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Om mure og nye begyndelser
Tear down this wall!
- Riv den mur ned!
Hr. Mikhail Gorbatjov
Ordene stammer fra den tale
USA's præsident Ronald Reagan holdt i Berlin den 12. juni
1987, og muren var naturligvis
den forhadte Berlinmur, der
splittede en by og i tusindvis af
familier, så et totalitært regime
kunne holde Østtyskerne inde
og Vesttyskerne ude. Her godt
30 år efter har en anden amerikansk præsident planer om at
bygge en ny og endnu større
mur – mellem USA og Mexico
- for at holde illegale immigranter ude, som håber på et
nyt og bedre liv for sig selv og
deres familier. Også i flere europæiske lande forstærkes
grænserne af samme grund
med meterhøje pigtrådsmure.
Men det er ikke alene regimer
og præsidenter og velfærdsstater, der bygger mure.
Det gør vi alle sammen livet
igennem. Vi bygger både fysisk
og mentalt mure op, der kan
danne trygge hjem for vores familier.
OG på det personlige plan bygger vi ofte også mure op omkring os selv, for at beskytte os
mod vores indre sårbarhed og
de smertefulde stunder, vi
uundgåeligt også støder på i
løbet af vores liv; sygdom, sorg,
2

savn og ensomhed for blot at
nævne nogle.
Nogen bygger mure op med
vrede, nogen gør det med
humor, nogen gør det ved at
være overflinke, nogen gør det
ved at være barske, nogen ved
at spise for meget, nogen gør
det med alkohol. Vi har alle
vores måder, nogle mere åbenlyse end andre. Men det handler altid om den sårbarhed, der
er ved at være menneske og
vores frygt for smerten.
Og når man først har fået bygget muren godt og grundigt
op, kan den være rigtig svær at
rive ned igen.
Men med tålmodighed og åbenhed og ikke mindst medmenneskelighed og kærlighed kan
man komme langt og skabe
grobund for nye begyndelser.
I skrivende stund er det fastetid
i kirkeåret. Tiden, hvor vi forbereder os på at fejre den nye
begyndelse, som påsken er for
alle kristne. Og vi har netop
holdt fastelavnsgudstjeneste
med over 100 børn og forældre
samlet, først i kirken hvor det
handlede om, at der ikke er
noget som kærligheden til at
bryde mure ned, både mellem
Gud og os – og mellem os mennesker. Bagefter var der tøndeslagning og leg og fællesskab i
Sognegården.

Det var en skøn eftermiddag, hvor
alle grænser og fordomme for en stund
blev gemt og glemt
bag opfindsomme
udklædninger og
glæden ved at have
det sjovt og hyggeligt sammen
– og ikke mindst var det en fantastisk optakt til det helt nye
landsdækkende tiltag, som vi
her i Trinitatis har været så heldige at blive en del af: Hele
Danmarks Familieklub, som I
kan læse mere om inde i bladet.
En familieklub, som skal være
med til at skabe nye begyndelser blandt børnefamilier i sognet og mod på at bryde gamle
mønstre ned og begive sig ind
i nye venskaber og ud i nye udfordringer og muligheder både
for børn og forældre.
På den måde at kunne være
noget for andre mennesker, dét
er med til at bryder mure ned
og skabe nye begyndelser.
Og det er en af kirkens fornemmeste opgaver at tage del i og
bakke op om.
For de usynlige mure, der er
mellem mennesker, de sætter
ikke bare skel mellem os og
andre mennesker, men også
mellem os og Gud.
Og det var netop de usynlige
mure, der fik Gud til at sende
sin Søn til jorden, så Han kun-

