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Sommernyt - fællesskab og forandring
Alt har været forandret dette
forår – også i Trinitatis. Vi har
savnet de travle og inspirerende
arbejdsdage sammen med vores
kollegaer – men allermest har vi
har savnet det nære fællesskab
med alle jer, vi plejer at møde i
kirken og i sognegården i ugens
løb. Alt, hvad vi foretager os,
bygger på det fællesskab – det
levende fællesskab mellem små
og store, unge og gamle, familier og enlige, der gør kirken til
andet og mere end en bygning
af døde sten.
MEN NU åbner vi op igen.
Stille og roligt, fordi vi stadig
skal passe på hinanden, og fordi
vi går sommertiden i møde,
hvor der heller ikke, under nor-
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male omstændigheder, er så
mange aktiviteter.
Derfor er denne udgave af kirkebladet også lidt anderledes. Ud
over kalenderen på bagsiden,
bliver I stort set ikke præsenteret for en lang række af datoer og
arrangementer. Til gengæld har
vi mange andre ting på hjertet,
som vi gerne vil fortælle jer om.
Sommernyt har vi kaldt det – for
denne sommer kommer til at
byde på både forandringer og
nye tider i Trinitatis:

Indvielse af den nye
tilbygning tirsdag den
8. september
Siden sidste sommer har håndværkere og menighedsråd i fæl-

lesskab fået skabt nogle helt nye
og fantastiske rammer for aktiviteterne i sognegården. Med
hjælp fra arkitekt Annette Billund er den gamle Traps Vinhandel, som i en periode også
husede Bülows Kiosk, nu forandret til en tilbygning til Sognegården med dejlige lyse og
moderne lokaler, hvor der kan
undervises konfirmander, spises
pasta og kødsovs med børnefamilierne, synges i børnekor,
mødes i familieklub og mange
andre fællesskaber. Det har også
været vigtigt at tænke lyset ind
i bygningen, og det er der kommet et fantastisk ovenlys ud af
og et kæmpe vinduesparti ud
mod en lille ny gårdhave. Ud
over et stort lokale, som kan
rumme 100 personer, har vi
også fået et rummeligt og moderne køkken, hvor der i lyntempo kan brygges kaffe og
tilberedes store mængder dejlig
mad. Der er også blevet etableret et hyggeligt loungeområde
med borde og farverige puffer at
sidde på, hvor man kan læse avisen, få en snak eller bygge med
legoklodser. Den nye indgang
har ingen trapper. Det ved vi, at
mange vil være taknemmelige
for og inden for har vi fået os
indrettet med en lift, så kørestolsbrugere og dårligt gående
nemt kan bevæge sig videre op

i den gamle foredragssal – og
der er selvfølgelig også tænkt på
garderobe, handicaptoiletter og
mange andre spændende ting.
Nu glæder vi os over, at forsamlingsreglerne bliver lempet så
meget hen over sommeren, at vi
kan holde indvielse den 8. september og vise jer det alt sammen.

Ny præstekollega
Hen over sommeren skal vi også
tage beslutning om ansættelse
af en ny præstekollega. Bent
Andreasen har som bekendt
valgt at gå på pension. Oprindeligt skulle der have været afskedsgudstjeneste den 21. juni,
men forsamlingsreglerne har
drillet os, og da vi nu ved, at
den nye præst først bliver fra 1.
november, og Bent har lovet at
vikariere så længe, så bliver afskeden heldigvis først sidst i oktober. Som noget nyt bliver det
en 100% stilling, så vi fremover
har to fuldtidsansatte præster
kun med forpligtelse i Trinitatis. I de senere år har der været
en stigende præstemangel i
Danmark, men vi synes, at vi
har så mange gode forhold at
byde på her i Trinitatis, at vi tør
være optimistiske og glæder os
til at møde ansøgerne.
Vi kommer med andre ord ikke
til at sidde helt stille hen over

De ansatte mødtes jævnligt på
den digitale platform zoom under
corona.

sommeren. Lige om lidt går vi
i gang med at planlægge arrangementer og koncerter for det
kommende år, så vi i sensommeren kan præsentere jer for en ny
folder med en stribe af spændende tiltag.

