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Hvordan kommer vi igennem her?
For tiden kan man, på byens
teater, se folk flokkes og betale
i dyre domme for at komme
ind og se en af de store bibelske historier, den om Moses og
udvandringen fra Ægypten.
Nu er den sat op som musical
med titlen: Prinsen af Ægypten. Det er flot, at vores forholdsvis lille teater kan sætte
en så stor forestilling op med
dansere og medvirkende fra
det meste af verden. Og noget
af det, der fascinerede mig, da
jeg forleden så forestillingen
var, at det er de atletiske dansende kroppe, der skaber bevægelsen på scenen, både når der
trælles og bæres tunge sten til
pyramiderne, men også når
busken brænder, når bølgerne
bruser og når stridsheste- og
vogne kører afsted i vild fart.
I store træk genkender vi den
bibelske historie: en dreng er
sat ud på Nilen, findes af Faraos datter og får derfor sin opvækst på slottet som en prins.
Som voksen bliver Moses mere
og mere bevidst om sin rolle
og sin samhørighed med det
folk, han tilhører. Og det kommer til det dramatiske opbrud
med plager og død og pest
over Egypten. Moses må,
selvom han først vægrer sig
ved det, tage den rolle på sig,
at det er ham, der kan stille sig
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i spidsen for befrielse fra slaveriet og den lange ørkenvandring. Og som det store klimaks i forestillingen skildres
overgangen over Det røde Hav.
Folket har Faraos hær i hælene
og alting ser umuligt ud. Men
præcis da er det, at Moses rækker staven ud, og Gud skiller
vandene og skaber en vej, så de
kan gå gennem havet og komme igennem, der hvor alt ser
umuligt ud.
Forestillingen sætter det raffineret og dramatisk op. Så det
til sidst er os, der sidder på stolene, der bliver flyttet, når der
bliver banet en vej og skabt en
overgang gennem havet. Det
er godt set – for det er, hvad
det handler om i livet og i de
største bibelske fortællinger:
det handler om, at der er et
håb, at holde sig til, når det ser
mest umuligt ud. Håbet flytter hele perspektivet på en dag
og en livssituation. Og det er,
hvad kirken også er sat i verden for at give videre: At vi må
lade os bære af håbet, når det
ser helt umuligt ud. At det er
håbet, der for alvor flytter
noget – og at det er dig og mig
og os, der bliver flyttet. Som vi
siger det: Hvor der er håb, er
der liv. Og der er også både tro
og kærlighed.

Så må vi holde os til håbet,
både når det er let og lyst og
når solen skinner og når det ser
sort ud. Og har du ikke nået
det, så se den storslåede håbefulde opsætning på teateret –
eller gå i kirke og syng med på
håbets sange, som vi synger
nogle af hver eneste søndag.
De fortæller noget ganske vigtigt og befriende: at vi ikke
skal bære alting selv og skabe
alting selv. Men, at vi bliver
noget givet: et håb, et liv og
nogle at dele det hele med.
Bent Andreasen

I store træk
genkender vi den
bibelske historie:
en dreng er sat
ud på Nilen,
ﬁndes af Faraos
daer og får
derfor sin
opvækst på
sloet som
en prins

Afsked med
Lars Gregersen

Velkommen til
Bettina Jørgensen
Jeg – Bettina Jørgensen - er
ansat i en deltidsstilling som
den nye kirke- og kulturmedarbejder, der dels skal varetage en
række funktioner på Kirkekontoret og dels sammen med Lisbet Møller Larsen skal stå for
områder som babysalmesang,
minikonfirmander og skole/
kirke samarbejdet og deltage i
forskellige andre arrangementer,
som Trinitatis Kirke tilbyder.
Jeg er 39 år og læreruddannet
fra CVU Jelling i 2007. Siden
har jeg arbejdet som lærer i 10
år og har derfor stor erfaring
med at arbejde med børn og
unge i forskellige sammen-