ne hjælpe os med at bryde dem
ned. De mure, der hindrer, at
kærligheden flyder frit til andre
mennesker og til Gud. Jesus
kom for at vise os vejen og gå
foran som et eksempel til efterfølgelse, og til sidst gik Han
også foran os gennem døden.
For i sin kærlighed til os ofrede
Han sig selv i korsfæstelsen og
døde og blev begravet. MEN
påskemorgen stod graven på
mest forunderlige vis tom.
Gravstenen var væltet, muren
var sprængt. Kristus havde
brudt dødens magt og således
banede Han også vejen for os
gennem døden til evigheden.
For den sten, der var rullet væk
fra gravhulen, var både en fysisk
mur, men også et stort og
stærkt symbol på alle de åbne
grave, der skulle komme efter
denne.
At nok skal vi dø, men vi skal i
troen på Guds Ord aldrig være
underlagt døden.
Glædelig påske – glædelig ny
begyndelse!
Elli Krog Foldager

Formandens
beretning
Her i Trinitatis har det igen været et år med høj aktivitet. Det
tror jeg, vi alle glæder os over, for det er et tegn på, at det er
en levende kirke.
Hvad sker der lige nu ved overgangen til 2018? Ja, her udløber
bl.a. ansøgningsfristen for den nye kirke- og kulturmedarbejder, og efter planen skal ansættelsen være pr. 1. marts. Vi
håber, at vi i den forbindelse med hjælp fra frivillige kan klare
kordegnearbejdet i kirken fremadrettet, så den nye medarbejder får mere tid til andre opgaver.
Sidste år kunne vi sige velkommen til Merete Ørskov, der
havde fået en 25% stilling her ved Trinitatis Kirke, hvor Bent
Andreasen tilsvarende var gået ned fra 75% til 50%. Vi syntes
nok, vi kunne fortjene lidt mere tid til Merete. Det er nu lykkedes os at få opnormeret Meretes stilling til at være en halvtidsstilling ved Trinitatis og halv tid som korshærspræst.
Tillykke endnu engang til Merete, men også til os alle. Vi har
nu 3 gode præster.
Hvorfor har vi fået opnormeret Merete Ørskovs stilling? Jo,
det har vi, fordi vi har meldt os til et projekt, der hedder »Hele
Danmarks Familieklub« under KFUMs Sociale Arbejde, støttet med mange penge fra A.P. Møller fonden. Det er et projekt,
der kommer til at vare i mindst 3 år, og der vil her blive brug
for et stort engagement fra Merete, kirke- og kulturmedarbejderne og frivillige. 3 år er også den tid Merete foreløbig har
fået opnormeret sin stilling.
Fra næste skoleår får vi tilknyttet Sct. Knuds Skole med, hvad
det betyder i form af minikonfirmander, konfirmander, kirkelige aktiviteter og korarbejde. Og sådan er der i det hele taget
mange nye udfordringer, eller jeg vil hellere sige opgaver, vi
glæder os til at løse sammen.
Tak til frivillige, medarbejdere, præster og menighedsråd for
et godt arbejde i 2017. Hvis vi fortsat står sammen og hjælper
hinanden, er jeg sikker på, vi går et spændende år i møde.
Poul Erik Poulsen, menighedsrådformand

Ny familieklub - fordi vi er
#bedresammen
I Trinitatis Sogn bor mange
forskellige børnefamilier: Sammenbragte familier, enlige forældre, unge familier, familier
med lav indkomst, tilflytterfamilier, familier med og uden
arbejde…
Egentlig har vi alle en tendens
til at snakke med dem, der ligner os selv, men i kirken ved
vi, at alle har noget at byde ind
med til et fællesskab, uanset
hvem vi er, og hvordan vi har
det. Vi er bedre sammen!
Derfor åbner vi nu en familieklub i sognet, der har plads til
9-10 forskellige familier. Her
kan børn og voksne få nye venner og både lege og spise sammen, udforske verden sammen
og drøfte hverdagens små og
store udfordringer og problemer. På den måde er vi med til
at hjælpe hinanden og vores
børn godt på vej i livet.
Klubben mødes torsdage i
lige uger kl. 17.00-19.30. Deltagerne binder sig for et halvt

år med start fra torsdag den
8. marts.