Torsdagscafé i Trinitatis
I mange år har Sognecaféen
været en fast ugentlig begivenhed i sognegården - og det bliver
det ved med at være, dog med
nogle nyskabelser. Navnet ændrer sig til Torsdagscafé i Trinitatis og der vil stadig være god
tid til hyggesnak, håndarbejde
og oplæsning. Men som nyt vil
vi også hver måned invitere folk
til at komme og fortælle om
noget, der optager dem eller
særlige oplevelser, de har haft.
Og i Det kreative hjørne vil der
blive mulighed for at møde
nogle, der har hobbies, som de
gerne vil dele med os.

En tid med corona
Coronatiden har også været en
øjenåbner for os, der arbejder i
kirken. Vi har måttet søge nye

veje at nå ud til folk på, også de
digitale veje. Det er en forandring og nyskabelse, som vi
helt sikkert vil blive ved med at
benytte os af. Hvordan de seneste måneder ellers har påvirket os, vil I også kunne læse
mere om i dette blad.

Valg til menighedsrådet
Særlig vigtigt at lægge mærke
til er, at der i efteråret er valg til
menighedsrådet. Forberedelserne er allerede i gang og det
vil I også kunne læse om i dette
blad. I vil møde nuværende og
måske kommende medlemmer
af menighedsrådet og blive klogere på, hvad man egentlig
laver i et menighedsråd. Måske
også overraskede over, hvor
meget der faktisk foregår hver
eneste dag i vores kirke og hvor
mange levende fællesskaber,
man kan være en del af. Og vil
I vide endnu mere, så bliver der
holdt et orienteringsmøde den
18. august (inden det endelige
valgmøde den 15. september),
hvor man kan komme og stille
op eller være med til at stemme
på kandidater.
Dette var de indledende ord til
Sommernyt - god fornøjelse
med læsningen og rigtig god
sommer til jer alle.
Elli Krog Foldager

Coronatiden
har også været
en øjenåbner
for os, der
arbejder i kirken

Det fungerer godt
at synge i den
nye gårdhave
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Tør du tro og håbe på
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg

Din kirke - dit valg - dit fællesskab
I efteråret 2020 skal der vælges
nyt menighedsråd i alle landets
kirker, og du har mulighed for
at give din mening til kende
eller selv at stille op til menighedsrådet i det sogn, hvor du
har bor eller har stemmeret,
fordi du har løst sognebånd og
er fyldt 18 år.
Menighedsrådets størrelse afhænger af, hvor mange, der bor
i sognet. I Trinitatis er der 10
valgte medlemmer samt kir-

kens præster. Kirkens medarbejdere har også en repræsentant med til møderne, som dog
ikke har stemmeret

Menighedsråds rolle
og opgaver
Menighedsrådet er din lokale
kirkes ledelse og derfor har man
både kirkelige og administrative opgaver, som spænder vidt:
Det er f.eks. menighedsrådet,
der planlægger, hvilken profil
kirken bør have i forhold til

sognets befolkning. På den baggrund bliver der så besluttet,
hvilke aktiviteter man gerne vil
have i kirken, som f.eks. koncerter, babysalmesang, foredrag,
besøgstjeneste og børneaktiviteter. Derfor har menighedsrådet stor indflydelse på livet i
kirken. Det er også menighedsrådet, der overordnet fastlægger
gudstjenesterne.

Giv noget godt

videre

ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om
kirkens kulturværdier i form af
bygninger og inventar. Og meningen med det hele er først og
fremmest at skabe de bedste vilkår for, at vores kristne tro kan
blive formidlet på en god og
tidssvarende måde til alle aldre.

Menighedsrådet har kort sagt
ansvaret for rammerne. Rådet

Giv din mening til kende, stil op og

UDNYT DIN STEMME
Tirsdag den 18. august holder
menighedsrådet orienteringsmøde i Trinitatis Sognegård.
Kom og hør nærmere om menighedsrådets arbejde.
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Tirsdag den 15. september vil
der være Valgforsamling, og det
er her, at de nye medlemmer af
menighedsrådet bliver valgt.

Alle interesserede har mulighed
for at komme og være med. Det
er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i sognet, der
har tale- og stemmeret.

