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Gud er for
stor til kirken
- Han kommer
til verden

Når det vender…
Det vender lige om lidt: I naturen, i dagenes længde, i fortællinger om lysets komme til jord.
Bibelen har to dele: Det Gamle
og Det Nye Testamente. I en helt
kort form kan man sige, at den
gamle del fortæller om skabelse,
love og bud. At mennesker skal
holde deres del af aftalen, hvis de
skal forvente Guds hjælp og beskyttelse i livet. Kort sagt: Du
skal holde noget, yde noget, gøre
noget for, at du er under Guds
velsignelse. Denne gamle forståelse lever stadig mellem os, når
vi engang imellem hører sige: At
det må være Gud, der sender
sygdomme og prøvelser og død
ned over os – alt det, der fylder
os med sorg.
Men det nye glædelige budskab,
som er julens, markerer det afgørende vendepunkt i fortællingen om Gud og mennesker.
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Nu kommer han ned – og han
kommer ikke med hævn eller
straf for vores synder og vores
ugudelighed. Han kommer med
det eneste, som reelt kan hjælpe
os, når vi sidder i mørke og i dødens skygge: Han kommer med
lys, med kærlighed, ja, han er
det selv. Det er den store vending, som er en virkelig god
grund til at samles og fortælle,
spise og danse. For det er julens
store bud. At han ikke elsker på
afstand. At vi ikke skal frygte
ham som en streng dommer,
men se ham som den kærlige far,
der selv midt i mørke og død er
hos os. Jesus er vor hyttegæst (og
ikke en hyggegæst) – og himlens lys gæster ikke kun de fine
stuer, for simple og ensomme
hyrder på en mark ved Betlehem, var de første der fik budskabet at høre.

Da jeg var barn husker jeg, at
jeg og min tvillingsøster lavede
små stiger af papir til juletræet.
Nogle kaldte vi musetrapper,
andre var ringe limet sammen,
det var Jakobsstiger. Og helt
oprindeligt klippede man - har
jeg læst mig til - lange stiger der
gik fra træets top til bund. Det
er et fint symbol, der husker os
på fortællingen om Jakob, der i
en gudsforladt ørken i en mørk
nat lægger sig til at sove. Men
han ser i en drøm himlen åbne
sig og en stige komme ned fra
det høje. Han ser Guds lys og
Guds engle stige ned, og hører
Guds stemme i nattemørket, der
lover ham velsignelse. Husk fortællingen fra 1. Mos kap. 28
næste gang I synger Grundtvigs:
»Velkommen igen Guds engle
små…« - Og vi må forstå, at
også når dagene er mørke, er

Gud nær, og måske er det der, vi
bedst ser ham, ser en stjerne og
et lys, der bryder mørkets magt.
Det er julens bud til os, der bor
i en verden, hvor glæden og sorgen, lys og mørke altid vil brydes. Julens store glæde er, at
Gud er for stor til himlen – Han
kommer til jord. Og Gud er for
stor til kirken – Han kommer til
verden. Hans lys beholder han
ikke for sig selv, for vi skal ikke
klatre op ad umulige stiger for
at få fat i det. For det er kommet, det er givet os. Så lad os
holde julefest og ikke spare på
det, der ikke kan købes for
penge, men kun kan fås og gives
væk: Lys og glæde, kærlighed og
nærvær. Lad det varme os og lad
os bære det med os ind i kolde
vinterdage.
Bent Andreasen

