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Alfa & Omega-portalen
For 12 år siden blev Christianskirkens nye alterudsmykning
indviet, skabt af Bjørn Nørgaard. Siden da har ufatteligt
mange mennesker besøgt kirken for at se den forgyldte altertavle, sølvlysestagerne og mosaikkerne. Der bestilles fortsat
rundvisninger, hvor en af kirkens frivillige fortællere stiller op
en time og gennemgår kunstværket. Således er der i 2019
allerede 12 fremvisninger i kalenderen.
Peter Augustinus fra Augustinus Fonden var en af dem,
der tog turen til Fredericia for at bese værket – i øvrigt på
Dronningens opfordring! Nogle år senere, i 2016, kom den
første store donation på 1 mio. kr. fra netop denne fond.

Hvad blev pengene givet til?
Alle, der ejer et hus, kender til, at når man har udskiftet
vinduerne, kan man se, at træværket også skal males,
gårdspladsen lægges om, lamperne udskiftes og og og. Da
Christianskirken fik ny alterudsmykning, blev det tydeligt, at
kirkens indgang/våbenhus fra 1972 ikke hang sammen med
det smukke, imponerende kirkerum. Der blev ført samtaler
med Bjørn Nørgaard om en portal.
Efter donationen fra Augustinus Fonden fulgte der tilsagn
fra Tove Bjørnshauges Fond, Bankdata og Ørsted. I juni 2017
donerede Den A. P. Møllerske Støttefond 2,8 mio. kr. Kunstbudgettet var nu fuldt finansieret!
Beskrivelse af Alfa & Omega-portalen
Projektet består af flere dele: En port-konstruktion, altså de
bærende dele, port-rammerne og portgrundlaget. På dette
grundlag skal Bjørn Nørgaards kunstrelieffer monteres.
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Port-konstruktionen stiller så store bygningsmæssige krav,
at hele den vestvendte gavl i våbenhuset må nedrives og
nybygges for at kunne bære portalen.
Denne situation førte til spørgsmålet: Er det ikke nu, våbenhuset skal udvides, og tilføjes de ekstra m2, som kirken har
savnet i lang tid? Provstiudvalget nikkede og bevilgede den
tilhørende finansiering. På den måde kom den tredje del til.

Økonomien
Våbenhusets ombygning er fuldt finansieret med et budget på
4,1 mio. kr. Det samme er kunstreliefferne med et budget på
4,2 mio. kr.

Arkitekt Annette Billunds tegning af det nye våbenhus, hvor det er udvidet med 60 m2

”prøveportaler” eller mockup’s, som
man kalder dem. Dels skal portalens
fire døre gerne blive hængende, dels
skal de kunne åbnes – også af et barn
eller en dårligt gående med rollator. Det
sidste viste sig at kræve betydeligt kraftigere motorer end først antaget. Man
forestiller sig, at en af portalens fire døre
åbnes blot ved at trykke på en knap,
men det stiller store krav til sikkerhed.
Oprindeligt havde man troet, at arbejdet
med de to mockup’s kunne klares på
tre uger; det tog over seks måneder.

De penge, der i budgettet var sat af til
portkonstruktionen, slår derfor ikke til.
Der bliver brug for 1,2 mio. kr. mere. Dette
beløb har Fredericia Provstiudvalg pålagt
kirkens menighedsråd at rejse selv. Det er
det, Alfa & Omega-projektet går ud på.

Tidsplanen
Alle skitser er færdige fra Bjørn Nørgaards hånd. I marts tog han til Kina for
at påbegynde støbninger af bronzeportalen. Den sejles hertil i løbet af efteråret
2019.

Mockup på Østergaards Maskinfabrik

Erfaringerne fra bronzeportene i
Roskilde Domkirke og Viborg Domkirke
førte i sommeren 2018 til udvidet fokus
på portalens konstruktion og funktion
og dermed økonomien. Der blev på
Østergaards Maskinfabrik fremstillet to

Bjørn Nørgaard i færd med skitsearbejdet
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Rul og Rally lørdag den 6. april