Menighedsrådsvalg
2020
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Hør, hvor var du henne
i torsdags?
God kirkelig ledelse
handler om at få det bedste
frem i andre

FAKTA
Trinitatis kirke er en del af Fredericia Provsti,
som hører ind under Haderslev stift.
I sognet er der 6847 indbyggere, hvoraf 5342 er
medlem af folkekirken dvs. 78%, hvilket er højere end landsgennemsnittet.
Der fødes i gennemsnit 70 børn i sognet og gennemsnitligt 66 af disse bliver døbt. Gennemsnitligt bliver 42 unge konfirmeret i sognet hvert år.
Der gennemføres i gennemsnit 16 vielser og 1
kirkelig velsignelse hvert år.
Hvert år dør der i gennemsnit 92 sognebørn og
67 af disse får en kirkelig begravelse eller bisættelse.
Der gennemføres ca. 60 gudstjenester i kirken
om året incl. Korshærsgudstjenester og familiegudstjenester.
Der er 1 plejecenter i sognet, hvor vi holder månedlige gudstjenester og der er et rigtigt godt
samarbejde med alle børnehaver og omkringliggende skoler.
Kirken kan følges på www.trinitatis-kirke.dk
eller på facebook/trinitatis
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Svaret til det spørgsmål
er selvfølgeligt:
»Jeg var i TORSDAGSCAFEEN nede i Trinitatis Sognegård, og hvor er
det dejligt, du spørger,
for nu skal du bare høre!«
Torsdagscaféen er et
åbent mødested for både
kvinder og mænd, hvor
sognegården danner den
fysiske ramme om cafeen.
Der er café hver torsdag
kl. 10.00-11.30
Det, der kendetegner torsdagscafeen er samtale og
samvær med hinanden.
I caféen er der rig mulighed for at inspirere og
lade dig inspirere.
Du kan nyde en kop kaffe
med brød (á 20 kr.), få en
god snak om stort og
småt og have en hyggelig
formiddag sammen med

andre fra lokalområdet.
Hvis du vil strikke eller
være aktiv med eget
håndarbejde, læse eller
spille - eller gøre noget
helt andet, kan du det.
Oplæsning af udvalgt litteratur og højskolesangbogen er også tilbagevendende i caféen.
Som noget nyt vil der en
gang i måneden være en
kort livsfortælling fra en
af byens lokale, der kan
skabe grobund for at
spørge hinanden »Husker du det?«.
Herudover vil der også,
en gang i måneden, være
mulighed for at blive
kreativt inspireret, når vi
inviterer en gæst, der vil
fortælle om og vise lidt af
det, de mestrer af håndværk.

Torsdagscaféen er for dig!
Du bliver mødt, som den
du er og vi glæder os
meget til at hilse på dig.
Så måske næste gang du
bliver spurgt til hvor du
var henne i torsdags vil
der være en af dine cafévenner, der savnede dig
og lige præcist dit selskab i sognegården.
Har du spørgsmål eller
vil du høre lidt nærmere,
er du velkommen til at
kontakte kirke- og kulturmedarbejder Hanne
Korsbech på mobil 21 22
06 30, eller kigge ind i
sognegården.
Første gang efter ferien
er torsdag den 6. august
kl. 10.00.

Korn
- ord til eftertanke

En alternativ markering
af 5.-6. juli begivenhederne
Som bekendt er alle arrangementer i forbindelse med 5. og
6. Julifesten aflyst i år; det gælder også Trinitatis Kirkes koncerter, deriblandt Minde- og
Festkoncerten 5. juli.
Alligevel bliver der mulighed
for at opleve 5. Julikoncerten i år
- dog helt anderledes end tidligere. Der er indgået en aftale
med Fredericia Dagblad om en
Podcast-optagelse af koncerten.
Den bliver tilgængelig 5. juli kl.

19.00 på de forskellige sociale
medier, deriblandt også Trinitatis Kirkes hjemmeside og Trinitatis Kirkes Facebookeside.
Koncerten bliver optaget søndag
den 21. juni - selvfølgelig uden
publikum. Programmet indeholder de mange velkendte musikværker, der hører til 5. og 6. juli:
Prins Jørgens March, Morgensang fra Elverskud, Altid frejdig
og til sidst Kongernes Konge.

Det bliver med de samme medvirkende, som vi kender fra de
tidligere koncerter: Messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps i samspil med organist
Niels Erik Aggesen på orgel.
Derudover Trinitatis Kirkes Pigekor under ledelse af kirkens
organistassistent Dennis Fick.