Bedre rammer til Trinitatis aktiviteter
Trinitatis Sognegård er en gammel fredet bygning, hvor der
ikke er mulighed for at ændre
indretningen eller at bygge til.
Der er nu opstået en sjælden
mulighed for at tilkøbe naboejendommen Kiosk Bülow og
derved sikre, at sognegården kan
udvide rammerne og have gode
faciliteter til sognets aktiviteter
nu og fremover. Derfor har Trinitatis Menighedsråd besluttet
sig for køb og Fredericia Provsti
har godkendt det.
De væsentligste grunde til
behov for bedre plads er: At der
over de seneste år er kommet en
række aktiviteter til. Det drejer

sig bl.a. om børne- og familierettede aktiviteter med minikonfirmander, babysalmesang,
Godnathistorie og en ny familieklub. Der er flere konfirmander
og korarbejdet er udvidet med
både børnekor og juniorkor. Der
er behov for bedre kontorforhold, så kirkens tre præster ikke
skal deles om et kontor til arbejde og samtaler.
Der er et stort behov for bedre
køkkenfaciliteter til de store og
velbesøgte møder og arrangementer, hvor der kommer op til
150 mennesker. Og endelig
låner en række grupper udefra
også lokaler.

Der bliver desuden med en ny
indgang lavet en niveaufri og
handicapvenlig adgang til
møder i sognegården.
Overtagelsen af naboejendommen sker fra nytår, men der venter en længere proces med
ombygning af lokalerne, inden
den tidligere kiosk og vinhandel
bliver klar til at tage imod hovedsageligt sognets børn, unge
og konfirmander engang i 2020.
Poul Erik Poulsen,
formand for menighedsrådet

Overtagelsen
af naboejendommen
sker fra nytår

JULEHJÆLP
kan søges
Trinitatis Sogn uddeler hvert
år julehjælp til sognebeboere. Det er indsamlede
midler fra sognets menighedspleje, som bruges til
økonomisk trængte folk og
familier, hvor der er behov
for en ekstra hjælp op til jul.
Ansøgningsskema kan nu
hentes på kirkekontoret
(bedst tirsdag, onsdag og
torsdag mellem kl. 9.00 og
13.00). De afleveres personligt samme sted.
Sidste frist er tirsdag den
11. december.
Hjælpen gives i form af et
købsbevis til Føtex.
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Tak til Michael Munch
Fra Trinitatis Kirke siger vi en
stor tak for de to måneder, hvor
du i vores sammenhæng gik
ind og tog del og fik mulighed
for at se ind i et midtbysogns
liv og virke. Her fik du prøvet
at have dine første barnedåb og
bisættelser, som der ikke var så
mange af på Anholt. Og vi vil
sige, at du løste alle de opgaver
du fik på bedste vis.
Som den unge præst du er,
vidste du nok, hvad du ville,

og hvad der var din rolle her:
Med menneskelige ord at fortælle og forkynde om den virkelighed ingen kan begribe,
men som vi kalder Gud og
forholder os til i tro. Du fik
ros af menigheden for at tale,
så det kan høres! Tak for det
hele og tillykke med dit fremtidige virke lige i nabolaget.
Medarbejdere
og menighedsråd

Ny vikarpræst:
Ole Engberg
Idet Michael Munch har fået
fast stilling i Bredstrup/Pjedsted fra 1/12 er der brug for en
ny vikar til at bistå i Trinitatis, så længe Elli Krog Foldager endnu er sygemeldt.
Meget passende bliver det nu
Ole Engberg, som afløser her
hos os. Ole bor nu i Erritsø,
hvor han glæder sig over at
kunne følge naturens gang på
traveture med hunden, hvis
navn Marcus Aurelius vidner
om hans store historiske interesse, som også gør ham til formand for Fredericia Museums
Venner. Han var gennem hele
38 år præst i Bredstrup og
Pjedsted og bringer en hel
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rygsæk af erfaringer med
sig som sognepræst og tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant og ledende beredskabspræst.
Trinitatis Sogn og menighed
vil den kommende tid kunne
møde Ole Engberg ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi hilser Ole velkommen til at virke en kort periode som præst i Trinitatis,
og vi glæder os over at have en
erfaren præstekollega at
trække på den kommende tid.
Ole Engberg kan træffes på
mail: oen@km.dk eller tlf.
23 44 38 30.

