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Forventningens glæde
Med adventstiden tager vi hul på et
nyt kirkeår. Nu begynder det hele
forfra igen. December måned er forberedelsestid og nedtælling til
julen. Og forventningens glæde er
gerne stor. Når julemusikken begynder at lyde i radioen og julelysene bliver tændt i byen, så mærker
mange glæden og hyggen snige sig
ind under huden. Det er også i adventstiden, at vores juleønsker tager
form. Hos børnene er der noget magisk over legetøjskatalogerne, som
måske ligefrem bliver gemt under
puden og studeret meget nøje.
Hvis vi spørger hinanden, hvad vi
særligt forbinder med adventstidens hyggelige tid, er der mange
bud. Det kan være julelysene – duften af nybagte småkager - julekalender i fjernsynet – at åbne sin
kalender hver morgen – juleklip –
at købe julegaver – at skrive julekort – aftensang i kirken - fælde juletræ - æbleskiver og gløgg julefrokost og meget mere.

Forside:
Frivillige pynter op
til jul i sognegården
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Adventstiden er forventningens tid,
men det er bestemt ikke alle, som
mærker glæden i adventstiden. Forventningen kan blive indhentet af
virkeligheden og overhalet indenom. Det blev måske slet ikke, som
vi troede. Måske er vi blevet skuffet
alt for mange gange. Måske har
livet vist sig fra sin barske side.
Måske sidder vi med en stor og

tung sorg, som overskygger alt ved
adventstidens glæde. De, som har
mistet en af deres kære, ser måske
julelysene gennem et gråligt slør og
mærker sorgen endnu stærkere i
denne tid. Og med julens budskab
om Jesu fødsel må vi alle sande, at
alt endnu ikke er fryd og gammen.
Alt er endnu ikke sol og salighed.
For det er kun lige begyndt. Det
har Johannes Møllehave skrevet et
digt om.
Adventstid i decemberkåbe
At leve er altid at vente og håbe.
Håbet gør os forventningsspændte,
at leve er altid at håbe og vente.
Advent betyder gudsrigets komme,
så ventetiden er ikke omme.
Endnu er her mørkt, endnu må vi sige
ske din vilje, komme dit rige.
Endnu må vi vente, endnu må vi længes,
men lyset skal komme og mørket
fortrænges.
Guds rige skal komme, men risikoen
er altid at miste håbet og troen.
For livet består i at håbe og vente
som børn der mod jul er
forventningsspændte.
Ingen forskel på vantro og fromme.
Alle må vente på gudsrigets komme.
Guds søn har besøgt os, og lige siden
har mennesker levet i adventstiden.
Lyset skal komme og mørket skal vige,
ske din vilje, komme dit rige!

I adventstiden er der en trøst til os
alle. Trøsten lyder, at lyset vil
komme og bryde mørket. Men vi
må stadig vente og håbe. Derfor
skal alle vi voksne forsøge at blive
som barnet, der forventningsspændt håber og venter. Vi skal
blive som barnet, der hver aften finder legetøjskataloget frem under
puden og ligger dér og drømmer og
håber og tror. Vi skal håbe og tro på
at lige om lidt, så bryder lyset gennem vores mørke. Lyset bryder gennem alle vores skuffelser og vores
tunge sorg. Lyset bryder gennem
vores tungsind og fjerner det grålige slør, som vi ser verden gennem.
Det er julens budskab. Med fødslen
af det lille Jesusbarn i krybben julenat bliver der tændt et lys og et
håb for alle mennesker. Men vi bliver nødt til at være tålmodige og
forventningsspændte. For det er
kun lige begyndt.
Tina Iversen

At leve
er altid at
vente
og håbe...

Velkommen
til Tina Iversen
Præstevikar:

Fra 1. oktober blev jeg - Tina
Iversen - ansat som sognepræst i
et årsvikariat i Trinitatis kirke.
Det var med stor glæde, at jeg
modtog beskeden fra menighedsrådet om, at I havde valgt mig
som præstevikar her i sognet.
Jeg er 41 år gammel og bor i Børkop sammen med min mand Torben og vores tre børn; Line på 16
år, Lærke på 12 år og Lasse på 9 år.
Da jeg erfarede, at I søgte en årsvikar hos jer, blev jeg hurtigt
overbevist om, at denne stilling
var helt ideel for mig. Kirkeligt
ser jeg mig selv placeret midt i

Julehjælp
kan søges
Trinitatis Menighedspleje uddeler hvert år julehjælp til både enlige og
familier i sognet, der er
økonomisk trængte.
Ansøgningsskema kan
nu hentes på kirkekontoret (bedst tirs, ons, tors.
mellem 9.00 og 13.30).
De afleveres personligt
samme sted. Sidste frist
er torsdag den 12. december 2019.
Hjælpen gives i form af
et købsbevis til Føtex.

