trinitatis Kirke

I skrivende stund skrider
det godt og planmæssigt
frem med udvidelsen af
Trinitatis Sognegård. Vi
glæder os alle til den dag,
projektet står færdigt og vi
kan tage de nye lokaler i
brug. Det skal selvfølgelig
fejres og det vil vi gøre med
en indvielsesceremoni torsdag den 4. Juni kl. 16.00.
Programmet er ikke færdigt endnu, så hold øje i
dagspressen og på vores
hjemmeside og sæt allerede
nu et X i kalenderen.

Mandag den 4. maj kl. 16.30
For at markere, at det i år er 75
år siden Danmarks befrielse
efter 5 mørke år med mørklægning og mangel og med besættelse og ufrihed, vil vi genoplive
en stærk tradition fra krigens år:
Det at mødes til fællessang – til
Alsang, som det blev kaldt.

Trinitatis Kirke danner ramme
om et arrangement, hvor der
fortælles om og synges kendte
danske sange om fællesskab og
frihed, landet og årstiden. Og
indimellem bliver der lejlighed
til at hvile stemmebåndet og
lytte til enkelte korsange fremført af Trinitatis Kirkes Pigekor

og Børnekor ledet af organisterne Niels Erik Aggesen og
Dennis Bang Fick. Følgende tre
personer har givet tilsagn om at
vælge og introducere sangene:
Borgmester Jakob Bjerregaard,
skoleleder Joachim Grundtvig,
Skt. Knuds Skole og sognepræst
Bent Andreasen
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Jesus går lige ved siden af os
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, tøj til årstiden,
adgang til pc og kontakt til
offentlige myndigheder.

Vi sidder og kigger på glasmosaikken med Emmausvandringen, hver gang vi samles til
korshærsgudstjeneste i Trinitatis
Kirke. Den viser de to disciple,
der efter påske får følgeskab af
Jesus på vejen uden at kunne
genkende ham.

Varmestuen
Danmarksgade 79

Disciplene er fortvivlede over, at
ham, som de elskede og stolede
på som deres befrier, er slået
ihjel. Sorg og modløshed fylder
dem.

Korshærsgudstjenester i
Trinitatis Kirke
kl. 16.00 følgende dage:
Søndag den 22. marts
Søndag den 26. april
Søndag den 24. 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.

10

De samme følelser fylder også i
varmestuen. Derfor kan vi have
svært at få øje på, at den levende
Gud går lige ved siden af os.
Men det gør han.
”Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen?” spørger vi i påskesalmen af Hans
Anker Jørgensen.

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

Et af svarene lyder: ”Gå hen,
hvor I arbejder, elsker, har
hjemme, han møder jer der!”
Fra vores hjemmevante pladser i
kirken ser vi, at Jesus på vejen til
Emmaus har rødt og grønt tøj
på. Rød symboliserer både kærlighed og lidelse. Grøn står for
liv og håb.
Det billede kan hjælpe os med at

få øje på Jesus: Hver gang, vi
midt i vores modløshed mærker
glimt af håb og glæde, er det et
kærtegn fra ham, der følges med
os. Og hvis der bare er helt
mørkt, så råber han sammen
med os: ”Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt os?”
Heldigvis er der er ingen steder,
vi kan gå, hvor han ikke også er.

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
Tina Iversen
Kragelundvænget 103
7080 Børkop
Mobil 61 26 10 04
tiv@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
Kirkebladet udgives af
Trinitatis Kirkes menighedsråd.
Redaktionsudvalget består af
Lisbet Møller Larsen og Elli Krog
Foldager (ansvarshavende redaktør).
Fotos: Elli Kro Foldager,
Claus Skov Christensen

Organistassistent
Dennis Bang Fick
Solbakken 1
Mobil: 23 43 31 72
organist.mail@gmail.com

Kirketjener
Charlotte Rüsz
Spicavænget 6
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
Hanne Korsbech
Havrevænget 17
6040 Egtved
Mobil 21 22 06 30
kk@trinitatis-kirke.dk
Bettina Jørgensen
er på barsel

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

Hvor henvender
man sig:
Ved fødsler

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

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

Formand for
menighedsrådet

Ved dåb

Kordegnekontor

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
Kirkernes Hus
Christiansvej 6
Tlf. 75 92 19 75