Trinitatis Kirkes organistassistent Lars Gregersen har opsagt sin stilling ved kirken
med udgangen af maj måned.
Lars har været ansat ved kirken siden sensommeren
2013. Det er med stor beklagelse, at vi nu må tage afsked
med Lars.
Lars har været Niels Erik Aggesens faste vikar i dennes ferier og friweekends og har
spillet til de fleste foredragsaftner og fredagsmøder i

Sognegården. Han har ikke
mindst også varetaget ledelsen af kirkens børnekor. Lars
vil blive savnet som fast medarbejder ved kirken.
Hans afsked betyder, at der
skal ansættes en ny organistassistent. Menighedsrådet
har et håb om, at der inden
sommerferien foreligger en afklaring således, at den nye organistassistent kan påbegynde
arbejdet ved kirken 1. august.

hænge. Samtidig har jeg uddannet mig til og fungeret som læringscentervejleder, hvilket bl.a.
har givet mig en mere administrativ erfaring.
Jeg er kommet godt i gang og
er glad for at være en del af fællesskabet omkring Trinitatis
Kirke, og jeg glæder mig meget
til at tage del i de kommende
aktiviteter og arrangementer.
Det er tydeligt at mærke, at her
er nærvær, omsorg og arbejdsglæde i hverdagen, hvilket jeg
sætter stor pris på.
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Korn
- ord til
eftertanke
»Skønheden er især
dét, at man er i live
og en del af
årstidernes vekslen,
og at der er et
menneske, der
holder af en«
Kunsthistoriker og forfatter
Hans Edvard NørregaardNielsen

»Lad det fordybe din
andagt, broder:
dit timeglas er i takt
med kloder.
Dit sommerblus, som
kun stakket blænder,
er ild af altets, der
aldrig ender.«
Johs. V. Jensen, digter i
Højskolesangbogen nr. 317.
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Sommerudflugt til Tirpitz i Blåvand
Tirsdag den 19. juni
Afgang fra Trinitatis Sognegård kl. 10.30
Sommerturen går til det nye
spektakulære museum, der
ligger skjult under sandet.
Under overfladen findes fire
store udstillingsgallerier, som
rummer både en tidsrejse, et
skatkammer og en hær af

beton. En underjordisk korridor forbinder desuden museet
med den gamle Tirpitz-bunker fra 2. verdenskrig. På
turen gør vi holdt for at spise
medbragte sandwich og senere nyder vi eftermiddags-

kaffen i hyggelige omgivelser. Hjemkomst kl.18.30
Tilmelding sker ved betaling
på Trinitatis Kirkekontor,
Danmarksgade 61, senest 14
dage før. Pris kr. 150,-

Kunst- og kulturtur
til Søhøjlandet
Årets kunstudflugt bliver den
18. september med start kl. 9.00
fra Sognegården. Turen går i år til
den smukke egn med søerne omkring Silkeborg. Vi begynder
vores besøg på Øm Kloster, hvor
vi hører om et af de cistercienserklostre som bragte ikke kun tro,
men også viden om vand og urter
og lægekunst og landbrug til
vores kultur.
Derefter går turen videre til Linå
Kirke, som har fået nyt bemærkelsesværdigt alterbillede af

kunstneren Thomas Kluge.
Og vi slutter
dagen med at besøge den store
udstilling
på
Jorn Museet med
en af Danmarks
betydeligste kunstnere: Per Kirkeby, som døde fornylig.
Man får bustur, entre og guidning og 2xkaffe med brød for
kun 200 kr. Man medbringer

selv frokostpakke. Det er en heldagstur hvor vi er hjemme til
aften.
Sæt kryds i kalenderen og meld
til på kirkekontoret.

