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I kirken har
vi begge fællesskaber. Vi deler
både livets
brød og det
daglige brød.

Kan man blive mæt af livets brød?
Kan man blive mæt uden?
En ældre kvinde trykker sig op
ad indgangen til en kirke i Barcelona. Tiggende rækker hun en
tynd arm frem mod en ung
kvinde, der er på vej ind i kirken
uden at værdige hende et blik.
På kirkemuren ved siden af står
Jesu ord på latin: »Ego sum
panis vitae« – Jeg er livets brød.
Billedet indgik sidste sommer
i Kristeligt Dagblads fotokonkurrence. Fotografen kunne
ikke lade være med at spørge:
- Livets brød? Kan hun mon
blive mæt af dét?
Det er et godt spørgsmål: Kan
en, der mangler det daglige
brød, blive mæt af det livets
brød, som Jesus siger om sig
selv, at han er? Ordene står i
Johannesevangeliet, kap. 6, v.
35, og lyder sådan her:
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- Jeg er livets brød! Den, der
kommer til mig, skal ikke
sulte, og den, der tror på mig,
skal aldrig tørste.
En gave og en opgave
Når vi kommer til Jesus, får vi
to ting: En gave og en opgave.
Begge dele handler om fællesskab. Af Jesus får vi at vide, at
vi er skabt til fællesskab, både
med Gud og med vores medmennesker.
Gaven er, at fællesskabet med
Gud altid er åbent for os, og
her er vi omfavnet, præcist
som vi er. Her får vi livets
brød, og det giver os kræfter
til opgaven.
Opgaven er fællesskabet med
vores medmennesker. Det fællesskab er svært og langtfra

altid åbent. Så det må vi arbejde for.
Den unge kvinde gik forbi den
sultne, der var uden for fællesskabet. Men måske fik hun livets brød at spise i kirken og
kom fornyet ud, tog den gamle
under armen, gik ud og købte
det daglige brød og fulgte
hende hjem.
Så vi kan spørge: Kan vi blive
mætte uden livets brød? Kan
vi have det ene fællesskab uden
det andet?
Nadver og indsamling
I kirken har vi begge fællesskaber. Vi deler både livets
brød og det daglige brød.
Livets brød deler vi i nadveren,
og hver gang vi er sammen om
Jesu ord, for eksempel når vi

synger salmer, hører en prædiken, døber børn og mediterer
over bibelen.
Det daglige brød deler vi for
eksempel, når vi fejrer høstgudstjeneste, takker for maden
og holder auktion til fordel for
menighedsplejen. Og når vi
samler ind til Kirkens Korshær og kommer i varmestuen,
enten for at give af vores overskud, eller for at spise og
snakke og hygge os der, fordi
vi har brug for det. Og når vi
mødes i sognecafé, familieklub
og ved andre sammenkomster,
hvor vi er der for hinanden.
Så kom og vær med og spis af
både livets brød og det daglige
brød.
Merete Ørskov

Høstgudstjeneste
og høstfest
Også høstgudstjenesten er vi
fælles om at fejre. Søndag den
23. september kl. 10.00 pynter
vi kirken med kornneg, blomster og bær og hvad vi nu bringer med hver især. Alle er
nemlig velkomne til at bidrage
med frugt, grønt, marmelade,
blomster, brød og andet godt,
som bæres ind i kirken af alle
børnene, når gudstjenesten begynder. Vi benytter også lejligheden til at byde årets nye
konfirmander velkommen, som
det næste år også skal lære om
og opleve hvad det vil sige at
være fælles om både kirkeliv og
dagligdagens glæder og sorger.

Efter gudstjenesten er der frokost i sognegården, hvor vi holder en sjov og festlig auktion
over nogle af de mange gode
sager. Resten kan købes ved
boder udenfor i gårdhaven sammen med skøn hjemmestrik og
andre hyggelige ting. Alle pengene, der kommer ind, går til at
hjælpe folk og børnefamilier i
sognet, som har svært ved at få
økonomien til at hænge sammen i hverdagen.
Kirkefrokosten koster kr. 40,for voksne og er gratis for børn
og nye minikonfirmander og
konfirmander.

