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Som formand for Kunstcenteret ”Du skal elske din fjende” overdrog Torben Venndt værket til Christianskirken. Menighedsrådsformand Per Møller Henriksen ses til venstre i billedet.

Bjørn Nørgaard hilste på fanebærene.
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Alle foto: Jimmy Tolstrup Henriksen

Søndag den 12. januar
blev Christianskirkens nye
portal og våbenhus indviet
ved en festlig gudstjeneste
med over 350 deltagere.
Forinden havde ansatte og
frivillige arbejdet i ugevis
med tilmeldinger, program,
musik, forplejning osv. osv.
Det blev en festlig dag,
som vi mindes med glæde
i ord og billeder.

Korets yngste medlem, Holger Bøndergaard
Kobbersmed, klippede den røde snor over.
Regnen silede ned, og alle var glade, da de
fire porte lydløst og langsomt svingede op,
og man kunne gå i tørvejr i det nye våbenhus.

Frivillige og ansatte uddelte frokostpakker (fra Trinity Hotel & Konference Center) til alle deltagere.

I dagens anledning spillede organist Hans Esbjerg sammen med
Jacob Venndt (multiinstrumentalist og komponist), Martin Schack
(hammondorgel), Karsten Bagge (trommer), Christian Vuust (saxofon og klarinet) og Jesper Riis (trompet og flygelhorn).

Efter frokosten var der taler fra en række deltagere.
Domprovst Torben Hjul Andersen causerede over
indskrifter div. steder. Over Oraklet i Delfi stod der
”Kend dig selv”. Ind til en kirke kunne der stå ”Du
er kendt”, for Gud kender hver enkelt og vil kendes
ved os. Det er Alfa & Omega i al sin enkelhed.

Med bronzeportalen har Bjørn Nørgaard på mange
måder opnået et mål i sin karriere. At lave en portal er en af de to største ting, man kan opnå som
billedkunstner, fortæller han i interviewet med journalist Benjamin Krasnik. Den første var monolitten,
den store sten, man hugger et værk ud af.

Lars Ejby (medlem af byrådet i Fredericia og tidligere formand for Kultur- og Idrætsudvalget) sagde i sin tale, at det
altid er stort at opleve, når mennesker afleverer tingene bedre, end de blev modtaget. Hans pointe var, at i Christianskirken er kunst ikke bare et tillæg, men et udgangspunkt.

Salmedigter Holger Lissner skrev i sin tid 25 salmer
over de samme bibelhistorier, som findes i glasmosaikker og altertavle. Nu har han suppleret med en
salme til hver udvendig port”vinge” og en til hver
af trekanterne over, altså seks i alt. I sin tale morede han sig over, at ingen havde fortalt ham, at der
også var udsmykninger på indersiden!

Anne Birgitte Gammeljord, bestyrelsesformand i Augustinus
Fonden, understregede hvor stor en betydning fondsbestyrelsen lagde på, at værket har haft så mange økonomiske
bidragsydere. Det var en ære for fonden af være heriblandt.
A LT D E T D ER S K ER
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Der findes tre slags løgne: løgn, forbandet løgn og statistik

Overskriften er et citat, som skulle stamme
fra den amerikanske forfatter Mark Twain.
Alligevel kan man ikke lade være med en
gang imellem at studere statistikker over
områder, man interesser sig for. I februar
offentliggjorde Danmarks Statistik de seneste tal for folkekirken. Statistikkerne er
tilgængelige for alle på hjemmesiden www.
statistikbanken.dk Her er en række tal fra
Christians Sogn i Fredericia.

Medlemmer af Folkekirken
Først i 2007 var der 7.745 medlemmer i sognet. 1.321 var ikke-medlemmer. 13 år senere er medlemstallet faldet til 7.011 medlemmer. Antallet af ikke-medlemmer er steget
til 1.872.
På provstiplan ses den samme tendens:
Medlemstallet var i 2007 46.700 og er i 2020
faldet til 40.541. Antallet af ikke-medlemmer
steg fra 6.609 i 2007 til 10.835 i 2020.
Alder
Det kunne være interessant at se, hvor gamle folk i Christians Sogn er. Fra 2007 til 2020
bliver der færre børn, færre teenagere og
færre unge voksne i sognet. Faktisk skal
4
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man hen til aldersgruppen fra 45-49 år, for
at se en stigning fra 2007 til 2020. Det er
ikke uvæsentligt for en kirke, der vil målrette
sine aktiviteter. Men naturligvis kommer der
folk, som ikke bor i sognet, til gudstjenester
og arrangementer. Det forhold, at der ligger
tre store skoler i sognet, giver også et naturligt afsæt for børne- og ungdomsarbejde,
selv om ikke alle elever bor i sognet.
Kirkelige handlinger
Her løber tallene fra 2006 til 2019. Der fødes
markant færre børn i Christians Sogn i denne periode. Antallet falder fra 106 til 67 fødte. På den baggrund er det flot, at antallet af
dåb næsten er det samme, nemlig 66 i 2006
mod 61 i 2019.
Vi synes, vi har mange konfirmander. Men
de 93 i 2019 er faktisk det laveste antal i perioden 2006 – 2019.
Der er registreret 48 dødsfald i 2019. Også
det laveste antal i perioden 2006 – 2019.
Antallet af begravelser fra Christianskirken
vurderes dog at ligge på det dobbelte.
Christianskirken er ikke en bryllupskirke. På
intet tidspunkt fra 2006-2019 er der over 20
vielser om året.