Sæt allerede nu X
i kalenderen
Den 27. september kl. 19.30
Forfatteraften med Leonora Christina Skov
i Trinitatis Sognegård
Den der lever stille er Leonora
Christina Skovs seneste roman,
som er blevet til på baggrund
af hendes mors død, hvor hun
beslutter at skrive den faktiske
historie om sig selv og sit liv.
Om den ensomme Christina,
der vokser op i et rødt parcelhus i Helsinge med en plan:
Hvis bare hun opfører sig almindeligt, får topkarakterer og
ikke gør sin mor ked af det
eller sin far vred, kan det være,
at de kan elske hende. Og om
den unge litteraturstuderende,
der på trods flytter til København for at genskabe sig selv

som forfatteren Leonora og til
sine forældres rædsel forelsker
sig i en kvindelig præst. »Når
du ligger i rendestenen, skal du
nok komme hjem«, siger hendes far, men så tager Leonoras
raseri og livslyst endelig over.
En stærk fortælling om at
miste det hele og finde sig selv,
om at håbe på en forklaring og
hige efter sin mors kærlighed
langt ind i døden.
Aftenen er arrangeret i samarbejde
med Fredericia Bibliotek, hvor billetter á kr. 50,- kan købes.

Meditation i kirkerummet
Det kan være svært at læse i Bibelen på egen hånd og ord for
ord. Derfor tilbyder vi to aftener henover sommeren 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 livssituation.

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.

Onsdag den 6. juni
kl. 19.30-ca. 20.30
Torsdag den 16. august
kl. 19.30-ca. 20.30
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Besøgstjeneste
»Man får altid
mere, end man
giver«
Frivillig i
besøgstjenesten

Kirkelivet
med børn og unge

Denne sommer tilbyder vi
muligheden for dåb:

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

Babysalmesang

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
22 26 20 99, hvis du vil
høre mere om besøgstjenesten.

Lørdagsdåb

- nyt hold den 4. september

Både mødre og fædre kan gå til
babysalmesang med sit barn.

»Jeg elsker at komme til babysalmesang i Trinitatis! Følelsen
af, at tiden går i stå og man kan
nyde sit barn er helt fantastisk.
Der er sådan en dejlig stemning
i kirkerummet. Man oplever en
helt speciel nærhed til ens barn,
når der er sang, musik og dans
– vi glæder os altid til, at det
bliver tirsdag«☺
Nadja, mor til Ellen

Har I også lyst til at være med,
så begynder et nyt hold babysalmesang tirsdag den 4. september kl. 10.00. Vi begynder
altid i kirken med salmesang og
går derefter i Sognegården og
hygger med kaffe/the og brød.
Tilmelding er nødvendig til
Lisbet Møller Larsen:
kirku@trinitatis-kirke.dk /
22 36 20 99

det kommer til at fungere på
den måde, at alle interesserede
og sangglade elever fra skolernes 3.-5. klassetrin mødes hver
tirsdag eftermiddag kl. 15.3017.00 i Trinitatis Sognegård.
Her vil de lære at synge de
mest kendte salmer og også en
række af de mange nye salmer
og sange, der er skrevet de seneste år. Først og fremmest skal
de dog opleve glæden ved at

synge og ved at synge sammen
med andre. Og de børn, der har
mulighed for det, får til opgave
at synge til Skt. Knuds Skoles
månedlige andagter i vores
kirke og til de månedlige Godnathistorier i kirken for børnefamilier.
Samarbejdet med Skt. Knuds
Skole betyder, at skolens musiklærer Anne Mette Berggreen
indgår i de ugentlige korprøver

sammen
med kirkens organister

Børnekor
I Trinitatis har vi stor glæde af
kirkens børnekor, som gennem
en årrække har bestået af børn
fra bla. skolerne på Høgevej,
Skansevej og Friskolen. Efter
sommerferien udbygges korarbejdet, idet kirken har indgået
et nyt samarbejde med Skt.
Knuds Skole, hvis elever nu
også tilbydes sangundervisning og korsang i Trinitatis.
Det ser vi meget frem til, og
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Hvis jeres barn kunne tænke
sig at være med, er I meget velkomne til at kontakte organist
Niels Erik Aggesen på mobil
24 42 62 40.