Klubben er en del af et nyt
koncept, der hedder ”Hele
Danmarks Familieklub” under
KFUM s Sociale Arbejde, og
er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, så det er gratis
at deltage.
Klubben ledes af engagerede
frivillige, og aktiviteterne er
målrettet børn i alderen 2-12
år. Ældre og yngre søskende er
selvfølgelig også velkomne.
Hvis du:

- gerne vil vide mere
- overvejer, om det kunne være
noget for dig og din familie eller din nabo
- overvejer at blive frivillig (vi
kan godt bruge et par mænd)
så ring eller skriv endelig til
klubbens frivillige leder Lize
Borring, tlf. 2912 4573,
fuzz_y@hotmail.com, eller til
sognepræst Merete Ørskov,
tlf. 3095 0397
3

Litteratur
til debat

Forårets arrangementer
i Kirken og Sognegården
Fredagsmøder

Tirsdag den 13. marts
kl. 19.30
Haabet af forfatter og journalist Mich Vraa
OBS! Denne aften er arrangeret i samarbejde med Fredericia Bibliotek, hvor billetter
kan købes til kr. 50,- inkl.
kaffe.

Forårets fredagsmøder sætter fokus
på, hvad der kan påvirke og måske ligefrem blive drivkraften i et menneskes eller i en organisations eller en
hel befolknings måde at handle på,
være på og se sig selv i lyset af; er det
nationalfølelse, kærligheden til et
sted? Er det medmenneskelighed?
Eller noget helt andet.
Mulighederne er mange og vi har inviteret fire kendte danskere, som vil
giver deres bud på drivkraften.
Alle er velkomne, kaffen koster kr. 20,-

Fredag den 16. marts kl. 14.30
Folkevandringer og vendepunkter i historien
Ved Jeanette Varberg, museumsinspektør ved
Moesgaard Museum

Fredag den 20. april kl. 14.30
Mercy Ships
Ved Jens-Erik Engelbrecht, bestyrelsesformand i
Mercy Ships Danmark

Tirsdag den 17. april
kl. 19.30
Novelleaften: Vores Isidor af
Eva Hemmer Hansen samt
Violas forældre af Cecil Bødker
Bodil Borch fortæller om
begge noveller.
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Fyraftensmøde
Torsdag den 1. marts kl. 16.30-18.00
Skønheden i universet
Fyraftensmødet i Trinitatis Sognegård giver i en
kort form mulighed for at koncentrere sig om
et udvalgt emne og samtidig møde nogle af de
personer, der er førende inden for deres felt.
Der sættes fokus på universet og os og på videnskab og tro, når vi får besøg af Johan Fynbo,
astrofysiker og professor MSO på Niels Bohr
instituttet

Påskens gudstjenester
Påsken er også fejring af
mure, der brydes ned – og
nye begyndelser.

Vi har lagt påskens gudstjenester
til rette, så de forskellige dages
fortællinger om liv og død og opstandelse træder tydeligt frem i
både salmer og musik, i prædiken
og liturgi.

Skærtorsdag kl. 19.00
Skærtorsdag aften indstiftede
Jesus som noget nyt det nadvermåltid, der lige siden har
været et stærkt udtryk for vi
kristnes fællesskab med Gud
og med hinanden.
Derfor er der også altergang
ved denne aftengudstjeneste.

ke, indtil opstandelsesråbet
lyder og forvandlingen sker,
hvor påskemorgens lys bæres
ud i rummet og, så vi kan se
hinanden i et nyt lys og synge
glæden ud.

Påskedag kl. 10.00
Opstandelsens herlige og befriende budskab får påskemorgen frit løb i ord og musik, i
sang og prædiken ved en lys
og festlig gudstjeneste. Vi
synger Grundtvigs salmer om
forårssolen og påskeblomsten,
der gennembrød den mørke
jord og dødens mur – og lys
og liljer vil også stråle os i
møde fra bænkerækkerne, når
vi fejrer Guds nye begyndelse
med os mennesker.