Velkommen
til Hanne Korsbech
Det er så mig, Hanne, I vil
komme til at møde, i Bettinas
sted på kirkekontoret, i kirken og
rundt omkring, i forbindelse med
blandt andet minikonfirmandog konfirmandundervisning i det
næste lille års tid.
Jeg er uddannet lærer og har flere
år udfoldet mig i friskole-regi,
hvor det er værdier som fællesskab og ejerskab, der har været
bærende drivkræfter for mig. Det
er også i fællesskabet, at jeg, stort
set, hele mit liv, har bevæget mig
i et miljø præget af teater, kunst,

musik og historie. Jeg er dybt fascineret af fortællinger, både de
store, der vedrører og omhandler
os alle sammen, men også de små
dagligdags fortællinger der særligt også er med til at definere os,
som mennesker og individer.
Privat er jeg gift med Thomas og
sammen har vi to dejlige døtre på
7 og 10 år. Vi bor i Ågård nær
Egtved, og her nyder jeg og vi
det lokale sammenhold og den
dejlige omkringliggende natur
og de muligheder, den giver, for
at man rigtigt kan udfolde sig.
Jeg er allerede, efter et par måneder i »Bettinas stol«, begyndt at
finde mig tilrette ved Trinitatis
Kirke. Jeg er taget godt imod og

det folkekirkelige landskab med
særligt kendskab til den grundtvigske højskoletanke. Derfor vil
jeg også gerne, ud over det daglige arbejde med kirkelige handlinger og gudstjenester, arbejde
bredt med kirke og kultur; herunder arrangementer, foredrag,
koncerter m.m. Derudover ser jeg
også det diakonale arbejde i sognet, som en meget vigtig og
spændende opgave. Jeg glæder
mig meget til at møde både børn,
unge og voksne i sognet og til
samarbejdet med alle med tilknytning til Trinitatis Kirke.

er budt hjerteligt velkommen af
alle, jeg har mødt, og for dette er
jeg taknemmelig. Jeg ser frem til
de næste mange måneder, hvor jeg
får mulighed for, at være en del af
fællesskabet Trinitatis Kirke, med
alt det, der følger med.
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Aftenmøder
I Trinitatis lægger vi stor vægt på også at
samarbejde med andre, og det kommer
bla. til udtryk ved vinterens arrangementer, hvor vi inviterer til 2 aftenforedrag i
samarbejde med henholdsvis Fredericia
Museums venner og Fredericia Bibliotek
samt Grænseforeningen.

Grænseland ved
Poul Duedahl
torsdag den
9. januar kl. 19.30

Vinterens
arrangementer
Fredagsmøder

I 100 året for afstemningen i Sønderjylland og
Slesvig, sætter vi fokus på, hvad det vil
sige at leve i et grænseland. Grænser
skiller, veje samler, det er et grundvilkår
som vi mennesker har levet under op
igennem historien. Poul Duedahl fortæller historien om vores landegrænse
mod syd og dens skiftende forløb fra
1840-1920, og om hvad der adskilte befolkningerne og hvad der bandt dem
sammen.

Mange er glade for at komme til fredagsmøde i
sognegården, hvor vi udover at høre et interessant
foredrag også deltager i et hyggeligt kaffebord.
Efterårets fredagsmøder har forandring og forankring som omdrejningspunkt.

Den spanske syge
ved Tommy Heisz
onsdag den
29. januar kl. 19.30

Nysgerrighedens
dannelseskraft
Den 31. januar kl. 14.30

Den spanske syge var i
bund og grund kun en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev
ramt. Gennem en række øjenvidneskildringer fortæller Tommy Heisz for første
gang historien om dengang sygdommen
kom til Danmark og til Fredericia, hvor
præsten Carl Hornbech (Sct. Michaelis
1915-34) var en af dem, der skrev om sine
oplevelser under epidemien.
OBS! Billetter á kr. 50,- kan købes på
Fredericia Bibliotek fra medio januar.