Indskrivning
til konfirmandundervisning
i Trinitatis
Torsdag den 21. juni
kl. 16.00-18.00 er der ind-

Årets
konfirmander fra
Kirstinebjergskolen
og Realskolen.
Foto: Photocare, Fredericia

Årets konfirmander ‘18

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

Konfirmation i
Trinitatis Kirke 2019
Søndag den 28. april

Skt. Knuds Skole
Lørdag den 4. maj
Fredericia Friskole
Kirstinebjergskolen
afd. Havepladsvej

Årets
konfirmander
fra Friskolen
Foto: Photocare,
Fredericia

7

Sognecafé

Hvorfor var du i kirke?

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
gøre noget helt andet, kan man
det.
Vi strikker tæpper og trøjer til
bl.a. børn i Rumænien og til

Kolding Sygehus. Vi sælger
også de gode sager til folk, der
kommer i Sognegården. Pengene fra salget går til Menighedsplejen.
Har du spørgsmål eller vil du
høre nærmere, kan du kontakte
Helle Rask mobil 24 63 98 96.
Kirketaxa kan benyttes.
Obs. Cafeén holder sommerferie fra torsdag den 14. juni
og begynder igen den 16. august.

De strikkeglade damer i Sognecafen har netop afleveret 45 bittesmå huer til
Kolding Sygehus. De skal bruges til for tidlig fødte børn. Det nyeste projekt
er, at der også skal strikkes små tæpper til afdelingen.
Der er altid brug for flere, der vil hjælpe til med de gode tiltag. Mød gerne
op i Sognecafeen en torsdag kl. 10.00 og vær med.
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En lille gruppe venner på besøg i
kirken en tirsdag formiddag.

Din, min og
vores kirke
5 hurtige spørgsmål til
tilfældigt forbipasserende
Hvornår har du sidst været i
kirke?

Vi kiggede ind for ca. 3 uger
siden
Hvorfor var du i kirke?
Vi var ude at gå en tur.
Hvordan oplever du at komme
i kirken?
Det er et frirum, hvor der er plads
til alle, og man kan sidde uforstyrret.
På hvilken måde bruger du kirkens tilbud?
Vi kommer i kirken, når vi har
brug for det.
Er det vigtigt for dig, at kirken
er der?
Ja, vi sætter pris på, at der er et
stilhedsrum, men vi kan godt
synes, at sangene er lidt tunge og
i et uforståeligt sprog.
Tina, 43 år
Hvornår har du sidst været i
kirke?

I februar

Jeg blev gift!
Hvordan oplever du at komme
i kirken?
Det er hyggeligt.
På hvilken måde bruger du kirkens tilbud?
Jeg ser opslagene ved Kirken og
Sognegården, men bruger ikke
kirkens tilbud.
Er det vigtigt for dig, at kirken
er der?
Ja, det er en tradition i vores familie, at bruge kirken til højtider
og festligheder såsom dåb og vielse. Kirken har stor kulturel
værdi, og det er et dansk kendetegn. Det ville blive meget tomt,
hvis kirkerne forsvandt.
Emil og Mikkel, 21 år
Hvornår har du sidst været i
kirke?

For ca. 3-4 mdr. siden
Hvorfor var du i kirke?
Pga. en begravelse.
Hvordan oplever du at komme
i kirken?
Vi har det lidt stramt.. fordi vi på
det seneste mest er kommet der i
forbindelse med begravelse. Vi
kommer der ikke frivilligt, fordi
vi ikke er særlig troende.
På hvilken måde bruger du kirkens tilbud?
Vi kommer der til højtider, og
når der er noget at fejre f.eks. dåb.
Er det vigtigt for dig, at kirken
er der?
Vi ved, at andre mennesker får
noget ud af at komme i kirken,
og det har vi respekt for.

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
Der er korshærsgudstjeneste i
Trinitatis Kirke
kl. 16.00 følgende dage:
Søndag den 24. juni
Søndag den 26. august
OBS: Juli er der ingen
gudstjeneste

Alkoholfri vin under altergangen.
Før gudstjenesterne er der
kaffe i varmestuen fra kl.
14.00. Samme sted er der efterfølgende varm mad.