Kunst- og kulturtur til Søhøjlandet
Tirsdag den 18. september kl. 9.00
Der er få pladser tilbage, hurtig tilmelding til kirkekonto-

ret er derfor nødvending.
Se mere på hjemmesiden.

Efterårsudstilling
Fra den 28. september til den 15. december
Dorthe Christensen, der bor i
Fredericia, åbner udstillingen
i sognegården fredag den 28.
september kl. 16.45. Hun arbejder med maleri, tegning
og grafik, og vil denne dag
fortælle om sine værker.
Kunstneren tegner desuden
det årlige »Fredericia Klip«
for museerne i Fredericia, og

hun udstiller i både ind- og
udland.
Alle er velkommen.

Allehelgen - til minde om dem, der var dagligt brød i vores liv
Søndag den 4. november kl. 10.00
Da Martin Luther skrev om Fadervor sin lille Katekismus, forklarede han bla. bønnen »Giv
os i dag vort daglige brød«:
Det daglige brød er ikke kun i
bogstavelig forstand brød, men
dækker over alt det, som betyder noget for os og giver vores
liv mening, også ægtefælle,
børn, gode venner og …….
Allehelgens søndag samles vi til

gudstjeneste for i fællesskab at
mindes de mennesker, vi har
taget afsked med i vores kirke
og på kirkegården siden sidste
Allehelgen. De mennesker, der
var lige så nærende for vores
daglige eksistens, som brødet vi
spiser. Ægtefæller og børn,
slægtninge og venner, som har
efterladt os med en følelsesmæssig sult, nu hvor vi ikke længere

kan dele vores tanker og kærtegn med dem. Såvel salmer
som prædiken vil derfor bære
præg af dagens særlige stemning; vemodet, men også taknemmeligheden over det, vi fik
givet gennem den døde, og trøsten, som lyder i evangeliet om
Guds evige nærvær gennem
hans Søn, der gik foran os gennem lidelse og død – og rakte

os brødet til evigt liv. Efter prædikenen læses navnene på dem,
vi har mistet det forløbne år og
som er blevet bisat fra eller begravet ved Trinitatis Kirke.
Kl. 16.00 samme søndag er der
også en musikgudstjeneste,
hvor kirkens Pigekor opfører en
helt nyskrevet kantate til Allehelgen. Læs mere om den på
side 10.
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Efterårets arrangementer
i kirken og sognegården

Korn
- ord til
eftertanke
»Vi tror, at vi kan
skabe et eller andet
perfekt liv ved at
lægge de perfekte
billeder op, og vi
tror, at vi kan få
andre til at hoppe på,
at vi har det perfekte
liv. Det er en massepsykose, det skaber,
for alle ved, at det
perfekte liv ikke
eksisterer, men
alligevel bilder vi os
selv det ind.«
Ellen Hillingsø, skuespiller

»Til slut er det ikke
mængden af år i dit
liv, der tæller – det er
mængden af liv i
dine år.«
Abraham Lincoln,
amerikansk præsident.
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Aftenmøder i Sognegården
Foredrag om litteratur og historie – i samarbejde med
Fredericia Bibliotek og Fredericia Museums Venner

Forfatteraften med
Leonora Christina Skov
NY DATO! Mandag den 17. september kl. 19.30
Den der lever stille er Leonora
Christian 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. 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.
Billetter købes på Fredericia
Bibliotek á 50 kr.