Der er grund til at være glade og taknemmelige for, at vi er nået
halvt i mål, men turen fortsætter, og det sker på hjul med Rul &
Rally lørdag formiddag den 6. april.
Kl. 9.30	sælges der kaffe og rundstykker foran
Christianshus. Senere udskiftes morgenmaden
med pølser og fadøl.
Kl. 10.00-10.30	kører de mindste rundt om kirkens parkeringsplads.
Kl. 10.30-11.30	afvikles det store cykelløb ”rundt om kirken” (en
bane på 1600 meter)
Kl. 11.30-12.00	er det alle de ”sjove” køretøjers tur, såsom rollatorer, trillebøre, trækvogne, skate boards osv.
Kl. 12.00	uddeles der præmier til den, der er bedst
sponsoreret - den, der kører flest meter – den
yngste – den ældste, den sjoveste, den mest
originale og meget andet. Vi skal naturligvis
høre dagens resultat.
Hvad kan du gøre ift. Rul og Rally?
Mød op! Det bliver en rigtig sjov dag. Meld dig til at cykle/rulle og
få andre til det. Tænk også på, at du kan køre med andre f.eks.
børnebørn i klapvogn eller oldemor i kørestol.
Tegn sponsorer, der betaler dig for at rulle og/eller find sponsorer
til andre. Følg med på hjemmesiden. Måske bliver der et særligt
børneprogram. Måske kommer der musik. Måske er der kendisser, der skal rulle. Måske kan du få din cykel lappet. Måske kan
du få din bil vasket. Måske kan du få masseret de ømme muskler
efter løbet.
4
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Herhjemme går byggearbejdet med våbenhuset i gang. Det
skulle ikke berøre kirkerummet og gudstjenestelivet. Men efter
sidste konfirmation lørdag den 18. maj spærres våbenhuset
af, så menigheden må benytte en af kirkens andre indgange.
Det er håbet at kunne tage den nye portal i brug sidst på året.

Sådan rejser man 1,2 mio kr.
Det lyder så let og fylder så lidt, når man skriver det. Men der
ligger hårdt arbejde, mange timer og stor kreativitet bag at
kunne skrive, at vi allerede har nået at rejse over 600.000 kr.
Hvor kommer pengene fra?
Indtægter fra bespisning
I Christianskirken har vi Mad med mening, middage, kirkefrokoster, børnegudstjenester og Café Christians, hvor vi spiser
og betaler for maden. Siden den 1. september 2018 er alle
indtægter gået til Alfa & Omega-projektet. Det er over 70.000
kr. på nuværende tidspunkt.
Private donationer
Få gange er søndagens kollekt gået til projektet, og private
henvender sig med ønske om at støtte. Der er givet over
50.000 kr.
Arbejder gratis
Når man sidder i menighedsrådet, modtager man én gang om
året et meget beskedent honorar for det. Rådets 12 medlemmer giver (dele af) deres honorar til projektet. Ligeledes har
flere ansatte givet tilsagn om at arbejde en eller flere dage

gratis. En indtægt, der kommer op på
ca. 80.000 kr.

Lån af lokaler
Det hænder, at andre låner kirkens lokaler til møder og undervisning og kirken
til koncerter. Den indtægt går nu også til
Alfa & Omega-projektet, pt. over 70.000
kr.

Bjørn Nørgaards nøgle

Nøgler
I Bjørn Nørgaards nye
udsmykning vil man
et sted kunne finde en
nøgle med bl.a. Alfa
og Omega-tegnene i.
Denne nøgle fremstilles som smykkevedhæng 2 cm stor og i
større størrelser til ophæng fra f.eks. loftet. Nøglerne er ved at
blive støbt, men mange har forudbestilt
dem og betalt knap 12.000 kr. indtil nu.
Har nøglen interesse, kan der rettes
henvendelse til Esther Jensen.
Gallamiddag og brunch
I løbet af februar er der i Christianshus
afviklet gallamiddag for 90 deltagere

Menighedsrådet på ekskursion til Bjørn Nørgaards værksted i København

og brunch for 80. Alt fra runde borde til
tjenere var stillet til rådighed af Trinity Hotel & Konference Center. De to
arrangementer gav 138.875 kr. til Alfa &
Omega-projektet.

Virksomhedsbidrag og privat kunstkøb
Fra SIC Holding har vi modtaget en fornem donation på 100.000 kroner. Bag
SIC Holding står Jan Struve. Familien
Struve bor i Schweiz, men føler en nær

tilknytning til Christianskirken.
Et privat kunstkøb har indbragt yderligere 75.000 kroner.