Vi deler vores
lys med hinanden
Jeg elsker, når det er efterår; det
er min yndlingsårstid. Jeg elsker, når bladene på træer og
buske bliver gule og røde i
mange nuancer, og det ligner, at
naturen flammer op som flammen på et stearinlys. Men det er
ikke altid, man kan se de flotte
efterårsfarver udenfor. For mens
naturen flammer op, så bliver
dagene også kortere og mørkere. Og når det er helt mørkt,
så kan man slet ikke se noget.
For farverne er afhængige af, at
lyset skinner på dem. Hvis der
ikke er noget lys, så er der
mørke, og hvis der er mørke, så
kan man ingenting se. Hvis der
er mørke, så er alt bare sort.
Sådan kan man også godt
som menneske nogle
gange føle det. Men i
hver af os brænder et lys,
som Gud har tændt i os.
I dåben får vi til opgave
at gå ud i verden og dele
vores lys med andre mennesker, så ingen skal
sidde i mørket.
Jeg har nu i to måneder
fået lov til at nære mig
ved de lys, der brænder
hos jer i Trinitatis
Kirke, og jeg har selv
fået lov at dele mit lys

med jer. Det har været fantastisk at få lov at være en del af,
og jeg vil tage mange ting
med mig, når jeg nu fra 1. søndag i advent rykker lidt uden
for Fredericia for at blive fast
sognepræst i Bredstrup og
Pjedsted. Jeg glæder mig over,
at jeg får lov til stadig at være
sammen med jer gennem Fredericia Provsti, samtidig med
at mit ønske om at være præst
i et landpastorat går i opfyldelse.
Tak – og glædelig advent.
Vikarpræst
Michael Munch

Helligtrekongersvandring
Godt nytår
Tirsdag den
1. januar kl. 16.00

Vinterens
arrangementer

Vi hilser et nyt år velkommen og ønsker hinanden
godt nytår i kirken efter
gudstjenesten. Der vil ved
samme lejlighed være en
kort tale fra menighedsrådsformanden.

Fredagsmøder
Fredag den 14. december
kl. 14.30 Adventsmøde
- Snoghøjkoret medvirker
Eftermiddagen byder på masser af sang,
musik og fortælling og også en sjov gætteleg.
Præsterne Merete Ørskov og Bent Andreasen
og Ole Engberg står for programmet.
Vi synger sammen, hører dejlig julemusik og
lokale musikalske kræfter spiller firhændigt
klaver.
Alle er velkomne til at være med til en blanding af sjov og sange – og til et par fornøjelige timer i godt selskab med andre.

Fredag den
11. januar kl. 16.00
Vandringen begynder foran Trinitatis Kirke og slutter med en
familiegudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke kl. 17.00. Efterfølgende spiser vi suppe sammen i
Michaelisgården. Arrangementet
er gratis, og der er ingen tilmelding. Alle er velkomne!

Kyndelmissegudstjeneste
Fredag den 25. januar
kl. 14.30

Medbring lysestumper

Fortællinger fra Fredericia og fra
hele verden: Det er lagringen det
kommer an på
Ved skuespiller og historiefortæller Vigga Bro.

Søndag den 27. januar kl. 16.00
fejrer vi kyndelmisse ved korshærsgudstjenesten.
Alle er velkomne til denne markering af, at vi er halvvejs gennem vinterhalvåret.
Til gudstjenesten tænder vi lys i
mørket. Og i våbenhuset indsamler vi lysestumper og sælger
nye stearinlys, begge dele til fordel for Kirkens Korshær.
Så medbring gerne, hvad du har
af lysestumper.

Fredag den 22. februar
kl. 14.30
Altid allerede elsket
– set fra sidelinjen. Om livet med
Peter Bastian, om kærlighed, tro
og tab.
Ved forstander Helle Skaarup.
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Kirkelivet
med børn og unge

Kunstudstilling

Godnathistorie med juleklip

Den 25. januar kl. 16.45
åbner vi ny udstilling
Her udstiller Birgitte Thorlacius fra Båring grafiske værker
med natur, vækst og forgængelighed som de væsentlige emner, hun arbejder med. Samtidig vises maleri og skulptur af
hendes afdøde ægtefælle Frede
Troelsen, der fortrinsvis arbejdede med stramme former:
Cirklen, søjlen, muren og figurer, der griber ind i hinanden,
som vi gør det i livet med hinanden.
Den 26. april kl. 14.30 kommer hun og fortæller om sine
rejser og inspirationer.