Meditation
i kirkerummet
Torsdag den 12. december
kl. 19.30
Meditation i Kirkerummet holder
pause i januar og februar.

Hjemlængsel
Den 6. december kl. 14.30
ved Doris Ottesen, tidl. præst og
højskolelærer

ved Simon Axø, højskoleforstander
på Testrup Højskole

Christiansø
- det yderste skær
Den 21. februar kl. 14.30
ved Hans Ole Matthiesen, tidl.
museumschef i Kongernes Jelling
og ny udvikler af Ertholmene.
Læs mere om vores arrangementer på
www.trinitatis-kirke.dk

Godt nytår
Onsdag den 1. januar
kl. 16.00
Vi hilser et nyt år velkommen og
ønsker hinanden godt nytår i kirkens våbenhus efter gudstjenesten.
Der vil ved samme lejlighed være
en kort nytårstale fra menighedsrådsformanden.

Fotokunst af Rüsz
Fredag den 21. februar
kl. 16.45

Helligtrekongersvandring
Fredag den 10. januar
kl. 16.30

vejs. Det er et arrangement,
som samler generationerne.

Julen er kendt for sine mange
traditioner, bl.a. har kirkerne
i Fredericia i en årrække haft
en god og hyggelig tradition
med at sige farvel til julen
ved en Helligtrekongersvandring den anden fredag i det
nye år.
Det foregår i Fredericias
gader og i de senere år, har
turen også gået omkring volden med oplevelser under-

FAKTA:
Vandringen begynder i Trinitatis Kirke kl. 16.30 og
fortsætter med en familiegudstjeneste i Sct. Michaelis
Kirke kl. 17.30.
Efterfølgende spiser vi suppe
sammen i Michaelisgården.
Arrangementet er gratis, og
der er ingen tilmelding.
Alle er velkommen!

Kyndelmissegudstjeneste
Medbring lysestumper
søndag den 26. januar
kl. 16.00
Vi fejrer 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
kan undvære af brugte stearinlys.

åbner en ny udstilling i Sognegården. Denne gang med fotokunst af Jan Rüsz.
På udstillingen vises fotos fra tre
områder: Landskab/natur, iscenesat fotografi og fotogravure
tryk.
Jan Rüsz stammer fra byen og
fortæller: »Jeg er opvokset i Fredericia og i de første år i Kon-

Sognecafé
Hver torsdag
kl. 10.00-11.30
Sognecafeen er et åbent mødested for både kvinder og mænd.
Her kan folk komme, nyde en
kop kaffe med brød (á 20 kr.),
og have en hyggelig formiddag
og få en god snak med andre fra
lokalområdet.
Sidste gang inden jul er torsdag den 19. december og første gang i det nye år er torsdag
den 9. januar.

gensgade var
Trinitatis kirkeklokker en
del af det daglige lydbillede.
Jeg har arbejdet som fotograf
siden 1979, har været højskolelærer og har arbejdet som free
lance teaterfotograf.«
Jan Rüsz har mange udstillinger
bag sig – også internationalt.

Har du spørgsmål eller vil du
høre nærmere, kan du kontakte
Helle Rask mobil 24 63 98 96.
Kirketaxa kan benyttes.

Kaffedamerne hjælper hinanden
med oprydningen efter sognecaféen

Vielsesoptakt
Onsdag den 26. februar kl. 19.00
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 vielser 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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Trinitatis

for børn, unge og familier

Godnathistorie
Babysalmesang
- et nyt hold begynder i foråret
2020

Hold øje med hjemmeside og
facebook for at se den præcise
opstartsdato.
Babysalmesang har for min
datter og mig været en mulighed for at have nogle hyggelige og dejlige stunder sammen. I kirkens smukke rammer har vi, sammen med de
andre babyer og forældre, lært
nye lege kombineret med
sjove sange og flotte salmer.
Det er noget der hænger ved,
og herhjemme synger/nynner
jeg ofte sangene vi har lært, til
stor glæde for min datter, der
bryder ud i smil ved genkendelsens glæde. Kan kun anbefale at tage afsted og opleve
babysalmesang på egen krop
og baby
Michala, mor til Sif
6

Fælles spisning og fortælling
I løbet af året lægger vi små
stjernestunder ind for børnefamilierne, når vi har Godnathistorie i kirken som oftest en
onsdag i måneden kl. 17.15.
Vi begynder med fællesspisning i sognegården, Danmarksgade 61 og slutter i
kirken kl. ca. 18.30.
Til Godnathistorie lægger vi
vægt på at være sammen om
at synge og høre en god fortælling.