Salg af kaffe, te og rødvin
Så ofte som muligt sælges der ved
kirkens arrangementer kaffe, te og
rødvin til at tage med hjem. Den lille bod
har solgt for over 12.000 kr. Varerne
kan i øvrigt altid fås ved henvendelse til
Esther Jensen på 2167 2924.
A LT D E T D ER S K ER
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Konfirmander
I løbet af tre lørdage i maj konfirmeres
de 87 elever, der har gået til præst siden
september 2018. Vi siger tak til dem alle
for otte gode måneder. Vi håber, I får en
fantastisk fest med gaver og gæster og
en rigtig sjov, blå mandag. Husk, at det
er tilladt at komme i kirke, selvom man
har fået sine 10 krydser.
Birthe, Elin, Esther og
Eva er der stadig!
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April 2019
2. Café Christians kl. 9.00
Vibeke Nasri: ”Fra Hamborg til Norge ombord på et containerskib”
3. Kravlegudstjeneste kl. 17.00
v. Eva Jerg
Aftensmad
4. Mad med mening kl. 17.30
Hans Holmsgaard: ”Hvad er et
menneske værd, og hvornår er det
ikke længere noget værd?
6. Rul og Rally kl. 10.00
7. Mariæ bebudelsesdag kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Særligt inviterede er vores konfirmander med autisme. Indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
Kirkekaffe
9. Café Christians kl. 9.00
Hans Jørgen Mathiasen: ”Om det
at skrive livshistorie”
9. Børnegudstjeneste kl. 17.00
v. Elin Skoven
Aftensmad
14. Palmesøndag kl. 10.30

Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Kirkekaffe

14. Påskekoncert kl. 16.00
Medvirkende: Christianskirkens
Drenge- og Mandskor
16. Café Christians kl. 9.00
Elisabeth Madsen: ”Min opvækst
på plejehjemmet”
18. Skærtorsdag kl. 17.00
Gudstjeneste v. Elin Skoven
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Aftensmad
19. Langfredag kl. 10.30
Gudstjeneste v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Kirkekaffe
21. Påskedag kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til KFUM og KFUK i
Danmark
Kirkekaffe

22. Anden påskedag kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til KFUM og KFUK i
Danmark
Kirkekaffe
23. Café Christians kl. 9.00
Vi er med til babysalmesang
28. 1. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Folkekirkens Ungdomskor - FUK
Kirkekaffe
30. Café Christians kl. 9.00
Hans Iversen: ”Fra plovdreng til
præst”
Påskemiddag med lam skærtorsdag
Vi begynder med gudstjeneste kl. 17.00
i kirken. Så går vi til de dækkede borde i
Christianshus for at nyde det påskemåltid, frivillige dagen igennem har haft travlt
med at tilberede. Der er god tid til at tale
sammen og rig lejlighed til at synge fra
Højskolesangbogen. Husk tilmelding til
Esther Jensen på 2167 2924 senest mandagen før. Det koster 80 kr. at spise med.
A LT D E T D ER S K ER
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April 2019 fortsat
Mad med mening

Torsdag den 4. april kl. 17.30.
Vi begynder med at spise
sammen i Christianshus.
Husk tilmelding til Esther
Jensen på 2167 2924 senest
mandagen før. Det koster 60
kr. at spise med.
Aftenens program: Oplæg
til debat om menneskesyn,
fosterundersøgelser, handicappede og aktiv dødshjælp
ved praktiserende læge i
Thyborøn Hans Holmsgaard.
Oplægsholderen er initiativtager til erklæringen ”Omsorg indtil døden. Ja til aktiv
livshjælp indtil døden – nej til
aktiv dødshjælp”. Erklæringen er tværfaglig, tværpolitisk og
tværreligiøs og underskrevet af 30 meningsdannere omfattende tidligere sundhedsministre, nuværende og tidligere sundhedspolitikere fra begge sider af salen, tidligere medlemmer
af Etisk Råd, diverse fagpersoner, formænd for handicaporganisationer samt ledende repræsentanter fra kristendommen, islam, jødedommen, buddhismen og hinduismen.
Læs mere på hjemmesiden: www.omsorgindtildoeden.dk
eller på Face-book: ”Omsorg indtil døden”.
8
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Børnegudstjeneste
– for minikonfirmander og dåbsjubilarer
Tirsdag den 9. april kl. 17.00 er der børnegudstjeneste, hvor
alle børnefamilier er meget velkomne. Denne aften medvirker
desuden de mere end 30 minikonfirmander, der i dette forår
går til minikonfirmand-undervisning i kirken.
Tirsdag den 7. maj kl. 17.00 er der igen børnegudstjeneste,
og denne gudstjeneste er både en helt almindelig gudstjeneste og dåbsjubilæum for dem, der er døbt i Christianskirken i
2014.
Begge gange serveres der aftensmad til alle efter gudstjenesten. Målgruppen er primært børn på 5 år og op.