Den sorte Dag ved Moulin ved museumsleder
René Rasmussen, Sønderborg
Onsdag den 28. november kl. 19.30
Der faldt i gennemsnit fire
sønderjyder om dagen i de
mere end 1.500 dage, 1. Verdenskrig varede. Men én dag
skiller sig ud: Det er Den
sorte Dag ved Moulin – den
6. juni 1915. Denne ene dag
faldt mere end 100 sønderjy-

der. Ingen anden dag i noget
andet slag i hele Første Verdenskrig kostede så mange
sønderjyder livet. Men hvad
skete der egentlig? Og hvorfor gik det så galt?
Fri entre, kaffen koster kr.
20,-

Vild med litteratur
Savner du at fordybe dig i en
rigtig god roman? Eller savner du at drøfte det, du læser,
med nogen? Så har du muligheden for at gøre noget ved

det sammen med andre læseglade i Trinitatis. Konceptet
varierer. Nogle aftener lægger en af deltagerne op til en
snak om en bestemt roman,

andre aftener hører vi forfatteren selv fortælle om sin
bog, eller vi får besøg af medarbejdere fra Fredericia Bibliotek, som inspirerer og

Fredagsmøder

Fredag den
28. september kl. 14.30

I rækken af fredagsmøder vil vi
i efteråret markere flere store begivenheder, der i høj grad har
præget både Danmarks- og Verdenshistorien.

Fæstningsbyen Fredericia
– en by skabt til kamp.
Ved Kjeld Hillingsø.

170 året for Udfaldet fra Fredericia i 1849, 50 året for Ungdomsoprøret i 1968 og 100 års
dagen for 1. Verdenskrigs afslutning i 1918.
Tre kendte og spændende danskere vil på baggrund af egne
bøger give os et indblik i de forskellige afgørende perioder og
den betydning, de har haft for
vores samfund og levevis i dagens Danmark.
Alle er velkomne, kaffen
koster kr. 20,-

Fredag den 26. oktober
kl. 14.30
Hjertet slår og slår –
om opgøret med traditionerne.
Ved forfatter Jens Smærup
Sørensen.

Fredag den 16.
november kl. 14.30
En beretning fra 1. Verdenskrig.
Ved forfatter Karsten Skov.

fortæller om årets bedste læseoplevelser. Ind imellem ser vi også filmatiseringer af romaner.
Så mød op og vær med, når vi begynder sæsonen igen. De valgte bøger
skaffes hjem fra biblioteket og kan
lånes fra Trinitatis Sognegård. OG er
du i tvivl om noget, så kontakt gerne
Elli på mobil 30 51 68 91 /
ekf@km.dk
Mandag den 17. september kl. 18.30
Forberedelse til forfatteraften med
Leonora Christina Skov
Har du lyst til at mødes kl. 18.30 i
sognegården til fælles forberedelse af
spørgsmål sammen med Elli Krog
Foldager, er du velkommen.
Se fyldig omtale under aftenmøder
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30
Kantslag af Dorthe Nors
Elli Krog Foldager gennemgår et par
af novellerne.
OBS! Den 19. november får Fredericia
Bibliotek besøg af forfatteren Dorthe
Nors.
Tirsdag den 27. november kl. 19.30
Årets bedste læseoplevelse ved Jeanette Kjær Christiansen og Jytte Bræmer fra Fredericia Bibliotek. Mød op
i sognegården og bliv inspireret.
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Velkommen til ny organistassistent
Menighedsrådet har ansat ny
organistassistent pr. 1. august
2018. Dennis Bang Fick, der
bor i Fredericia, er særdeles
velkendt med Trinitatis
Kirke. Han har blandt andet
deltaget i mange 5. og 6. julikoncerter som korist, og
han har vikarieret som organist.
Efter afsluttet konservatorieuddannelse i 2009 har
Dennis været ansat i Løgum-

kloster Kirke og har der opbygget en flerårig praktisk
organisterfaring. Sideløbende
hermed har han yderligere
taget kandidatgrad i kor og
ensembleledelse i 2015 fra
Det jyske Musikkonservatorium. Det er således en særdeles velkvalificeret organist,
vi får glæde af.
Kirkens menighedsråd og ansatte byder velkommen til arbejdet ved Trinitatis Kirke.