Vild med litteratur
Tirsdag den 19. februar
kl. 19.00 – Filmaften
En mand,
der hedder
Ove af
Frederik
Backman.
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Onsdag den 5. december kl. 16.00 Obs. tidspunkt!

Lørdagsdåb

Månedens Godnathistorie med
pasta og kødsovs har ændret
form i anledningen af den store
julehøjtid. Vi starter i kirken
med en børnevenlig julefortælling, dog lidt tidligere end sædvanligt. Efterfølgende går vi
med lygter til sognegården,
hvor der er sat frem til at være
kreative sammen. Vi skaber
plads og tid til at klippe, klistre,
hygge og lave gode gammeldags
sanglege inden vi slutter af med
risengrød kl. ca. 18.00.

Hvis ikke man kan være med fra
start, dukker man blot op i sognegården, når man har fri fra arbejde. Bedsteforældre er også
velkomne.
Sæt kryds i kalenderen,
når vi har Godnathistorie
i vintermånederne:
Onsdag den
16. januar kl. 17.15
Onsdag den
20. februar kl. 17.15

Der er planlagt to lørdagsdåb i foråret 2019:

Lørdag
den 9. februar
kl. 10.30
Lørdag
den 6. april
kl. 10.30
Der er også mulighed
for dåb alle søndage kl.
10.00. Tilmelding til
dåb og ønsket dato sker
til Kirkernes Hus, tlf.
76 20 39 39.

Nyhed
Juleaften for
børnefamilier
I år holder vi en særlig gudstjeneste juleaften kl. 10.30.
Fortælling og salmer er målrettet mindre børn sammen
med forældre og bedsteforældre
Kom til en stemningsfuld
begyndelse på juleaftens fest.
Alle er velkomne.

Musikalsk
foredrag
– Løft din glædes vinger
Tirsdag den 5. februar
kl. 19.00

Babysalmesang
- et nyt hold begynder
tirsdag den 22. januar
Har I lyst til at være med til babysalmesang tirsdag den 22. januar kl. 10.00, hvor et nyt hold
begynder? Vi mødes 6 gange i
alt og altid i kirken, hvor vi synger og oplever nærvær og fællesskab. Herefter går vi i

sognegården og hygger med
kaffe/the og brød til kr. 10,-

Ved komponist og dirigent
Phillip Faber, kendt fra DRs
Pigekor.
Foredraget er i Tøjhuset.
Billetter købes á 75 kr. på Biblioteket fra den 10. januar
2019.

Tilmelding til
Bettina Jørgensen:
kk@trinitatis-kirke.dk
tlf. 21 22 06 30.

Jul for
de yngste
Fredag den 7. december
kl. 9.30
Julen er i høj grad børnenes
fest – og selvfølgelig har vi
også et krybbespil for de mindste børn. I samarbejde med de
tre børnehaver, der ligger nær
kirken arrangerer vi en børnevenlig julegudstjeneste med
krybbespil, luciaoptog og julesalmer.
Sognets dagplejere er også
meget velkomne til at kigge
ind til en halv times »rigtig
jul« i kirken.

Fastelavn er børnenes
fest – og derfor holder vi
en børnevenlig gudstjeneste i kirken med fortælling og sange.

Vielsesoptakt
Tirsdag den 26. februar
kl. 19.00

Bagefter er der tøndeslagning for både små
og store børn i sognegården – og fastelavnsboller og leg.
Vi håber, at I har lyst til
at klæde jer ud og være
med – det koster ikke
noget, hverken for børn
eller voksne.