Langfredag kl. 10.00
Det er vores menneskelige erfaring, at døden er den mur, vi
alle en dag skal stå foran. Men
at Guds Søn skulle lide den
samme død på korset var en
rystende ny erfaring og håbløshedens mørke bredte sig og
skjulte al lys.

Påskelørdag kl. 22.00
I kirkerummet mødes vi først
af Langfredags sorgfyldte mør-

2. Påskedag kl. 10.00
Det er dagen efter påske, hvor
en fremmed slår følge med to
modløse disciple, som er på
vej til Emmaus. Først kender
de ham ikke, men da de spiser
sammen med ham, går det op
for dem, at det er Kristus, som
nu er hos dem på en ny måde:
I fællesskabet og i brødet, de
bryder, og vinen de drikker
undervejs på livets vandring

Nu strømmer
lyset ind i
vore hjerter
Nu strømmer lyset ind i vore
hjerter
Med glans fra påskemorgens
solopgang.
Et vindu’ åbnes mod en anden
verden,
Vi synger med i kirkens jubelsang.

En solopgang med lys for alle
slægter,
For evigt skinner lyset klar for os,
Så troens glæde i os vil forløses
Og byde tvivl og indre uro trods.

Guds kraft har oprejst Kristus fra
de døde.
Vor hjerte hører den opstandnes røst.
Hans grav er tom, Han lever. Se,
han lever!
O, hvilket glædesbudskab! Hvilken
trøst!

Nu strømmer lyset ind i vore
hjerter,
Og vi har del i påskens glædesbud:
Et åbent vindu’ mod en anden
verden,
Hvor dødens magt besejret er af
Gud.
(Svein Ellingsen 2009)

Lovestorm!

2. pinsedag kl. 10.30
Igen i år vil kærlighedens Ånd
suse i det fri, når sognene i Fredericia Provsti holder gudstjeneste under åben himmel på
Kastellet.
Alle og enhver inviteres derfor
til at fejre Helligåndens komme under overskriften »Lovestorm«.
Medbring selv noget at sidde
på. Ved vedvarende dårligt vejr
flyttes gudstjenesten til Trinitatis Kirke.

Store
Bededagsaften
Torsdag den 26. april
kl. 17.00
Gudstjeneste – grill og vandring
på volden.
Kirken byder på muligheden
for at kombinere en kort gudstjeneste kl. 17.00 med hyggelig grill i Sognegården og til
sidst, hvis man har lyst og
kræfter til det, en voldvandring kl. 19.00, som ledes af
museet og starter ved kirken
efter spisningen.
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Vil du støtte »Projekt
Bæredygtig Konfirmand«?
Gruppen bag nonprofit-projektet er Chalotte Christensen,
Lene Ganzhorn Bøttern, Sophie Johanne Bøttern og Lise
Rind. Projektet hører under
Fredericia provsti og støttes af
Fredericia provstis præster.
Projektgruppen havde deres
første møde den 23. august
2017 og har arbejdet målrettet
lige siden.
Vi har et ønske om at indsamle
brugt konfirmationstøj til både
drenge og piger i et omfang,
der gør, at vi kan tilbyde en
stor del af de kommende konfirmander et bæredygtigt sæt
tøj, hvis de ønsker det. Tøjet
skal ikke koste noget.
For at vi kan give tøj videre,
må der også komme noget
konfirmandtøj.
Afleveringsstedet for konfir-