Brød og
samtaler
Mennesket lever ikke af mad
alene. Men mad er godt nok
vigtigt. I varmestuen har vi nu
fået en rigtig god ordning med
Fødevarebanken. For 800 kr.
pr. måned får vi leveret kød,
grøntsager, frugt og mælk hver
tirsdag. Nogle gange er der
mad til overs til uddeling,
hvilket vi desværre oplever, at
der kan være behov for.
Igen i år donerede Netto overskudsmad til Kirkens Korshær
i påsken, så vi holdt en dejlig
påskefrokost, som nye frivillige
bidrog til.
Men samvær og samtaler er
mindst lige så vigtigt som
mad, og måske også vigtigere.
I varmestuen taler vi meget
sammen. Både smalltalk og
snak om livets store spørgsmål.
Samtaler under fire øjne kan
man få med de ansatte og med
korshærspræsten.
Sådanne samtaler handler ofte
om alt det, der gør ondt, om
svigt og skyld og den umulige
tilgivelse. Andre gange er det
bøn og velsignelse, der er
behov for. Eller lystænding i
Trinitatis Kirkes lystræ, måske
efterfulgt af nadver. Så bliver
kirken lukket for en stund, så
man i fred og ro kan indtage
nadverens åndelige føde.

Musik og koncerter
Minde- og festkoncert
Torsdag den 5. juli kl. 19.00
Traditionen tro danner Trinitatis Kirke rammen om den
kendte og elskede 5. juliMinde- og festkoncert. Det
er en koncert, hvor hovedvægten ligger på dansk
musik fra tiden omkring
1850 og de velkendte 5. juliværker: Prins Jørgens
March, Morgensang fra Elverskud, Altid frejdig og til
sidst Kongernes Konge.
I år vil der indgå en række
nye korsatser i programmet,
og som noget helt nyt fremføres et uddrag af en nyopdaget komposition af Niels W.
Gade fra 1849. Tre karakterstykker op. 18 »Hornet lyder
og Trommen gaaer« med
satsbetegnelserne »Bortrejse
- Valpladsen - Hjemkomst«,

Gades bidrag til »Ånden fra
1848«. Værket er oprindelig
skrevet for 4 hændigt klaver
og nu arrangeret for blæserkvintet og orgel.
Som tidligere medvirker en
messingkvintet fra Slesvigske
Musikkorps med Henrik
Rønnow, trompet; Martin
Knudsen, trompet; Morten
W. Eriksen, horn; Mette
Krüger, basun og Lars B.
Olsen, tuba i samspil med organist Niels Erik Aggesen på
orgel. Derudover medvirker
Trinitatis Kirkes Pigekor og
herrestemmerne fra Christianskirkens Drenge- og
Mandskor under ledelse af
deres nye korleder Theis
Reinvang.
Fri adgang.
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Morgensang
Fredag den 6. juli kl. 9.30
6. juli-festdagen indledes med
morgensang og sprøde guitartoner. Morgensangen varer ca.
45 min. og bagefter indbydes
der til morgenkaffe i Sognegården frem til 6.-juliprocessionens start kl. 11.00.
Det er guitaristen Carsten Pedersen og sangeren Vibeke
Højlund, der har sammensat
et program med afsæt i den

danske romantik og tiden
omkring 1849.
Carsten Pedersen er et nyt
ungt guitartalent, der roses til
skyerne. Hans koncerter og
CD-udgivelser har fået ekstraordi- nære flotte anmeldelser
og flere musikanmeldere betegner ham som en guitarist i
verdensklasse.

Sommerkoncert
Torsdag den 9. august kl. 20.00

Aftenkoncert
Fredag den 6. juli kl. 21.30
Det er den danske sangskat, der
fokuseres på ved aftenkoncerten, når kirkens pigekor markerer sit jubilæumsår med danske
årstidssalmer- og sange.
Et program, der begynder med
de spæde forårssange og fortsætter med et stort udvalg af
vore lyse og milde sommersange- og salmer.
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Programmet slutter med en afdeling aftensange.
Pigekoret dirigeres af kirkens
organist Niels Erik Aggesen,
som selv spiller enkelte hovedværker fra den danske romantik
– fra tiden omkring 1849.
Fri adgang.