Fastelavn
Lørdag den 2. marts kl. 14.00
med tøndeslagning

Alle, der overvejer eller allerede
har besluttet at gifte sig i kirken er velkommen til vielsesoptakt.
Det er en aften, hvor præster og
organist fortæller om vielsen i
kirken, lige fra ritual og betydning til valg af salmer, og til de
spørgsmål I selv sidder med.
Tilmelding til kirkekontoret.
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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, varmt tøj, adgang til pc og kontakt til offentlige myndigheder.
Varmestuen
Danmarksgade 79

Varmestuen
er åben
Hverdage
kl. 9.00-14.00
Onsdag også kl. 16.00-20.00
Søndag
kl. 14.00-16.00
Korshærsgudstjeneste i
Trinitatis Kirke kl. 16.00
Torsdag den
27. december:
Julegudstjeneste og
efterfølgende julefest
Søndag den 27. januar:
Kyndelmisse
Søndag den 24. februar

Særlige åbningstider i julen:
24. december lukket
25. december
kl. 14.00-16.00
26. december 14.00-16.00
27. december julefest
kl. 14.00-20.00
28. december
kl. 10.00-14.00
29. december lukket
30. december
kl. 14.00-16.00
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Vi bruger alkoholfri
vin ved altergangen.
Før gudstjenesterne er der
kaffe i varmestuen fra
kl. 14.00. Samme sted
er der efterfølgende
varm mad.

Julesorg på pause
»Lad julesorgen slukkes«, synger vi i »Velkommen igen,
Guds engle små«
Det er en god bøn at bede, når
man er tung i sjælen af modgang eller sygdom. For i juletiden skal vi jo helst være
glade, og lysene skinner fra butikkernes pynt og hjemmenes
vinduer.
Så hvis man i forvejen føler sig
udenfor, fordi man er uden arbejde og har mistet kontakt
med sin familie og måske også
har et misbrug, så er julen ofte
en sørgelig tid, hvor man kan
føle sig endnu mere ensom.
Men i varmestuen sætter vi julesorgen på pause 3. juledag. Da
fejrer vi julens glade budskab

med både gudstjeneste og god
mad, gaver, sang og juletræsdans.
De øvrige dage i julen holder vi
åbent så meget, som vi kan,
sådan at vores daglige omsorg
og nærvær også er med til at
holde julesorgen nede.
Selve juleaften er der fest i Det
Bruunske Pakhus for alle, der
føler sig udenfor.
Det er gratis at deltage, og man
kan tilmelde sig i varmestuen
eller i Frivilligcenter Fredericia,
som er arrangør, tlf. 7210 6770.
Hannerup Kirke holder også
fælles juleaften. www.hannerupkirke.dk

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 vinteren 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.

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.

Der er meditationsaften:
Onsdag den 5. december
Torsdag den 3. januar
Torsdag den 24. januar
Torsdag den 28. februar
Alle dage
kl. 19.30-ca. 20.30

Musik

og koncerter
Når det mørkner...
Aftensang hver lørdag
kl. 16.00 frem til jul
Aftensang er et forløb over ca. 30 minutter med sang- og musikindslag,
refleksion og fællesalmer til kirkeåret
og årstiden. Et forløb, der skaber
rum til fordybelse og eftertanke i
årets mørkeste tid. 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.
Aftensangen foregår i kirkens kor og
der afsluttes med et glas varm gløgg
i kirkens våbenhus.

Aftenerne ledes af sognepræst Merete Ørskov, der er
uddannet retræteleder og

Sognecafé Hver torsdag kl.10.00-11.30

Lørdag den 1. december
Trinitatis Kirkes Pigekor
- med fredslyset fra Betlehem

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

Lørdag den 8. december
Trinitatis Kirkes Juniorpigekor

spille eller gøre noget helt
andet, kan man det.
Vi strikker bl.a. tæpper og
trøjer til børn i Rumænien,
og små huer og tæpper til
børn på Kolding Sygehus
eller vi sælger de gode sager
til folk, der kommer i sognegården. Pengene fra salget går til menighedsplejen.