Tilmelding er ikke nødvendig. Maden koster kr. 20,- for
voksne og er gratis for børn.

Sæt kryds i
kalenderen, når vi
har Godnathistorie
i vintermånederne:
Den 15. januar 2020
Den 5. februar 2020

Advent
for børnefamilier
Børnegudstjeneste
Onsdag den 4. december
kl. 16.00

Månedens Godnathistorie
er i anledningen af den
store julehøjtid skiftet ud
med en børnegudstjeneste.
Vi mødes til julehygge og
julelege kl. 16.00 i sognegården og spiser juleburgere kl. ca. 17.15, inden vi
går over i kirken med lygter, hvor vi holder børnegudstjeneste. Det hele er
slut kl. ca. 18.30.
Hvis ikke man kan være
med fra start, dukker man
blot op i sognegården, når
man har mulighed for det.
Bedsteforældre er også velkomne.
Hele arrangementer koster
kr. 20,- for voksne og er
gratis for børn.

Fastelavn
Lørdag den 22. februar
kl. 14.00

Jul for de yngste
Fredag den 6. 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. Er du på orlov med dit
barn, er I også velkomne.

Julegudstjeneste
for børnefamilier
Juleaften, tirsdag den 24. december kl. 10.30
Vi inviterer indenfor til en særlig gudstjeneste for
mindre børn og deres familie. Fortælling og salmer er
målrettet børn i børnehave- og indskolingsalderen, men
søskende i alle aldre er velkomne.
Kom til en stemningsfuld begyndelse på juleaftensfest.

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

Korn
- ord til eftertanke
»Forventningens
glæde er den største«.
Søren Kierkegaard

»Julen er over os,
rundt om os og i os.
Modstand er nytteløst,
intet kan befri os.
Dog er der et, der
hjælper en smule,
simpelthen selv at
begynde at juble«.
Piet Hein, Dansk digter,
forfatter og opfinder.
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Musik
og koncerter

Advent- og Julekoncert
Søndag den 1. december kl. 16.00

Trinitatis Kirkes
traditionelle advents- og julekoncert finder som vanligt sted
1. s. i advent, i år søndag den 1.
december kl. 16.00.
Der er en julekoncert, hvor alle
kirkens korsangere medvirker ca. 50 korsangere, der synger i
kirkens to kor: Trinitatis Kirkes
Pigekor og Børnekoret. Korene
optræder sammen og hver for sig
og dirigeres af kirkens organister
Niels Erik Aggesen og Dennis
Fick. Og fremfor alt indeholder
programmet en lang række af
vore kendte og traditionelle advents- og julesalmer, hvor også
en del af de nyere julesalmer og
sange vil indgå i programmet.

Der spilles også advents- og julemusik på kirkens orgel. Niels
Erik Aggesen har udvalgt enkelte orgelstykker til adventsog juletiden. Endelig får publi-

kum også lejlighed til at få rørt
stemmebåndene, idet der også
indgår et par fællessalmer i programmet.

Aftensang - hver lørdag kl. 16.00 frem til jul
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Aftensang fortsætter i december måned helt frem
til sidste lørdag inden jul den 21. december.

Aftensangen foregår i kirkens kor og der afsluttes
med et glas varm gløgg i kirkens våbenhus

Aftensangen 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 en af kirkens organister ved orglet.