Dennis Fick fortæller
Giv en hånd til det daglige brød
For tredje gang samler Kirkens Korshær ind i hele landet under overskriften »Alle
mennesker er noget værd«.
Det sker søndag den 25. november, og i Trinitatis Sogn
har vi indsamlingssted i varmestuen, Danmarksgade 79.
For desværre findes der mennesker i Danmark, som ikke
føler, de har værdi, og som
heller ikke har råd. Hver
anden af de socialt udsatte, inklusiv børnefamilier og unge,
oplever dage, hvor de ikke har
penge nok til tre måltider
mad.
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Kirkens Korshær er en folkekirkelig organisation, som i
over 100 år har arbejdet for de
mest sårbare mennesker i
vores samfund. Det er dem,
der kæmper med hjemløshed,
misbrug, psykisk sygdom,
ensomhed og fattigdom.
Der er også brug for dig i arbejdet med at gøre livet lidt
lettere for de udsatte. Hvis du
vil give et par timer af din dag
og gå en rute i Fredericia,
så kontakt indsamlingsleder Lone Kronborg Tang,
l.tang@kirkenskorshaer.dk,
tlf. 21 16 43 40.

Jeg hedder Dennis Christoffer
Bang Fick – jeg er en rigtig
fæstningsdreng og er således
født i Fredericia for 36 år
siden. Jeg har spillet orgel og
sunget i kor, siden jeg var en
»grønskolling«. Jeg er kommet i Trinitatis kirke både
som kordreng sammen med
Christianskirkens Drenge -og
mandskor og som organistvikar i mange år. De seneste år
har jeg ligeledes haft stor
glæde af at komme i kirkens
menighed med min datter,
Rakel, på snart 6 år.
Nu har jeg så været så heldig
at få organistassistentstillingen ved Trinitatis Kirke. En
stilling, hvor jeg dels skal
traktere orglet, når Niels Erik
har fri, og dels skal lede og

udvikle kirkens børnekor i samarbejde med
Anne Mette
Berggreen.
Det er et arbejde, jeg ser meget frem til.
Jeg har været ansat i Løgumkloster Kirke i Sønderjylland
i de sidste 9 år, hvor jeg også
arbejder med kor i alle aldre.
I den kommende tid vil jeg
tage rundt på byens skoler og
præsentere koret og mig selv,
sådan at Trinitatis Kirke bliver et herligt sprudlende centrum for de milde børnestemmer. Alle skal være så
hjertelig velkommen til at
komme og spørge ind til arbejdet. Tak for tilliden.

Meditation i kirkerummet
Det kan være svært at læse i Bibelen på egen hånd og ord for
ord. Derfor tilbyder vi på fire
aftener i efteråret en ny måde at
åbne de gamle tekster på.
Deltagerne sidder ved kirkens
døbefonten 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 12. september
Torsdag den 4. oktober
Torsdag den 8. november
Onsdag den 5. december
Alle dage
kl. 19.30-ca. 20.30

Besøgstjeneste
»Man får altid mere,
end man giver«

Sognecafé

Frivillig i besøgstjenesten

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.), have en hyggelig
formiddag og få en god snak
med andre fra lokalområdet.
Hvis man vil strikke eller
være aktiv med eget håndar-

bejde, læse eller spille eller
gøre noget helt andet, kan
man det.
Vi strikker bl.a. tæpper og
trøjer til børn i Rumænien,
eller små huer til Kolding
Sygehus, eller vi sælger de
gode sager til folk, der kom-

mer i sognegården. Pengene
fra salget går til menighedsplejen.
Har du spørgsmål eller vil du
høre nærmere, kan du kontakte Helle Rask på mobil
24 63 98 96.
Kirketaxa kan benyttes.