Påskekoncert
søndag den 14. april kl. 16.00. Christianskirkens Drenge- og Mandskor
opfører Faurés Requiem.
Gabriel Fauré komponerede i årene
1887-1890 sit Requiem i d-mol. Satserne er korte og fredelige, og der er ingen
angstskrig. Vægten ligger på melankolien og på trøsten. Og ikke mindst på

skønheden i musikken. Underfundigt
skrev Fauré til en bekendt: ”Mit requiem
er komponeret helt uden anledning kun for fornøjelsens skyld!”. Han havde
en evne til at skrive fantastiske melodier,
som han farvede med de mest udsøgte
akkorder, der kunne opdrives i Paris
dengang i slutningen af 1800-tallet.

Kravlegudstjenester
– også for dem, der endnu ikke kan kravle
og gå.
Nogle babyer er med til deres første kravlegudstjeneste, når de kun er få dage
gamle. Andre kan både kravle og gå. Alle
er meget velkomne. Vi synger salmer og
laver fagter til, lytter til bibelfortælling og
tænder lys i lysgloben.
Der er kravlegudstjeneste onsdag den
3. april og onsdag den 22. maj kl. 17.00.
Hver gang serveres der aftensmad efter
gudstjenesten. Målgruppen er primært
børn på 0-4 år sammen med forældre, søskende, bedsteforældre og andre, der har
lyst til at være med.
A LT D E T D ER S K ER
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Maj 2019
4. Konfirmation
Kl. 9.30 v. Elin Skoven
Kl. 11.30 v. Eva Jerg
Indsamling til Børnesagens Fællesråd
5. 2. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Menighedsplejen
Kirkekaffe
7. Café Christians kl. 9.00
Volkert Mählmann: “The Wonder of
Elvis”
Masterchef Junior
har vi nu haft tre gange i Christianskirken.
I samarbejde med FDF og KFUM-spejderne inviterer vi alle børn i 5.-7. klasse til en
aften, hvor man kan dyste i kokkekunst og
kagebagning.
Børnene har det rigtig sjovt og godt med
hinanden, og selv om de dyster mod hinanden, er de også mestre i at samarbejde!
Onsdag den 15. maj
kl. 18.30-20.30 afholder vi næste Masterchef Junior. Hvis du vil vide, hvad der skal
dystes i, bliver du nødt til at komme og
være med!
10
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7. Børnegudstjeneste kl. 17.00
v. Eva Jerg
Dåbstræf. Aftensmad
11. Konfirmation
Kl. 9.30 og 11.30 v. Elin Skoven
Indsamling til Børnesagens Fællesråd
12. 3. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til traumatiserede børn
i Syrien
Kirkekaffe

14. Café Christians kl. 9.00
Marianne Hansen: ”Hospice – livskvalitet i den sidste tid”
15. Masterchef Junior kl. 18.30
17. Bededag kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Menighedsplejen
18. Konfirmation
Kl. 9.30 og 11:30 v. Eva Jerg
Indsamling til Børnesagens Fællesråd
19. 4. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til KFUK’s Sociale
Arbejde
Kirkekaffe
21. Café Christians kl. 9.00
Johan Schmidt Larsen: ”Rejsen til
Amerika – om mennesker og menigheder, jeg mødte”
22. Kravlegudstjeneste kl. 17.00
v. Børge Munk Povlsen. Aftensmad