Lørdag den 7. december
Hannerup Kirkes Børne- og Ungdomskor;
Tanja Christiansen, dirigent

Lørdag den 14. december
Agate og Andrez Blausz, guitarer

Lørdag den 21. december
Sct. Michaelis Kirkes Kor;
Jens Ole Jespersen, dirigent

Helligtrekongerskoncert
Søndag den 5. januar kl. 16.00
Vi får besøg af Odense Kammerkor under ledelse af korets nye
dirigent Uffe Most.
Odense Kammerkor - det tidligere Syddansk Universitets-

kor - har før besøgt Trinitatis
Kirke. Ved denne koncert synger koret et program med afsæt
i advents- og juletiden og organist Niels Erik Aggesen medvirker på orglet til et par

fællessalmer og enkelte orgelværker.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Y-mens-klubberne
distrikt Lillebælt. Der er fri adgang til koncerten.

Besøgstjeneste
Besøgstjenesten
formidler
hjemmebesøg til mennesker,
der har brug for og lyst til at
lære et andet menneske at
kende, og som har svært ved
at komme ud blandt andre.
Erfaringen viser, at besøgene
kan blive til gensidig glæde
og opmuntring for både besøgsvært og besøgsven.
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.

Orgelkoncert
Søndag den 2. februar kl. 16.00
Vi inviterer indenfor til en solokoncert, hvor man får rig mulighed for at høre, hvad kirkens
orgel og organist formår.
Programmet består af tysk og
fransk orgelmusik fra senromantikken. Symfoniske orgelklange

af M. Duruflé og Cesar Franck;
Max Regers Canzone og Benedictus og Gigout medrivende
toccata som afslutning på koncerten.
Det er kirkens organist Niels
Erik Aggesen, der sidder ved

orglet og
undervejs
fortæller
om den
programsatte musik.
Der er fri adgang til koncerten.

Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller
Larsen, mobil 61 61 60 26,
hvis du vil høre mere om besøgstjenesten.
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Jul for alle
og enhver
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
kl. 16.00 følgende dage:
Fredag den 27. december:
Julegudstjeneste og
efterfølgende julefest
Søndag den 26. januar:
Kyndelmisse *

I varmestuen spiser vi julefrokost fredag den 20. december
kl. 12.00
Julen fejrer vi som sædvanlig
3. juledag, den 27. december
fra kl. 14.00. Tilmelding i
varmestuen.
Selve juleaften holdes der julefest to steder i Fredericia, for
dem der mangler nogle at
være sammen med:
I Det Bruunske Pakhus er det
gratis at deltage, og man kan
tilmelde sig i varmestuen
eller i Frivilligcenter Fredericia, som er arrangør, tlf. 7210
6770. Her er børn også velkomne.
I Hannerup Kirke koster det
50 kr. for voksne og børn
under 15 år betaler 25 kr. Tilmelding skal ske til Margit
Hansen på mws@km.dk eller
75 92 93 29.

Søndag den 23. februar

Varmestuen
er åben

Vi bruger alkoholfri vin
ved altergangen. Før
gudstjenesterne er der
kaffe i varmestuen fra kl
14.00. Samme sted er der
efterfølgende varm mad.

Hverdage kl. 9.00-14.00
Onsdag også kl. 16.00-20.00
4. søndag
i måneden kl. 14.00-16.00
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Den rå film med
det kristne håb
Nik og hans lillebror vokser op i
København NV hos deres
døddrukne mor. De to børn forsøger at holde liv i deres babylillebror, så de sælger moderens
tommer flasker for at købe bleer.
Majsvællingen stjæler de.
Historien, der må gå galt, fortælles i Thomas Vinterbergs prisbelønnede film, Submarino, og
varmestuen og Trinitatis Sogn
indledte vores fælles »UdsatteUge i Kirken: Hvad gør vi?«
med at vise filmen i Panorama.
Det blev en succes med omtrent
100 deltagere, hvoraf de fleste
havde været med til det indledende stormøde i Strategi for
Udsathed. Efter filmen, som er
rå, men som begynder og slutter

med den kristne dåbs håb, gik
mange til Rådhuspladsen for at
tænde 41 lanterner i hjerteform,
én for hver hjemløs i Fredericia.
For lys i mørket er det, som kirken og Korshæren står for. I hele
Danmark blev der tændt i alt
6431 lys, for desværre mangler
så mange danskere et hjem.
Udsatte-Ugen bød også på andre
spændende
arrangementer,
blandt andet en velbesøgt aften
med Frank Clifforth, der fortalte
om sin vej ud af misbrug og kriminalitet. Søndagens husstandsindsamling rundede ugen af, og
i alt fik varmestuen i uge 46 indsamlet 30.000 kr. som går ubeskåret til vores sociale arbejde. Vi
takker alle, der har bidraget.