mandtøjet i Fredericia er Det
Grønne Rum i Gothersgade i
deres åbningstider. Alle kan gå
der ind og afleverer konfirmandtøj eller kontakte gruppen med hensyn til anden
løsning.
Fredericia Kommune har været
meget hjælpsomme og henvist
til et lokale på Bülows Kaserne, hvor tøjet kan være. Desuden er gruppen i fuld gang
med at få produceret PR-materiale, flyers og plakater. Når
det ligger klart, har gruppen
en plan om at besøge overbygningsskolerne i hele kommunen og præsentere dem for
projektet.
Vi håber, at rigtig mange vil
støtte op om projektet, så vi
kan vise de unge mennesker, at
genbrug faktisk kan være fedt.
For yderligere oplysninger og
kontakt til projektgruppen
besøg dem på facebook.com/
baeredygtigkonfirmand eller
sende en mail på:
baeredygtig.konfirmand@out
look.com
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Indskrivning til
konfirmandundervisning i Trinitatis
Torsdag den 21. juni
kl. 16.00-18.00

er der indskrivning 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 2018
Lørdag den 5. maj kl. 9.30

Fredericia Friskole
Lørdag den 5. maj kl. 11.00
Kirstinebjergskolen
afd. Havepladsvej

Konfirmation i
Trinitatis Kirke 2019
Søndag den 28. april
kl. 10.00

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

Meditation i kirkerummet

Når sorgen bæres sammen
- sorggruppe i Fredericia provsti

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

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

Sorggruppen er et tilbud om et fællesskab, der kan mindske
oplevelsen af sorgens ensomhed. Et fællesskab, der kan lindre
og trøste.
Sorggruppen er for voksne, der har mistet et nærtstående menneske ved dødsfald, hvad enten det er sket for nyligt eller for
år tilbage.
I en gruppe på max. 8 deltagere hjælper man hinanden til at
sætte ord på sorgen og savnet. Gruppen mødes onsdag formiddage kl. 10.00-12.15 i Trinitatis Sognegård.

Kl. 19.30 til ca. 20.30
Onsdag den 11. april
Onsdag den 16. maj
Onsdag den 6. juni

Nærmere information og tilmelding kan ske ved henvendelse til
sorggruppelederne:
Sognepræst Bente Hjul Johannesen
på tlf.: 29122053 eller Karen Lodberg Iversen på tlf.: 20681275.

Sognecafé
Hver torsdag kl.10.00-11.30

Besøgstjeneste
»Man får altid mere, end man giver«
Frivillige i besøgstjenesten søges
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.

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, eller vi
sælger 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.
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Kirkelivet
med børn og unge

Godnathistorie
og aftensmad
I løbet af året lægger vi små stjernestunder ind for børnefamilierne, når vi har Godnathistorie i kirken onsdage kl.17.15.
Til Godnathistorie synger vi altid sammen, men fortællingen
er det centrale. Når vi har været i kirken i en halv times tid,
går vi i Sognegården og spiser skøn pasta og kødsovs, lavet af
gode frivillige kræfter. Tilmelding er ikke nødvendig. Maden
koster kr. 20,- for voksne og er gratis for børn.

Babysalmesang
»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 det bliver tirsdag«.
Nadja, mor til Ellen

Har I også lyst til at være med,
så begynder et nyt hold babysalmesang tirsdag den 17. april
kl. 10.00. Vi starter altid i kirken med salmesang og går derefter i Sognegården og hygger
med kaffe/the og brød.
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Tilmelding er nødvendig til
Lisbet Møller Larsen:
kirku@trinitatis-kirke.dk
mobil: 22 36 20 99

Lørdagsdåb
I foråret 2018 tilbyder vi
muligheden for lørdagsdåb:

Lørdag den 14. april
kl. 10.30
Lørdag den 16. juni
kl. 10.30
Vi gør opmærksom på, at
gudstjenesten kun finder
sted, hvis der er tilmeldte
til dåb.