Menighedsrådsvalg 2020
I artiklen om statistik kan man læse,
at der bor 7.011 folkekirkemedlemmer
i Christians Sogn. Det er et vigtigt tal,
når der skal være valg til menighedsrådet, for tallet afgør, hvor mange der
skal vælges til menighedsrådet. I loven
står: ”Antallet (af menighedsrådsmedlemmer) udgør fem for det første
tusinde og yderligere et medlem for
hvert påbegyndt tusinde, dog ikke over
femten i alt.” Altså skal der vælges 12
medlemmer. Desuden sidder sognets
tre præster med i menighedsrådet, og
medarbejderne har valgt en medarbejderrepræsentant, som har tale-, men
ikke stemmeret ved møderne.

Det er ikke nyt, at der skal være menighedsrådsvalg hvert 4. år, men det
sker på en ny måde i år. Aftalevalg er
udgangspunktet og ikke afstemningsvalg. Sidstnævnte eksisterer dog fortsat
som en særlig mulighed.

Orienteringsmøde
I følge loven skal der afholdes orienteringsmøde i alle landets sogne tirsdag
den 12. maj. Det er også bestemt, at det
årlige menighedsmøde afvikles ved samme lejlighed. Det kan vi altså ikke selv bestemme i Christians. Men vi har bestemt,
at mødet skal begynde med fællesspisning kl. 17.30 i Christianshus. Der er en
fast dagsorden for orienteringsmødet
Formålet med orienteringsmødet er at
sikre åbenhed og skabe interesse for
den lokale kirke og menighedsrådsvalget. Det gøres gennem drøftelse af
ideer og ønsker til det kirkelige liv og
menighedsrådets prioriteringer. Orienteringsmødet skal også bruges til generel
information om menighedsrådsvalgets
afholdelse. Samtidig bruges mødet til at
skabe overblik over, hvem der er interesseret i at stille op eller genopstille. I loven
er der en fast dagsorden for mødet. Herefter kan rekrutteringsarbejdet gå i gang.

Valgforsamling
På samme måde er det bestemt i loven,
at der skal være Valgforsamling tirsdag
den 15. september. Til dette møde er
der også en fast dagsorden. Opstilling,
præsentation og skriftligt valg af kandidater er centrale punkter.
Hvad indebærer det at stille op til
menighedsrådet?
• Man vælges for 4. år ad gangen gældende fra 1. søndag i advent i 2020.
• Det nuværende råd mødes om aftenen tredje tirsdag i måneden (undtagen juli og december).

•D
 erudover vil der være andre møder
alt efter hvilke udvalg og opgaver, man
siger ja til.
•M
 an får indflydelse på, hvordan Christianskirken skal være og udvikle sig,
f.eks. kirkens profil, arrangementer og
kommunikation.
•M
 an får arbejdsgiveransvar for 6 fastansatte medarbejdere, et kor og en
lang række frivillige.
•D
 et er spændende, krævende, lærerigt og meningsfuldt at arbejde i menighedsrådet i Christians Sogn. Man
får god hjælp af sognets tre dedikerede præster og kirkefunktionærerne,
og Kirkernes Hus står bi med enhver
form for rådgivning.
A LT D E T D ER S K ER
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April 2020
2. Mad med mening kl. 17.30
Aftenens tema: De danske jøders historie
5. Palmesøndag kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Kirkekaffe
7. Café Christians kl. 9.00
Esther Jensen: Dirch Passer i ord og billeder. Det er muligt at se filmen om Dirch samme dag fra kl. 17-20, inkl.
aftensmad
9. Skærtorsdag kl. 17.00
Gudstjeneste v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Aftensmad
10. Langfredag kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
12. Påskedag kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til KFUM og KFUK
Kirkekaffe
13. 2. påskedag kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til KFUM og KFUK
Kirkekaffe
6
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14. Café Christians kl. 9.00
Pia Heesch Andersen: Undervisning om demens og
kommunikation
19. 1. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Folkekirkens Ungdomskor - FUK
Kirkekaffe
21. Café Christians kl. 9.00
Lissi Rasmussen: Mine adoptivbørns rejse
23. Kravlegudstjeneste kl. 17.00
v. Elin Skoven og Birthe Aarestrup
Aftensmad
25. Konfirmation
Kl. 9.30 v. Eva Jerg
Kl. 11.30 v. Elin Skoven
Indsamling til Børnesagens Fællesråd
26. 2. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til traumatiserede børn i Syrien
Kirkekaffe
28. Café Christians kl. 9.00
Dirch Passer-trilogi, del 2. Til kl. 11.30 denne dag