Sidste gang inden jul er
torsdag den 13. december
og første gang i det nye år er
torsdag den 10. januar.
Har du spørgsmål eller vil
du høre nærmere, kan du
kontakte Helle Rask, på
mobil 24 63 98 96.
Kirketaxa kan benyttes.

Lørdag den 15. december
Den Danske Salmeduo; Christian
Wurst, saxofon og Hans Esbjerg
(Christianskirken), klaver
Lørdag den 22. december
Sangsolister fra Trinitatis Kirkes
Pigekor
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Advents- og julekoncert
Søndag den 2. december kl. 16.00
Pigekoret og Juniorpigekoret
medvirker sammen og hver for
sig til årets traditionelle advents- og julekoncert. Som
noget nyt optræder Juniorpigekoret i deres nye kordragter.
Korene bliver dirigeret af organist Niels Erik Aggesen, som
også spiller to nye orgelfantasier
over adventssalmen Blomstre
som en rosengård og julesalmen
Kimer, I klokker. Begge stykker

komponeret af Thomas Solak.
Programmet består derudover
af en lang række af vores kendte
og traditionelle advents- og julesalmer. I år suppleret af en del
nye advents- og julesalmer og
sange fra vores egen tid.
De fremmødte får også selv mulighed for at røre stemmebåndene, idet der også indgår et par
fællessalmer i programmet.
Der er fri adgang til koncerten.

Helligtrekongerskoncert
med »Coro Misto«
Søndag den 6. januar kl. 16.00
Coro Misto er et kammerkor
bestående af sangere i miljøet
omkring musik uddannelsesinstitutionerne og det øvrige musikliv i Aalborg. Koret ledes af
Søren Birch.
Koret har eksisteret siden 1991
og i den periode har det gennem koncerter og radiooptagelser markeret sig i det nordjyske
musikmiljø som et kammerkor
af høj standard. Coro Misto bevæger sig inden for det klassiske repertoire, kirkeligt som
verdsligt, spændende fra tidlig

musik, over romantikken til
nyere værker.
Koret synger korsatser fra klassiske repertoire og ved koncerten synger koret »Julen ud«. Et
program, hvori mange af julens
salmer og sange indgår.
Ved orglet sidder Niels Erik Aggesen, der også spiller til et par
fællessalmer og enkelte orgelværker.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Y’s Mens Club distrikt Lillebælt.
Der er fri adgang til koncerten.

Søndag den 3. februar kl. 16.00

realiseringen af det romantiske
musiks klangideal.

Vi inviterer indenfor og giver alle
mulighed for at høre Trinitatis
Kirkes orgel ved en solokoncert,
hvor kirkens egen organist Niels
Erik Aggesen sidder ved orglet
og undervejs fortæller om den
programsatte musik.

Ved koncerten står der meget
forskelligartet musik på programmet: Nye og nyere franske
toner af Messiaen, Escaise og Gigout. Bach-inspireret musik af
R. Schumann og endelig J.S.
Bach repræsenteret med den be-

rømte Toccata og fuga i d-mol.
Samlet set er det et program, der
afspejler Trinitatis Kirkes imponerende og vidtspændende orgel
– lige fra de blideste stemmer til
store og monumentale orgelklange – en musikoplevelse i et
af byens smukkeste rum.

Orgelkoncert
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Trinitatis Kirke råder over et
helt usædvanligt orgel. De ældste dele af kirkens nuværende
orgel blev taget i brug i 1861.
Orgelet fremstår i dag - også i
kraft af dets størrelse - som et
unikt instrument i forhold til

Der er fri adgang til koncerten.