Ingen skal sidde alene, og der er
mange at nå ud til. Hvis du har
du 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.
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Lørdagsdåb
De små synger
- en musikalsk
time i kirken
Opstart torsdag
den 13. september
kl. 16.00
De små synger er et musikhold
med rytmik, sang og leg, som
mange kender det fra babysalmesang, men her for de lidt
større børn.
Alle er velkommen i kirken, og
vi er der alle på hver vores
måde. Når de mindste træder
indenfor, er det oplagt at løbe,
kravle, hoppe, fordi de simpelthen tænker med kroppen og
udvikler sig gennem kropslig
udfoldelse. Vi bruger derfor
også hele kirkerummet og
mange af vores sanser, når vi
mødes til De små synger i kirken.
Vi mødes i kirkekøkkenet kl.
16.00, hvor vi lægger ud med
en forfriskning, derefter laver
vi musik sammen i kirken. Det
hele slutter kl. 17.00.
Velkommen i kirken følgende
tre torsdage: Den 13. + 20. +
27. september.
Tilmedling er nødvendig til
Lisbet Møller Larsen: kirku@
trinitatis-kirke.dk / 22 36 20 99.
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I efteråret 2018 tilbyder vi
lørdagsdåb:

Lørdag den
29. september kl. 10.30
Lørdag den
10. november kl. 10.30
Vi gør opmærksom på, at
gudstjenesten kun finder
sted, hvis der er tilmeldte
til dåb.

Kirkelivet
med børn og unge

Babysalmesang
- et nyt hold begynder tirsdag den 4. september
Har I lyst til at være med til babysalmesang tirsdag den 4. september kl. 10.00, hvor et nyt
hold begynder? Vi mødes altid
i kirken, hvor vi synger og leger
med babyerne. Herefter går vi i

sognegården og hygger med
kaffe/the og brød til kr. 10,Tilmedling er nødvendig til
Lisbet Møller Larsen: kirku@
trinitatis-kirke.dk / 22 36 20 99.

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
sammen.
Fortællingen og samværet er gratis, men
maden koster 20 kr. pr.
pers. Tilmelding er
ikke nødvendig.

Onsdag den 5. september
kl. 17.15
Onsdag den 3. oktober
kl. 17.15 med Kirketeateret
Onsdag den 7. november
kl. 17.15
Onsdag den 6. december
kl. 16.00 med juleklip og
hygge

Nye hold minikonfirmander
I efteråret og igen efter jul starter vi tre nye hold minikonfirmander op for 3. klasserne fra
Sct. Knud, Friskolen og Kristinebjergskolen afd. Høgevej.
Vi glæder os til at gøre kirke og
kristendom relevant for aldersgruppen ved at fortælle de gode
historier, synge nye og gamle

salmer og sange, gå på opdagelse i kirkerummet og arbejde
kreativt-praktisk med udvalgte
emner.
Bettina Jørgensen og Lisbet
Møller Larsen kommer inden
opstarten af de enkelte hold på
besøg i 3. klasserne og fortæller
om minikonfirmandforløbet.

Her får børnene en invitation
samt en oversigt over forløbet.
Tilmelding kan ske på hjemmesiden eller via henvendelse
til Lisbet på kirku@trinitatiskirke.dk (Friskolen og Kristinebjergskolen) eller Bettina på
kk@trinitatis-kirke.dk (Sct.
Knud).

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 23. september
Søndag den 28. oktober
Søndag den 25. november

Landsindsamling
Søndag den
25. november
er der landsindsamling
til Kirkens Korshær
Varmestuen fungerer som indsamlingssted fra kl. 11.00
Vil du være indsamler, kan du
melde dig hos Lone Kronborg
Tang, tlf. 21 16 43 40, l.tang@
kirkenskorshaer.dk

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

Fælles om den
daglige ostemad
Der bliver smurt rigtig mange
madder i varmestuen. Ostemadder, madder til frokost og madder til madpakker.
De bliver ikke smurt af sig
selv. De bliver smurt, fordi
gode hjerter og flittige hænder
tager del i fællesskabet. Og der
er muntert i vores åbne køkken
og i kaffestuen. For de frivillige
har overskud til en snak og en
sjov bemærkning, imens de
skærer, smører og pynter brødet.