Skærtorsdag
Torsdag den 9. april inviterer vi til skærtorsdagsgudstjeneste i
kirken kl. 17.00 og åbner derefter dørene til Christianshus. Her
har frivillige dagen igennem været i gang med at forberede et
dejligt påskemåltid, som vi vil nyde sammen ved smukt dækkede borde, pyntet med blomster og lys. Der bliver god tid til
at tale sammen og lejlighed til at synge fra Højskolesangbogen. Husk tilmelding til Esther Jensen på 2167 2924 senest
mandag den 6. april. Gudstjenesten er gratis, men det koster
100 kr. at spise med.
Mad med mening

Torsdag den 2. april kl. 17.30
serveres aftensmaden i
Christianshus. Derefter får vi
besøg af Nikolaj Granild, der
har en BA i Historie og Journalistisk Formidling og læser
historie på 7. semester. Han
fortæller de danske jøders
historie, der både er fascinerende, uhyggelig og fyldt
med overraskelser. Aftenen
er slut kl. 20.00 og koster 60
kr. Husk tilmelding til Esther
Jensen på 2167 2924 senest
mandag den 30. marts.

Kravlegudstjeneste – det største for de mindste
En kravlegudstjeneste er målrettet de yngste kirkegængere.
Hver gang synger vi salmer med fagter til, vi lytter til fortælling,
vi tænder lys i lysgloben, og vi får Guds velsignelse.
Der er kravlegudstjeneste torsdag den 23. april og onsdag
den 17. juni kl. 17.00. Hver gang serveres der aftensmad efter
gudstjenesten. Målgruppen er primært børn på 0-5 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 2020
2. Konfirmation
Kl. 9.30 v. Elin Skoven
Kl. 11.30 v. Elin Skoven
Indsamling til Børnesagens Fællesråd
3. 3. søndag
efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Menighedsplejen
Kirkekaffe
5. Café Christians kl. 9.00
Margit Skov Pedersen: Frihed er
det bedste guld
5. Forårskoncert med Drengeog Mandskoret kl. 19.30
8. Bededag kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til traumatiserede børn
i Syrien
Kirkekaffe
9. Konfirmation
Kl. 9.30 v. Eva Jerg
Kl. 11.30 v. Eva Jerg
Indsamling til Børnesagens
Fællesråd
8
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10. 4. søndag
efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til KFUK’s Sociale
Arbejde
Kirkekaffe

24. 6. søndag
efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til KFUM’s Soldatermission
Kirkekaffe

12. Café Christians kl. 9.00
Finn Rønnow: Præst syd for grænsen

26. Café Christians kl. 9.00
Dirch Passer-trilogi, del 3. Til kl.
11.30 denne dag

12. Orienteringsmøde kl. 17.30
Se side 5
17. 5. søndag efter påske kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Menighedsplejen
Kirkekaffe
17. Koncert med Gaia og
Den Danske Salmeduo kl. 19.30
19. Café Christians kl. 9.00
Thomas Kofoed Nedergaard: Vores
ophold i Liberia. Hvorfor tog vi
afsted? Hvad oplevede vi? Hvorfor
kom vi hjem igen?
21. Kristi himmelfarts dag kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Folkekirkens Mission
Kirkekaffe

26. Børnegudstjeneste kl. 17.00
v. Elin Skoven og Birthe Aarestrup
Aftensmad
31. Pinsedag kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, kirkehjælpen
Kirkekaffe