26. 5. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til traumatiserede børn
i Syrien
Kirkekaffe
28. Café Christians kl. 9.00
Carry Hansen: ”Hvad gør vi for
hjemmeboende demente og deres
pårørende?”
30. Kristi himmelfarts dag
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Folkekirkens Mission
DropInDåb – nu også i Fredericia
Hvornår og hvor: Fredag den 24. maj
mellem kl. 15.00 og 20.00 i Trinitatis Kirke, Kongensgade 39B. Lørdag den 21.
september mellem kl. 11.00 og 16.00 i
Michaelis Kirke, Vendersgade 30B. Man
kan komme når som helst indenfor de
fem timer, der er Drop-In-Dåb. Tilmelding er ikke nødvendigt.
For hvem: Alle med permanent ophold
i Danmark kan blive døbt på en stilfærdig og smuk måde uden forudgående
tilmelding. Alle er velkomne, børn som
voksne, også selvom man ikke bor i

byen. Man er velkommen til at tage gæster med, eller man kan komme alene.
Hvordan foregår det: Når man møder
op, får man først en kort samtale med
en præst, og bagefter bliver man døbt i
kirken. Selve dåben foregår på normal
vis. Der vil være musik i kirkerummet,
og bagefter bydes der på en forfriskning
og en dåbsgave, som kan hjælpe med
at folde dåbens betydning ud.
Husk: For myndige voksne er det eneste, der skal medbringes, gyldig legitimation med foto og CPR-nummer. Børn
under 18 år skal have forældre eller
værge med. Er de under konfirmationsalderen desuden to faddere. Har man
forældremyndighed, men ikke mulighed
for at deltage, skal der foreligge skriftligt
samtykke fra de forældremyndighedsindehavere, der ikke er tilstede.
Har man ikke permanent ophold i Danmark og dansk CPR-nummer, henvises
til immigrantpræsten Karina Steinecke
Dahlmann, Hannerup Kirke.
Den Danske Folkekirke er et åbent fællesskab, hvor alle er velkomne. Gennem
dåben bliver man medlem af kirken.
Det er aldrig for sent at blive døbt.

Himmelske Dage
foregår i år i Herning. Man begynder
med en åbningsgudstjeneste torsdag
den 30. maj kl. 14.00 og slutter med
afslutningsgudstjeneste søndag den 2.
juni kl. 10.00. Se hele programmet på
www.himmelskedage.dk

I forbindelse med Himmelske Dage
arrangeres der en række pilgrimsvandringer af forskellig længde og varighed.
Læs også om dem på hjemmesiden.
Til nogle kræves der tilmelding. Kontakt Elin Skoven på 3028 2761, hvis du
gerne vil gå sammen med andre fra
Fredericia.
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Juni 2019
1. Konfirmation af elever med autisme kl. 10.00
v. Eva Jerg
Indsamling til Børnesagens Fællesråd
2. 6. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til KFUM’s Soldatermission
Kirkekaffe
4. Café Christians kl. 9.00
Grete & Jørgen Borup Poulsen: “Frivilligt arbejde i Israel”
5. Sommeraftensgudstjeneste kl. 19.00
v. Eva Jerg
Kaffebord i Christianshus
9. Pinsedag kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, kirkehjælpen
Kirkekaffe
10. Anden pinsedag kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste på Kastellet
11. Café Christians kl. 9.00
Johannes Lund Nielsen: “Magiske Sydafrika”
14. Bibelvandring kl. 15.00

12

|

A LT D E T D ER S K ER

16. Trinitatis søndag kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Menighedsplejen
Kirkekaffe
18. Café Christians kl. 9.00
Torben Venndt: ”Christianskirken og Bjørn Nørgaard fra
2001 – 2019”
23. 1. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Kristelig Handicapforening
Kirkekaffe
23. Sankt Hansaften kl. 17.30
25. Café Christians kl. 9.00
Sommerkirkesafari. Turen går til Trinitatis Kirke
29. Lørdagsdåb kl. 10.00
v. Elin Skoven
30. 2. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til traumatiserede børn i Syrien
Kirkekaffe

Sommeraftengudstjenester
3 gange i løbet af sommeren inviteres der til sommeraftengudstjeneste kl. 19.00. Der er kaffebord, fællessang og
hyggeligt samvær bagefter. Den første gang er grundlovsdag
onsdag den 5. juni. De andre to gudstjenester ligger torsdag
den 11. juli og torsdag den 15. august.
Bibelvandring
Fredag den 14. juni arrangerer Bibelselskabets Stiftsudvalg
Bibelvandring. I år har Den reformerte Menighed 300-års jubilæum. Vandringen udgår fra Reformert Kirke kl. 15.00. Flere
oplysninger hos Eva Jerg på 2138 9673.