»Gåpåmod og nye
idéer spirer frem, og
vi ser nye måder at
arbejde og at være
sammen på. Vi har
vist, at vi kerer os
om hinanden og at
egoismen har trange
kår. Vi har mærket,
at fraværet af det
nære samvær – og af
et kram - betyder
mere, end vi havde
forestillet os.«
Dronning Margrethe i sin
80 års tale til folket

»Alle vil udvikling –
ingen vil forandring.«
Søren Kierkegaard, filosof
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Coronasituationen
kan åbne nye veje for kirken

Sognepræst Bent
Andreasen fortæller,
hvordan han oplever,
at coronasituationen har
påvirket kirken og
sognet
Først var vi spørgende: Kan det
være rigtigt, at lukke kirkedøre?
Så afventende: Er det ikke ovre
om et par uger? Og så blev vi i
hvert fald i vores sogn mere
handlingsorienterede: Vi må
gøre noget. Kirker og sogne
blev ret så opfindsomme på at
lade høre fra sig på nye og opfindsomme måder – med online
gudstjenester og videoer på
8

YouTube og Facebook og på
hjemmesider. – Fra håndholdte
til mere professionelle optagelser. Lige meget - for viljen var
der: Til at gøre forsøget og være
kirke på nye måder.

Hvad har folkekirken
lært af coronakrisen?
Det kan vi ikke sige endnu. Men
vi er på vej til at lære at være til
stede på nye platforme – i nye
virkeligheder. Jeg tror, at vi kan
lære, at det der begyndte som en
nødløsning: Streamede gudstjenester, korte videoandagter og
corona-koncerter, det kan vise sig

at åbne nye veje. Jeg tror, vi er på
vej til at lære, at der er en ny virkelighed efter corona. Vi har ikke
villet indse det endnu. Men det
er nok på vej til at gå op for os:
At den gode, gamle verden ikke
lige vender tilbage om lidt.
Hvad vi så skal lære af det, må
der være grupper i stift, provsti
og sogne, som de næste uger og
måneder må arbejde seriøst med,
så vi også finder løsninger, der
gør os stærke. Fordi vi løfter det
i fællesskab. For vi må på radikalt nye måder tænke kirke –
også udenfor murene! Og tænke
menighed og gudstjeneste – også

på mangfoldige måder. Og vi må
gennemtænke, at hjemmesider
og digitale medier ikke bare er
annoncer og opslag af det, der foregår ved de virkelige gudstjenester og møder og sammenkomster, men at vi må tænke
kirke ind på nye digitale platforme. Så i den nye virkelighed
er en gudstjeneste også en streamingtjeneste. Og så mangler vi
også at gennemtænke, om den
gamle form passer vældig godt
til den nye ramme. Hvor det
indlysende også er en kvalitet, at
noget er ret kort, enkelt og klart.
Kunne det blive en vigtig ny

drøftelse nu efter liturgi drøftelser rundt i alle provstier og
nogle sogne, hvordan vi bedst
handler som kirke ind i en forandret virkelighed? Her i Trinitatis har vi taget live streamede udsendelser til os.
Vi har bl.a. fortalt pinsens historie til glidende overgang på

skolen på Høgevej og Sct.
Knuds Skole. Hver tirsdag kl.
16.30 fortsætter vi med at lave
»Fortællinger fra kirkekassen«
til børnefamilierne. Vi tænker
med på en kreativ måde, men
ser også frem til, at vi igen kan
mødes flere til arrangementer
i kirken. Begge former for
kommunikation kan noget.

På www.trinitatis-kirke.dk kan du finde de video-gudstjenester, der
blev lavet, da kirken var lukket.

Gå og få - en snak
med din præst

Da jeg for 2 år siden blev sygemeldt med stress, var noget af
det, der hjalp mig allermest, at
gå daglige ture i naturen. Den
friske luft har en fantastisk positiv virkning på sindet og gi’r
ofte friske øjne på tanker, man
tumler med.
Når folk kommer til mig som
præst med tanker eller bekymringer, de har brug for at tale
om, så foregår det almindeligvis
på mit kontor. Men det er ikke
bare min, men mange menneskers erfaring, at det er lettere
at tale om det, man har på
hjerte, mens man bevæger sig
ude i det åbne rum. Rammerne
veksler, samtalen flyder mere

frit og naturligt, og det virker
knapt så højtideligt, som når
man sidder over for hinanden.
Fordi jeg selv har oplevet, hvor
stor en forskel, det kan gøre, vil
jeg gerne tilbyde folk, også at
kunne mødes på den her måde;
gå en tur sammen en halv til en
hel time langs stranden, på volden, på stille villaveje eller hvor
det nu passer bedst og få en
snak om små og store emner –
selvfølgelig på tomandshånd og
som altid under tavshedspligt.
Jeg kan altid kontaktes på mail
ekf@km.dk eller mobil 30 51 68 91
På gensyn fra
Elli Krog Foldager
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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, tøj til årstiden,
adgang til pc og kontakt til
offentlige myndigheder.
Varmestuen
Danmarksgade 79