i kroppen eller en vens død.
Vores fællesskab hylder de to
udsagn: Delt smerte er lettere
at bære. Gode øjeblikke tæller.
Og ostemadderne kan vi ikke
undvære.
Som en af vores folk engang
skrev til os:
»Guds rige er som varmestuen,
alle er velkomne, og hvis der er
optræk til vederstyggelighed,
smører vi blot nogle flere ostemadder. Der findes intet helvede, kun for få ostemadder.«

Gode øjeblikke tæller
Når der er pause i køkkentjansen, sætter de frivillige sig ved
bordet med en ostemad og en
kop kaffe. Og så udvider fællesskabet sig, mens snakken går
fra bemærkninger om det
varme sommervejr til de personlige problemer og sorger,
som kan være manglende udbetaling af boligydelse, smerterne

Heldigvis plejer vi at have
både de ostemadder og de flittige hænder og hjerter, som vi
har brug for.
Fakta:
I 2015 udleverede varmestuen
1115 madpakker.
I 2016 blev det til 1461 madpakker, og efterspørgslen er stigende.
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Sjølund Kammerkor giver
korkoncert
Søndag den 7. oktober kl. 16.00
Når Sjølund Kammerkor som
led i deres efterårstourné giver
koncert i Trinitatis Kirke,
venter der tilhørerne en smuk
oplevelse. Koret er et ambitiøst kammerkor med ca. 20
rutinerede korsangere, der dirigeres af Martin Legéne, der
har en lang og bred baggrund
i dansk musikliv og til daglig

er organist i Kildevældskirken, København.
Koret synger klassisk kormusik af såvel ældre som nyere
dato.
På programmet i Trinitatis
står musik af bl.a. Edvard
Grieg og F. Mendelssohn samt
en afdeling med danske sange.
Fri entre.

Aftensang op til jul
Lørdage i november og december kl. 16.00-16.30
Aftensangen er en stund i kirken, der skaber rum til fordybelse og eftertanke i forventningstiden frem mod jul. Kirkens præster medvirker på skift
med en kort refleksion over et
valgt tema og kirkens korsangere synger for på fællessalmerne, med Niels Erik Aggesen
ved orglet. Derudover er der forskellige lokale medvirkende
musikere og sangere.
Aftensangen foregår i kirkens
kor og der afsluttes med et glas
gløgg i kirkens våbenhus.
Fri entre.

Lørdag den 17. november
Erritsø Kirkes Børnekor og
Birgitte Krogsgaard, dirigent.
Lørdag den 24. november
Trinitatis Kirkes Børnekor.
Lørdag den 1. december
Trinitatis Kirkes Pigekor med fredslyset fra Betlehem.
Lørdag den 8. december
Trinitatis Kirkes Juniorpigekor.
Lørdag den 15. december
Den Danske Salmeduo;
Christian Wurst, saxofon og
Hans Esbjerg (Christianskirken), klaver.
Lørdag den 22. december
Sangsolister fra Trinitatis
Kirkes Pigekor.

I kor med alle engle – musikgudstjeneste til Allehelgen
Søndag den 4. november kl. 16.00
I år opfører Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorkoret i fællesskab en helt nyskrevet kantate
til Allehelgen.
Musikken er skrevet af Jakob
Lorentzen, der er organist i Holmens Kirke, og teksterne er
10

skrevet af Lisbeth Smedegaard
Andersen. Der indgår således
fire nyskrevne Allehelgensalmer
og nye tekster til de nye korsatser, som værket også indeholder.
Hele musikgudstjenesten indrammes af to kendte fællessal-

mer: Den store hvide flok vi se
og Dejlig er jorden.
Værket er skrevet på bestilling i
anledning af Folkekirkens Ungdomskors 50 års jubilæum i
2018 og uropføres i Københavns
Domkirke i oktober måned.

Udover kirkens to kor medvirker kirkens organister Dennis
Fick ved orglet, Niels Erik Aggesen som dirigent og sognepræst Elli Krog Foldager som
liturg.
Fri entre.