Feriedage i Løgumkloster
Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium fra
tirsdag den 18. til fredag den 21. juni.
Traditionen tro tilbyder Løgumkloster Refugium også i sommeren 2019 nogle spændende og afslappende feriedage
med foredrag, fællessang, udflugt og hyggeligt samvær. Turen
tilrettelægges af refugiet i samarbejde med lokale turledere.
Programmet lægges frem i kirken og kan også ses på Løgumkloster Refugiums hjemmeside. Pris og indhold vil fremgå
af programmet, hvori der også oplyses, hvordan du tilmelder
dig. I prisen er inkluderet bustransport fra Middelfart, Erritsø,
Fredericia og Taulov. Turlederne følger med i bussen på både
ud- og hjemtur.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til turlederne:
Lisbeth Bro, Skærbæk, tlf. 2929 4101
Astrid Rahbek, Taulov, tlf. 2976 1504
Sankt Hansaften
Søndag den 23. juni inviterer KFUM og KFUK til Sankt
Hansaften. Drop in fra kl. 17.30 i/udenfor C Café, Randalsvej
8. Kl. 18 er grillen tændt, og man spiser den medbragte mad.
Efter maden er der mulighed for leg og spil. Kl. 20.00 mødes
man på bålpladsen ved foreningshuset på Randalsvej 22A,
bålet tændes, og man synger lidt. Båltalen holdes af provst
Børge Munk Povlsen. Aftenen sluttes af med kaffe og hjemmebag i foreningshuset.
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Juli 2019
2. Café Christians kl. 9.00
Eva Jerg: ”Hvad hjertet er fuldt af”
7. 3. søndag e. trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse
Kirkekaffe
9. Café Christians kl. 9.00
Birgit Pedersen: ”Få pulsen op. Let
gymnastik”
11.	Sommeraftensgudstjeneste
		 kl. 19.00
V. Børge Munk Povlsen
Kaffebord i præsteboligen på
Odinsvej 65
14. 4. søndag e. trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Menighedsplejen
Kirkekaffe
14. Støttekoncert kl. 16.00
Medvirkende: Blandet kor fra
Galmsbüll
16. Café Christians kl. 9.00
Sommerkirkesafari. Turen går til
Taulov Kirke
14
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21. 5. søndag e. trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Kirkens Korshær,
lokalt
Kirkekaffe
23. Café Christians kl. 9.00
Badehotellet, sæson 5, afsnit 28:
”De nye gæster”.
Afsnit 29 og 30 vises kl. 17-20 med
aftensmad imellem
28. 6. søndag e. trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven.
Indsamling til traumatiserede børn
i Syrien
Kirkekaffe
30. Café Christians kl. 9.00
Badehotellet, sæson 5, afsnit 31:
”Hugormen”. Afsnit 32 og 33 vises
kl. 17-20 med aftensmad imellem

Støttekoncert
søndag den 14. juli kl. 16.00. ”Gemischter Chor Galmsbüll” blev grundlagt
for 40 år siden af Christel Johannsen.
Koret er i dag en vigtig del af kulturlivet
i den nordlige del af Nordfriesland op
til den tyske grænse. Siden 2015 er
koret blevet ledet af Birgit Deussing.
Det tæller i dag ca. 45 amatørsangere.
Koret har et tæt samarbejde med et lille
instrumental-ensemble under ledelse
af Volker März, der er Christianskirkens
organistassistent.
Når koret gæster Christianskirken, vil
det bl.a. synge ”Missa Festiva” og en
række forskellige korsatser. Publikum vil
endvidere kunne nyde instrumentalmusik fra baroktiden.
Der er fri entré, men det er muligt at
bidrage til Alfa & Omega-portalen.

August 2019
4. 7. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Kirkekaffe
6. Café Christians kl. 9.00
Benny Lauridsen: ”Atlanterhavets flydende have”
11. 8. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Menighedsplejen. Kirkekaffe

27. Café Christians kl. 9.00
Leise Christensen: ”En time i selskab med Churchill”
Familieferie
Fra mandag den 5. til torsdag den 8. august.
Har du og din familie ikke mulighed for at komme på ferie, så
er her et godt tilbud til jer. Vi har lejet en stor lejr på Houens
Odde. Kirkerne i Fredericia står bag lejren.