Korshærsgudstjenester i
Trinitatis Kirke

Længslen efter skæve
fliser og flade vittigheder
Mange små ting har stor betydning. Det ved vi godt. Alligevel
kommer vi let til at tage dem for
givet. Men så snart de er taget fra
os, mærker vi, at de mangler.
Heldigvis.

kl. 16.00 følgende dage:

Vi bruger alkoholfri vin ved
altergangen.

Da vi genåbnede varmestuens
hyggelige gårdhave sidst i april,
vakte det en vældig begejstring.
Også selv om haven kun var
åben kl. 11-13 torsdage og fredage.

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

Men bare det at kunne være her
igen! At sidde under det blomstrende æbletræ. Eller ved siden
af det rislende vandfald, der

Søndag den 28. juni
Søndag den 23. august
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nogle gange virker, andre gange
ikke. Eller i rygerummet med de
skønne vægmalerier, som en af
vores brugere har udført. Eller i
fællesskabet rundt om det store
havebord, alt sammen ganske
vist med afspritning og afstand
til de andre, men stadigvæk:
Den sædvanlige kaffe, de skæve
fliser og de flade vitser, som vi
måske til daglig næsten kunne
brokke os over, det har alt sammen fået større værdi, fordi det
viste sig, at det ikke var en selvfølge.

går den rigtige vej. Og en dag
kan vi også åbne favnen igen og
give hinanden de knus, som vi
stadig savner.

Nu har vi åbnet lidt mere. Både
den ene kaffestue og kirken. Det

Hverdage kl. 9.00-14.00
Onsdag også kl. 16.00-20.00
4. søndag
i måneden kl. 14.00-16.00

Varmestuen
er åben

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

Kordegnekontor
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

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
Kirkernes Hus
Christiansvej 6
Tlf. 75 92 19 75

Trinitatis kirkegård
Driftsleder
Ole Hougaard
Mobil: 40 28 39 43

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

7. Trinitatis søndag kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 28,16-20 Missionsbefalingen
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp

5. 4.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mat. 5,43-48 Om fjendekærlighed

2. 8.s.e. trinitatis kl. 10.00
Tina Iversen
Mat. 7,22-29 Om falske profeter

14. 1.s.e. trinitatis kl. 10.00
Tina Iversen
Luk. 12,13-21 Den rige bonde
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
21. 2.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 14,25-35 Prisen for efterfølgelse
Inds.: Jysk Børneforsorg / Fredehjem

12. 5.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mat. 16,13-26 Peters bekendelse
19. 6.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Mat. 19,16-26 Den rige unge mand
26. 7.s.e. trinitatis kl. 10.00
Tina Iversen
Mat. 10,24-31 I skal prædike fra tagene

28. 3.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 15,11-32 Den fortabte søn
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov

6. Opstart Torsdagscafé
i Trinitatis begynder kl. 10.00-11.30
9. 9. s.e. trinitatis kl. 10.00
Tina Iversen
Luk 18,1-8 Enken og den uretfærdige
dommer
11. Opstart babysalmesang kl. 10.00
16. 10.s.e. trinitatis kl. 10.00
Tina Iversen
Mat. 11,16-24 Fløjtespil og klagesang
23. 11.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 7.36-50 Kvinden med alabastkrukken
Inds.: Døvemenighederne
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
26. Opstart Meditation i Kirken kl. 19.30
30. 12.s.e. trinitatis kl. 10.00
Tina Iversen
Mat. 12,31-42 Bespottelsen mod Ånden
og Jonastegnet
Inds.: Menighedsplejen

Torsdagscafén i Trinitatis begynder igen
torsdag den 6. august kl. 10.00-11.30. Alle er hjertelig vellkommen.

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

*Se omtale i bladet