Onsdag den 7. marts
med
KIRKETEATERET

Onsdag den 16. maj
Godnathistorie
med dåbsjubilæum

Kom og vær med, når Kirketeateret med Jens Jødal kommer og laver teater.
Vi skal se en tro, men alligevel nyfortolkende og meget
morsom forestilling om ”Den
barmhjertige samaritaner”.
Forestillingen er gratis for
alle og tilmelding ikke nødvendig – og der er som altid
fællesspisning i Sognegården
efterfølgende.

Vi vil gerne markere, når det
er 5 år siden, man er blevet
døbt i Trinitatis Kirke. Derfor holder vi dåbsjubilæum i
forbindelse med Godnathistorie i maj måned. Alle er
velkommen, men jubilarer
får en
særlig
invitation
denne dag.

Onsdag den 4. april
Godnathistorie

De små
synger
– en musikalsk time

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

Flere hænder i
varmestuen
Benedikte Neergaard Jessen
er pr. 1. februar ansat i en
deltidsstilling som assistent,
foreløbig i 2018. Benedikte
er faldet godt til og er taget
vel imod af både brugere og
frivillige.
- Jeg er rigtig glad for at arbejde i en folkekirkelig organisation med mange frivillige, fordi der er et skønt engagement. Omsorg og næstekærlighed gennemsyrer arbejdet, og det er en gave at få
lov til at være med i det,
siger hun.
Benedikte er 54 år, blev
læreruddannet i 1989 og har
arbejdet og uddannet sig i
mange sammenhænge. I 20
år har hun haft fokus på det
specialpædagogiske område,

Korn
- ord til
eftertanke
»Vi har alle behov for
at nogen ser på os.«
Milan Kundera,
tjekkisk forfatter

»Vi er hinandens
verden.«
K. E. Løgstrup, dansk teolog

Benedikte Neergaard Jessen
både med voksne og børn.
I oktober sidste år flyttede
Benedikte til Trinitatis Sogn
sammen med sin mand,
Hans Esbjerg, der er organist
i Christianskirken.

»Venskab fødes i det
øjeblik, hvor den ene
person siger til den
anden: »Hvad! Også
dig? Jeg troede, jeg
var den eneste.«
C. S. Lewis, engelsk forfatter

Varmestuen er åben

Nyt hold for de 4-5 årige
Torsdage:
5. april + 12. april +
19. april

OBS nye åbningstider

Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen,
hvis I vil være med.
kirku@trinitatis-kirke.dk

Der er korshærsgudstjeneste i Trinitatis Kirke kl.
16.00 følgende dage:
Søndag den 25. marts
Søndag den 22. april
Søndag den 27. maj

Hverdage
kl. 9.00-14.00
onsdag også kl. 16.00-20.00
søndag
kl. 14.00-16.00

Der uddeles alkoholfri vin
under altergangen.
Før alle søndagsgudstjenester
serveres der kaffe i Varmestuen kl. 14.00 og samme
sted er der efterfølgende varm
mad.
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Korkoncert med
Haderslev Drengekor
Søndag den 18. marts kl. 16.00
Haderslev Drengekor blev stiftet af domkirkens organist
Henrik Skærbæk Jespersen i
september 2008, og kan i år
fejre deres 10 års jubilæum.
Koncerten er således et led i
rækken af jubilæumskoncerter,
der i juni 2018 omfatter koncerter så langt væk som New
York og Washington. Haderslev Drengekor er et overordentligt ambitiøst kor, der på
trods af dets unge alder allerede
har markeret sig stærkt i korog musikverdenen. Koret er et
blandet drenge- og mandskor,
der består af 58 sangere i alderen 9-61 år. Korets har givet
talrige koncerter i Danmark og
i udlandet bl.a. Norge, Sverige,
Tyskland, Østrig og England
og endelig har koret indspillet
tre cd’er - senest en jule-cd, der
udkom i efteråret 2016.
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Korets repertoire er den klassiske kirkemusik - a cappella, i
samspil med orgel eller orkester. På programmet ved koncerten i Trinitatis Kirke står
der engelsk katedralmusik af
bl.a. Stanford samt musik af
Weyse og Mozart.
Koret ledes af Henrik Skærbæk
Jespersen, der som domorganist ved Haderslev Domkirke,
foruden sit virke som orgelspiller også er leder af Haderslev
Sangakademi, der er funderet i
det sprudlende og omfattende
korarbejde ved domkirken, der
tæller omkring 200 sangere.
Henrik Skærbæk Jespersen er
uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium med Kirkemusikalsk diplomeksamen og
overtog i 2011 embedet som
domorganist i en alder af 31 år.