13. Café Christians kl. 9.00
Hans Christian Magaard: ”En fantasirejse til Færøerne
med et fantastisk besøg på Mykines”
15. Sommeraftensgudstjeneste kl. 19.00
v. Elin Skoven
Kaffebord i Christianshus
18. 9. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til traumatiserede børn i Syrien
Kirkekaffe
20. Café Christians kl. 9.00
Vi fejrer, at Café Christians fyldte 4 år den 18. august
25. 10. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Mission Afrika. Kirkekaffe

Kontaktpersoner:
Mettelene S. Christensen, tlf. 3050 1771
Kirsten Vad Knudsen, tlf. 2128 8621
Bente Hjul Johannesen, 2912 2053

Særligt for konfirmander
Skal du gå til præst og konfirmeres i foråret 2020, skal du
komme til informationsaften i kirken tirsdag den 27. august fra
kl. 19 til 21. Alle, der er skrevet op til undervisning og konfirmation, får indbydelsen direkte pr. mail.
Hvis du vil konfirmeres i 2021, skal du tilmelde dig online via
kirkens hjemmeside, når du begynder i 6. klasse.
A LT D E T D ER S K ER
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www.christianskirken-fredericia.dk
Har du brug for at tale med en præst?
Børge Munk Povlsen
(kirkebogsførende sognepræst og provst)
T: 2344 3898. Mail: bmp@km.dk
Elin Skoven (sognepræst)
T: 3028 2761. Mail: ensk@km.dk
Eva Thorgaard Jerg (sognepræst)
T: 2138 9673. Mail: etje@km.dk

Har du spørgsmål

Vedrørende dåb og navneændring, vielse, begravelse
eller medlemskab af Folkekirken. Kontakt kordegnene i
Kirkernes Hus, Christiansvej 6. T: 7620 3939.
Marianne Steen
Mail: mans@km.dk
Gitte Hansen
Mail: gih@km.dk
Træffetid: Mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14
Vedrørende kirkens musik og instrumenter eller
koncerter. Kontakt:
Hans Esbjerg Christensen (organist)
T: 4093 0154. Mail: hansesbjerg9@gmail.com
Vedrørende Christianskirkens Drenge- & Mandskor.
Kontakt:
Theis Lyng Reinvang (korleder)
T: 3118 8873. Mail: reinvang@gmail.com

Vedrørende babysalmesang, minikonfirmander,
børnegudstjenester eller andet med børn. Kontakt:
Birthe Aarestrup (kirke- og kulturmedarbejder)
T: 2687 6989. Mail: birthe@chrk.dk

Meddelelser til næste nummer skal være redaktionen i hænde torsdag den
1. august. Næste blad kan
hentes af bladuddelerne
søndag den 18. august.

Vedrørende konfirmander, Café Christians,
bestilling af guide, PR eller frivillige. Kontakt:
Esther Jensen (kirke- og kulturmedarbejder)
T: 2167 2924. Mail: esther@chrk.dk

Redaktion:
Lone Sørensen
Else Rahbek Warming
Esther Jensen

Vedrørende lokaler, nøgler, reparationer eller
rengøring. Kontakt:
Birgit Nørtoft (kirketjener)
T: 2158 9948. Mail: kirketjener@chrk.dk

Distribution:
Jonna Platz Christensen,
tlf. 3060 9155
jonna-platz@hotmail.com

Vedrørende menighedsrådet. Kontakt:
Per Møller Henriksen (formand) T: 2229 6189.
Mail: pmh@kfums-soldatermission.dk

Layout:
Kim Jønsson, Allegoriet.dk

Vedrørende kirkegården. Kontakt Kirkernes Hus,
Christiansvej 6. T: 7592 1975
Træffetid: Mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14

Kirketaxi

Er du gangbesværet, har du mulighed for at komme til
gudstjeneste og arrangementer i Christianskirken vha.
kirketaxi-ordningen. Du bestiller den selv senest en
time før og betaler 20 kr. til kirketjeneren, der bestiller
din hjemtur. Ring på 7550 3411 og sig, det skal være
en kirketaxi

Forsidefoto:
Lars Vitting
Andre fotos: Esther Jensen,
Birthe Aarestrup, Eva Jerg,
Thomas Eriksen m.fl.
Tilmeld dig
kirkens nyhedsmail
via hjemmesiden.