Trinitatis kirkegård
Driftsleder
Ole Hougaard
Mobil: 40 28 39 43

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
1. 1.s.i fasten kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 22,24-32 Striden om at være den
største
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
4. Aftenmøde kl. 19.30*
Konfirmandgudstjeneste i
Christianskirken kl. 19.00*
8. 2.s.i fasten kl. 10.00
Bent Andreasen
Mark. 9,14-29 Helbredelsen af drengen
med den urene ånd
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
15. 3.s.i fasten kl. 10.00
Tina Iversen
Joh. 8,42-51 Jøderne og Abraham
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
18. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
18. Godnathistorie kl. 17.15*
20. Fredagsmøde kl. 14.30*
22. Midfaste kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 6,24-35 Livets brød
Inds.: Samvirkende Menighedsplejer
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
24. Babysalmesang kl. 10.00*
29. Mariæ bebudelses dag kl. 10.00*
Søndagsbrunch
Elli Krog Foldager
Luk. 1,46-55 Marias lovsang
Korkoncert kl. 16.00*
31. Hybyhus kl. 14.30

10.

11.

12.

13.

15.
17.
19.

20.
25.
26.

28.

Joh. 13,1-15 Fodvaskningen
Inds.: Dåbs-og konfirmationshjælp,
Trinitatis
Langfredag kl. 10.00*
Liturgisk gudstjeneste
Elli Krog Foldager
Inds.: Dåbs-og konfirmationshjælp,
Trinitatis
Påskelørdag kl. 22.00*
Musikgudstjeneste
Bent Andreasen & Tina Iversen
Påskedag kl. 10.00*
Bent Andreasen
Matt. 28,1-8 Jesu opstandelse
Inds.: KFUM og K i Danmark
2. påskedag kl. 10.00*
Bent Andreasen
Joh. 20,1-18 Maria Magdalene
Inds.: KFUM og K i Danmark
Menighedsrådsmøde kl. 17.00
Fredagsmøde kl. 14.30*
1.s.e. påske kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 21,15-19 Vogt mine får
Inds.: Danske Sømands- og Udlandskirker
Aftenmøde kl. 19.30*
Konfirmation kl. 10.00
Tina Iversen
2.s.e. påske kl. 10.00*
Anne Franks dagbog - musikfortælling
Tina Iversen
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
Hybyhus kl. 14.30
Aftenmøde kl. 19.30*

April

Maj

1. Godnathistorie kl. 17.15*
5. Palmesøndag kl. 10.00*
Familiegudstjeneste
Tina Iversen
Joh. 12,1-16 Indtoget i Jerusalem
Inds.: Dåbs-og konfirmationshjælp,
Trinitatis
9. Skærtorsdag kl. 10.00*
Elli Krog Foldager

2. Konfirmation kl. 10.00
Elli Krog Foldager
3. 3.s.e. påske kl. 10.00*
Bent Andreasen
Joh. 14,1-11
Jeg er vejen, sandheden og livet
Inds.: Folkekirkens Ungdomskor
4. Alsang kl. 16.30*
6. Godnathistorie kl. 17.15*

7. Bededags aften kl. 17.00*
Grill i Sognegården
Bent Andreasen
10. 4.s.e. påske kl. 10.00
Tina Iversen
Joh. 8,28-36 Jøderne og Abraham
12. Menighedsrådsmøde kl. 17.00*
Årsberetning
17. 5.s.e. påske kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 17,1-11 Jesu sidste bøn
21. Kristi Himmelfart kl. 10.00
Merete Ørskov
Luk. 24,46-53 Kraften fra det høje
24. 6.s.e. påske kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 17,20-26 Vi skal være ét
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
26. Hybyhus kl. 14.30
Pinsekoret øver i Sct. Michaelis kl. 16.00*
29. Fredagsmøde kl. 14.30*
31. Pinsedag kl. 10.00
Tina Iversen
Joh. 14,15-21 Jeg vil ikke efterlade jer
faderløse
Inds.: Kirkens Korshær, Fredericia

Juni
1. 2. pinsedag kl. 10.30 *
Friluftsgudstjeneste på Kastellet
Inds.: Kirkens Korshær, Fredericia
3. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
4. Indvielse af tilbygning til Sognegården
kl. 16.00*
*Se omtale i bladet

Scan koden og læs mere
om Trinitatis Kirke

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

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Marts