Musikgudstjeneste
Påskenat
Påskelørdag den 31. marts kl. 22.00
I år er det Lisbeth Smedegaard
Andersens nye samling af passionssalmer med musik af Jesper Gottlieb og i flotte
korarrangementer af Johannes
Buch Andersen, der er den
gennemgående musik ved påskenats musikgudstjeneste i
kirken.
Den mørklagte kirke, den
dæmpede musik og tekstlæsningerne lader ingen i tvivl
om, at det er sorgen, afmagten
og fortvivlelsen, der råder og i
et kirkerum, der kun er oplyst
af få stearinlys, oplever alle
mørket. Sådan indledes påskenat – en meget stemningsfuld
musikgudstjeneste, der i ord

og toner stiller de store modsætninger op mod hinanden:
Lys-mørke og liv-død. Overgangen fra mørket til lyset
indtræder ved, at kirkerummet langsomt bliver oplyst
ved levende lys og musikken
skifter karakter. Det er en musikgudstjeneste, som danner
en overgang fra langfredagsmørket til lyset påskemorgen.
Det er kirkens eget kor, Trinitatis Kirkes Pigekor, der synger; og ved orglet sidder
kirkens organist Niels Erik
Aggesen, der udover at lede
pigekoret spiller enkelte orgelværker.

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

Organist
Lars Gregersen
Kobbelgårdsvej 115
Mobil: 28 10 72 47
lg@ewii.com

Kirketjener

Kordegnekontor

Charlotte Rüsz
Spicavænget 6

Christiansvej 6
Tlf. 76 20 39 39
trinitatis.sognfredericia
@km.dk
Kontorets åbningstider:
Man. - tors. kl. 9.00-15.00
Fredag
kl. 9.00-14.00

Mobil: 51 51 21 50
Privat: 40 46 68 80

Kirketjener
Annette Olander
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

Formand for
menighedsrådet
Poul Erik Poulsen
Øster Voldgade 20
Tlf. 75 92 54 99
pepoulsen@dadlnet.dk

Kirkeværge
Finn Østergaard
Dalegade 13
Tlf. 76 20 06 66
foe@trinitatis-kirke.dk

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

Formand for
Sognegårdsudvalget
Jørgen Hviid
Johannevej 5
Tlf. 75 92 61 30
jh@trinitatis-kirke.dk

Kirkegårdenes kontor
Kirkernes Hus
Christiansvej 6
Tlf. 75 92 19 75

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

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

Hvor henvender
man sig:
Ved fødsler
Hvis forældrene er gift, skal der
ikke foretages nogen anmeldelse
– den sendes automatisk fra jordemoderen. Er forældrene ikke
gift, skal faderskabet registreres
på blanketten Omsorgs- og ansvars- erklæring, som sendes til
Kordegnekontoret, Christiansvej 6, senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketten findes på
www. personregistrering.dk

Ved dåb
Henvendelse til Kordegnekontoret, Christiansvej 6, hvor tidspunkt for dåben aftales.

Ved vielser
Henvendelse til Kordegnekontoret, Christiansvej 6, hvor tidspunkt for vielsen aftales.

Ved dødsfald og
bisættelse/begravelser
Henvendelse til en bedemand,
som træffer aftale med den
præst, der skal foretage den kirkelige handling. Man kan også
henvende sig direkte til en af
kirkens præster.