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: 61 61 60 26
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: Lisbet Møller Larsen og Jørn Lauridsen

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
1. Aftensang kl. 16.00*
2. 1.s.i advent kl.10.00
Bent Andreasen
Matt. 21,1-9 Indtoget i Jerusalem
Inds.: Menighedsplejen/julehjælp
Advents- og julekoncert kl. 16.00*
5. Godnathistorie med juleklip kl. 16.00*
Meditation i kirken kl. 19.30*
7. Jul for de yngste kl. 9.30*
8. Aftensang kl. 16.00*
9. 2.s. i advent kl. 10.00
Ole Engberg
Luk. 21,25-36 De sidste tider
Inds.: Menighedsplejen/julehjælp
14. Adventsmøde kl. 14.30*
15. Aftensang kl. 16.00*
16. 3.s.i advent kl. 10.00
Merete Ørskov
Matt. 11,2-10 Er du den, der kommer?
Inds.: Menighedsplejen/julehjælp
22. Aftensang kl. 16.00*
23. 4. søndag i advent kl. 10.00
Ole Engberg
Joh. 1,19-28 Ban Herrens vej
24. Juleaften
kl. 10.00 Hybyhus Bent Andreasen
kl. 10.30 Nyt: En tidlig julegudstjeneste i kirken for børnefamilier
Merete Ørskov og Lisbet Møller Larsen
kl. 14.30 Bent Andreasen
kl. 16.00 Ole Engberg
Luk. 2,1-4 Jesu fødsel
Inds.: Børnesagens Fællesråd
25. Juledag kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk. 2,1-4 Jesu fødsel
med kor, musik og fællessalmer
Inds.: Børnesagens Fællesråd
26. 2. juledag
Der henvises til 3. juledag

27. 3. juledag kl. 16.00
Korshærsgudstjeneste
Merete Ørskov
Efterfølgende julefest i Kirkens Korshærs
Varmestue
30. Julesøndag kl. 10.00
Ole Engberg
Luk. 2,25-40 Simeon og Anna

Januar
1. Nytårsdag kl. 16.00*
Merete Ørskov og Bent Andreasen
Festgudstjeneste med nytårskur
Luk. 2,21 Jesu navngivelse
Inds.: Bibelselskabet
3. Meditation i kirken kl. 19.30*
6. Helligtrekonger søndag kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 2,1-12 De vise mænd
Inds. Bibelselskabet
Helligtrekongerskoncert kl. 16.00*
8. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
11. Helligtrekongersvandring kl. 16.00*
13. 1.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Luk. 2,41-52 Drengen Jesus i templet
Merete Ørskov
16. Godnathistorie kl. 17.15*
20. 2.s.e. Helligtrekonger kl.10.00
NN
Johs. 2, 1-11 Brylluppet i Kana
22. Babysalmesang opstart kl. 10.00*
Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
24. Meditation i kirken kl. 19.30*
25. Fredagsmøde kl. 14.30*
Kunstudstilling åbner kl. 16.45*
27. 3.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 8,1-13 Undere og undren
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov

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

Februar
3. 4.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
NN
Matt. 8,23-27 Stormen på søen
Orgelkoncert kl. 16.00*
5. Musikkalsk foredrag
i Tøjhuset kl. 19.00*
6. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
10. Sidste s. e. Helligtrekonger kl. 10.00
Bent Andreasen
Matt. 17,1-9 Forklarelsen på bjerget
Inds. Folkekirkens ungdomskor
17. Septuagesima søndag kl. 10.00
NN
Matt. 20,1-16 Arbejderne i vingården
19. Gudstjeneste Hybyhus kl. 14.30
Vild med litteratur kl. 19.00*
20. Godnathistorie kl. 17.15*
22. Fredagsmøde kl. 14.30*
24. Seksagesima søndag kl. 10.00
Merete Ørskov
Mark. 4,1-20 Lignelsen om sædemanden
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
26. Vielsesoptakt kl. 19.00*
28. Meditation i kirken kl. 19.30*

Marts
2. Fastelanvsgudstjeneste kl. 14.00*
med tøndeslagning
3. Fastelavn kl.10.00
Bent Andreasen
Matt. 3,13-17 Jesu dåb
Inds.: Dåbs- og konfirmationshjælp
Matt. 15,21-28 Den kananæiske kvinde
* Se omtale i bladet
Scan koden og læs mere
om Trinitatis Kirke

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38
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