Trinitatis Kirke får atter
besøg af Kiev Kammerkor,
som led i korets Danmarkstourné. Dette helt særlige
kor, med den storladne russisk-ortodokse kirkemusik og
helt særlige stemmepragt.
Koret har igennem de seneste
mange år givet koncert i Fredericia, hvor sangerne gang
på gang henrykker et trofast
publikum.
Kiev Kammerkor er dannet i
1990 og er hovedstaden Kiev's officielle kor. Koret består af 21 sangere, alle
uddannede på konservatorier
i Ukraine.

Stemmerne er fordelt på 10
dame- og 11 herrestemmer.
Repertoiret omfatter stort set
al slags musik, gammel og ny,
kirkelig og verdslig, vest- og
østeuropæisk, men for det
danske publikum er det den
russisk-ortodokse og ukrainske musik, som har gjort det
største indtryk. Kiev Kammerkor er et utrolig flittigt
kor, det uropfører værker,
indspiller CD'er, og giver
koncerter i ind- og udland.
Der kan købes billetter ved
indgangen til kirken fra kl.
19.15. Entre kr. 80,-.

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

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: 22 36 20 99
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: Claus Skov Christensen, Ole Sejrup 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
Juni

Juli

August

3. 1.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 12,13-21 Den rige bonde
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
6. Meditation i kirkerummet kl. 19.30*
10. 2.s.e. trinitatis kl. 10.00
Merete Ørskov
Luk. 14,25-35 Prisen for efterfølgelse
Inds.: Jysk Børneforsorg / Fredehjem
12. Menighedsrådsmøde kl. 19.00
16. Lørdagsdåb kl. 10.30*
17. 3.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 15,11-32 Den fortabte søn
19. Sommerudflugt kl. 10.30*
21. Konfirmandindskrivning kl. 16.00*
24. 4.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mat. 5,43-48 Om fjendekærlighed
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
26. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30

1. 5.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mat. 16,13-26 Peters Bekendelse
5. Minde- og festkoncert kl. 19.00*
6. Morgensang med rundstykker
kl. 9.30*
Aftenkoncert kl. 21.30*
8. 6.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Mat. 19,16-26 Den rige unge mand
Inds.: Diakonissestiftelsen
15. 7.s.e. trinitatis kl. 10.00

5. 10.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Mat. 11,16-24 Fløjtespil og klagesang
8. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
9. Sommerkoncert kl. 20.00*
12. 11.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 7,36-50 Kvinden med
alabastkrukken
Inds.: Døvemenighederne
16. Meditation i kirkerummet kl. 19.30*
19. 12.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mat. 12,31-42 Bespottelsen mod
Ånden og Jonastegnet
Inds.: Menighedsplejen
26. 13.s.e. trinitatis kl. 10.00
Merete Ørskov
Mat. 20,20-28 Zebedæussønnernes ønske
Inds.: Menighedsplejen
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
28. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30

Bent Andreasen
Mat. 10,24-31 I skal prædike fra tagene
22. 8.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Mat. 7,22-29 Om falske profeter
29. 9.s.e. trinitatis kl. 10.00

Merete Ørskov
Luk 18,1-8 Enken og den uretfærdige
dommer
31. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30

September

fra torsdag den 14. juni og begynder
igen den 16. august.

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

* Se omtale i bladet
Scan koden og læs mere
om Trinitatis Kirke

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Sognecafeen holder sommerferie

2. 14.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 5,1-15 Den syge ved Betesda dam
Inds.: FDF’s Missionsprojekt
4. Babysalmesang opstart kl. 10.00*
9. 15.s.e. trinitatis kl. 10.00
Merete Ørskov
Luk. 10.38-42 Martha og Maria
Inds.: Danmission