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: Lisbet Møller Larsen

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

Hvor henvender
man sig:
Ved fødsler

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

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

Formand for
menighedsrådet

Ved dåb

Kordegnekontor

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

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. 1.s.i advent kl. 10.00
Tina Iversen
Luk. 4,16-30 Jesus i Nazarets synagoge
Inds.: Kirkens Korshær i Fredericia
Adventskoncert kl. 16.00*
4. Advent for børn kl. 16.00*
6. Fredagsmøde kl. 14.30*
7. Aftensang kl. 16.00*
8. 2.s. i advent kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Matt. 25,1-13 De ti brudepiger
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
12. Meditation i kirken kl. 19.30*
14. Aftensang kl. 16.00*
15. 3.s. i advent kl. 10.00
Bent Andreasen
Luk 1,67-80 Zakarias’ lovsang
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
21. Aftensang kl. 16.00*
22. 4.s. i advent kl. 10.00
Tina Iversen
Joh 3,25-36 Johannes Døbers sidste
vidnesbyrd
Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis
24. Juleaften
Hybyhus kl. 10.30
Elli Krog Foldager
Familiegudstjeneste kl. 10.30
Tina Iversen og Hanne Korsbech
Gudstjeneste kl. 14.30
Bent Andreasen
Gudstjenest kl. 16.00
Elli Krog Foldager
Luk. 2,1-14 Jesu fødsel
Inds.: Børnesagens Fællesråd
25. Juledag kl. 10.00
Bent Andreasen
Joh. 1,1-14 I begyndelsen var ordet
Inds.: Børnesagens Fællesråd
27. Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
Derefter julefest i Kirkens Korshærs
Varmestue

29. Julesøndag kl. 10.00
Tina Iversen
Mat 2,13-23 Flugten til Egypten
Inds.: WEShelter (Missionen blandt
hjemløse)

Januar
1. Nytårsdag kl. 16.00*
Nytårshilsen i våbenhuset
Elli Krog Foldager & Bent Andreasen
Mat 6,5-13 Fadervor
Inds.: Det Danske Bibelselskab
5. Helligtrekongers søndag kl. 10.00
Tina Iversen
Joh 8,12-20 Verdens lys
Inds.: Bibelselskabet
Helligtrekongerskoncert kl. 16.00*
7. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
9. Aftenmøde kl. 19.30*
10. Helligtrekongersvandring kl. 16.30*
12. 1.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Bent Andreasen
Mark 10,13-16 Jesus og de små børn
19. 2.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Tina Iversen
Joh 4,5-26 Den samaritanske kvinde
26. 3.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk 17,5-10 Om troens kraft og
tjenernes vilkår
26. Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Kyndelmisse
Merete Ørskov
28. Hybyhus kl. 14.30
29. Aftenmøde kl. 19.30*
31. Fredagsmøde kl. 14.30*

16. Seksagesima søndag kl. 10.00
Tina Iversen
Mark. 4,26-32 Lignelserne om kornet og
sennepsfrøet
18. Menighedsrådsmøde kl. 17.00
21. Fredagsmøde kl. 14.30*
Forårsudstilling åbner kl. 16.45*
22. Fastelavn for børn kl. 14.00*
Børnegudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning
Tina Iversen & Lisbet Møller Larsen
23. Fastelavn kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk. 18,31-43 Helbredelsen af den blinde
ved Jeriko
Inds.: Dåbs- og konfirmationshjælp
i Trinitatis
Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*
Merete Ørskov
25. Hybyhus kl. 14.30
26. Vielsesoptakt kl. 19.00*

Marts
1. 1.s.i fasten kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Luk 22,24-32 Striden om at være
den største
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
8. 2.s.i fasten kl. 10.00
Bent Andreasen
Mark 9,14-29 Helbredelsen af drengen
med den urene ånd
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
* Se omtale i bladet

Februar
2. Sidste s.e. Helligtrekonger kl. 10.00
Elli Krog Foldager
Joh 12,23-33 Hvedekornet
Orgelkoncert kl. 16.00*
9. Septuagesima søndag kl. 10.00
Bent Andreasen
Mat 25,14-30 De betroede talenter

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

December