Ved navneændring
Navneændring skal ske ved digital anmeldelse på www.borger.dk.
Der er et gebyr på 500 kr. Navneændring ved bryllup er gratis,
hvis der ansøges senest 3 måneder efter bryllupsdagen.
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Gudstjenester, koncerter og arrangementer i Trinitatis
April

1. Fyraftensmøde kl. 16.30*
4. 3.s.i fasten kl. 10.00
Kirkefrokost
Bent Andreasen
Joh. 8,42-51 Jøderne og Abraham
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
7. Godnathistorie kl. 17.15*
Kirketeatret
11. Midfaste kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 6,24-35 Livets brød
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
13. Litteratur til debat kl. 19.30*
16. Fredagsmøde kl. 14.30*
18. Mariæ bebudelses dag kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 1,46-55 Marias lovsang
18. Korkoncert kl. 16.00*
21. Menighedsrådsmøde kl. 19.00
25. Palmesøndag kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 12,1-16 Indtoget i Jerusalem
Inds.: Dåbs-og konfirmationshjælp,
Trinitatis
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
27. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.15
29. Skærtorsdag kl. 19.00
Altergang
Elli Krog Foldager
Joh. 13,1-15 Fodvaskningen
Inds.: Dåbs-og konfirmationshjælp,
Trinitatis
30. Langfredag kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 19,17-37 Korsfæstelsen
Inds.: Dåbs-og konfirmationshjælp,
Trinitatis
31. Påskelørdag kl. 22.00*
Musikgudstjeneste
Elli Krog Foldager & Bent Andreasen

1. Påskedag kl. 10.00
Merete Ørskov
Matt. 28,1-8 Jesu opstandelse
Inds.: KFUM og K i Danmark
2. 2. påskedag kl. 10.00
Merete Ørskov
Joh. 20,1-18 Maria Magdalene
Inds.: KFUM og K i Danmark
4. Godnathistorie kl. 17.15*
8. 1.s.e. påske kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 21,15-19 Vogt mine får
Inds.: Danske Sømands- og Udlandskirker
11. Meditation i kirken kl. 19.30*
15. 2.s.e. påske kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 10,22-30 Mine får hører min røst
17. Babysalmesang opstart kl. 10.00*
17. Litteratur til debat kl. 19.30*
20. Fredagsmøde kl. 14.30*
22. 3.s.e. påske kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og
livet
Inds.: Folkekirkens Ungdomskor
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
24. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.15
24. Menighedsrådsmøde kl. 19.00
26. St. Bededagsaften kl. 17.00*
Grill i Sognegården
Merete Ørskov
29. 4.s.e. påske kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 8,28-36 Jøderne og Abraham

6. 5.s.e. påske kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 17,1-11 Jesu sidste bøn
8. Menighedsrådsmøde kl. 19.00
10. Kristi Himmelfart kl. 10.00
Merete Ørskov
Luk. 24,46-53 Kraften fra det høje
13. 6.s.e. påske kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh. 17,20-26 Vi skal være ét
16. Godnathistorie kl. 17.15*
Dåbsjubilæum
Meditation i kirken kl. 19.30*
20. Pinsedag kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 14,15-21 Jeg vil ikke efterlade jer
faderløse
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
21. 2. pinsedag kl. 10.30 *
Friluftsgudstjeneste i Kastellet
Inds.: Kirkens Korshær, Fredericia
27. Trinitatis søndag kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Matt. 28,16-20 Missionsbefalingen
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
29. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.15

Juni
3. 1.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 12,13-21 Den rige bonde
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
6. Meditation i kirken kl. 19.30*

Maj
* Se omtale i bladet
5. Konfirmation kl. 9.30
Konfirmation kl. 11.00
Elli Krog Foldager

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

Scan koden og læs mere
om Trinitatis Kirke

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Marts