TRINITATIS KIRKE
www.trinitatis-kirke.dk

Kontakt
Sognepræst
(kbf.)
Elli Krog Foldager
Øster Voldgade 12
Mobil: 30 51 68 91
ekf@km.dk

Sognepræst
og teologisk
konsulent
Bent Andreasen
Ronæsbrovej 18, Føns
5580 Nr. Åby
Mobil: 51 85 47 97
bean@km.dk

Sognepræst og
Korshærspræst
Merete Ørskov
Riddergade 22B, 4. tv.
Mobil: 30 95 03 97
meoe@km.dk

Organist
Niels Erik
Aggesen
6. julivej 56
Mobil: 24 41 62 40
Privat: 75 92 02 09
nea@doks.dk

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

Kirketjener

Kordegnekontor

Charlotte Rüsz
Spicavænget 6

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

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

Kirketjener
Annette Olander
Agernhavevej 124,
Klattrup
Mobil: 24 78 57 36
Privat: 20 97 26 36

Kirkeog kulturmedarbejder
Lisbet Møller Larsen
Nr. Bjertvej 68, 6000 Kolding
Mobil: 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: Massimo Fiorentino, Christen Heller 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
September

Oktober

November

2. 14.s.e.trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh 5,1-15 Den syge ved Betesda dam
4. Babysalmesang kl. 10.00 opstart*
5. Godnathistorie kl. 17.15*
9. 15.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk 10,38-42 Martha og Maria
Inds.: Danmission
12. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
13. De små synger kl. 16.00 opstart*
16. 16.s.e. trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh 11,19-45 Opvækkelsen af Lazarus
17. Forfatterforedrag kl. 19.30*
18. Kunst- og kulturtur kl. 9.00*
23. 17.s.e. trinitatis kl. 10.00*
Høstgudstjeneste med frokost og
høstmarked
Bent Andreasen, Elli Krog Foldager,
Merete Ørskov
Mark 2,14-22 Levi’ kaldelse
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
25. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
28. Fredagsmøde kl. 14.30*
Efterårsudstilling fernisering kl. 16.45*
29. Lørdagsdåb kl. 10.30
30. 18.s.e. trinitatis kl. 10.00
Merete Ørskov
Joh 15,1-11 Det sande vintræ
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis

3. Godnathistorie med Kirketeateret
kl. 17.15*
7. 19.s.e.trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh 1,35-51 De første disciple kaldes
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
Korkoncert med
Sjølund Kammerkor kl. 16.00*
14. 20. s.e.trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt 21,28-44 Vingårdslignelserne
21. 21.s.e. trinitatis kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 13,1-9 Lignelsen om figentræet
Inds.: Folkekirkens Mission
24. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
26. Fredagsmøde kl. 14.30*
28. 22.s.e. trinitatis kl. 10.00
Merete Ørskov
Mat. 18,1-14 Den største i himmeriget
Inds: Samvirkende Menighedsplejer
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
30. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
Vild med litteratur kl. 19.30*

7. Godnathistorie kl. 17.15*
10. Lørdagsdåb kl. 10.30
11. 24.s.e.trinitatis kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh 5,17-29 Sønnens fuldmagt fra Faderen
16. Fredagsmøde kl. 14.30*
17. Aftensang kl. 16.00*
18. 25.s.e. trinitatis kl. 10.00
Kirkefrokost
Merete Ørskov
Luk 17,20-33 Guds rige og
menneskesønnens dag
Inds.: KFUM’s Soldatermission
21. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
24. Aftensang kl. 16.00*
25. Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt 11,25-30 Jesu Fryderåb
Inds.: Menighedsplejen, julehjælp i
sognet
Landsindsamling til
Kirkens Korshær kl. 11.00*
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
27. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
Vild med litteratur kl. 19.30*
28. Aftenmøde kl. 19.30*

December

* Se omtale i bladet

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

1. Aftensang kl. 16.00*
2. 1.s.i advent kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Matt 21,1-9 Indtoget i Jerusalem
Inds.: Kirkens Korshær, Fredericia