Konfirmander
I løbet af april/maj konfirmeres de 85 elever, der
har gået til præst siden september 2019. 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 ti krydser! Birthe, Elin, Esther og Eva er der stadig!
Forårskoncert med
Drenge- og Mandskoret
På 75-års dagen for Danmarks befrielse tirsdag
den 5. maj giver koret en stemningsfuld koncert
krydret med fællessang. Koret synger sange af
engelske komponister, bl.a. Elgar, Tallis og Morley samt årstidens smukkeste danske korsatser.
Ved koncerten deltager kirkens Drenge- og
Mandskor under ledelse af Niels Nørgaard samt
kirkens organist Hans Esbjerg.
Entré: 50 kr.
Tidspunkt: Kl. 19.30. Der sælges ikke billetter på
forhånd; dørene åbnes ½ time før.
Koncert med Gaia og Den Danske Salmeduo
”Under den nordiske himmel” er titlen på denne
koncert søndag den 17. maj med vokalensemblet Gaia fra Aarhus og Den danske Salmeduo.
Gaia har kammerkorbesætning med 24 sange-

re, fordelt med seks i hver stemmegruppe. Alle
sangere i Gaia medvirker con amore, dvs. af lyst
og af interesse for musikken. Siden korets start
i 1989 har det været en hovedtanke at skabe et
forum for opførelse af vokalmusik, der sjældent
høres i Danmark. Koret ledes af dets medstifter
og faste dirigent gennem alle årene, Søren Kinch
Hansen.
Den Danske Salmeduo er Christian Vuust på
saxofon og klarinet samt Hans Esbjerg på klaver.
Duoen har siden 1996 givet over 500 koncerter og har syv anmelderroste pladeudgivelser
bag sig. Duoen laver nyfortolkninger af danske
salmer, i et frugtbart møde mellem den nordiske
folketones enkelhed, den amerikanske jazztraditions legende improvisationer og den klassiske
musiktraditions nænsomhed.
Entré: 50 kr.
Tidspunkt: Kl. 19.30. Der sælges ikke billetter på
forhånd; dørene åbnes ½ time før.

Børnegudstjeneste –
med Alfa & Omega i
børnehøjde
Tirsdag den 26. maj kl.
17.00 er der børnegudstjeneste, hvor alle
børnefamilier er meget
velkomne.
Ved denne børnegudstjeneste ser vi
nærmere på den nye
indgangsportal Alfa &
Omega, og hvis vejret
er godt, foregår en del
af gudstjenesten under åben himmel eller i
det nye våbenhus.
Der serveres aftensmad til alle efter gudstjenesten. Målgruppen
er primært børn på 6
år og op.
FDF og KFUM-spejderne deltager i denne
gudstjeneste.
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Juni 2020
1. Anden pinsedag kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste på Kastellet
2. Café Christians kl. 9.00
Børge Jørgensen: Dejlig tur gennem Toscana med flotte
billeder
4. Portgudstjeneste kl. 19.00
v. Elin Skoven
Kaffebord
7. Trinitatis søndag kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til traumatiserede børn i Syrien
Kirkekaffe
9. Café Christians kl. 9.00
Sommerkirkesafari. Turen går til Bredstrup Kirke
14. 1. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Kristelig Handicapforening
Kirkekaffe
16. Café Christians kl. 9.00
Vi ser det første afsnit af Sygeplejeskolen ”Nye tider” og
hører Anette Zarling og Jonna P. Christensen fortælle om
deres erfaringer fra arbejdet

10
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17. Kravlegudstjeneste kl. 17.00
v. Børge Munk Povlsen og Birthe Aarestrup
Aftensmad
Se side 7
21. 2. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Menighedsplejen
Kirkekaffe
23. Café Christians kl. 9.00
Esbjerg & Esther: ”Vi vil fred her til lands, Sankte Hans,
Sankte Hans”
23. Sankt Hansaften kl. 17.30
28. 3. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirkekaffe
30. Café Christians kl. 9.00
Vi ser det andet afsnit af Sygeplejeskolen ”Sandhedens
time”. Det er muligt at se afsnit 3-6 samme dag fra
kl. 17-20, inkl. aftensmad

Ved vedvarende dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Trinitatis Kirke.

Friluftsgudstjeneste
Traditionen tro holdes der fælles pinsegudstjeneste under åben himmel for
alle sognene i Fredericia Provsti anden
pinsedag, mandag den 1. juni kl. 10.30.
I år er temaet ”På vej…”
Som noget nyt vil der forud for gudstjenesten være mulighed for at vandre
sammen med andre ”på vej…” gennem
byen til Kastellet. Nærmere oplysning
om dette vil senere blive offentliggjort
bl.a. på provstiets hjemmeside
www.fredericia-provsti.dk
Man kan naturligvis også bare møde
op på Kastellet. Nogle klapstole er sat
frem, men medbring gerne selv noget at
sidde på, hvis det er muligt.
Musikken leveres af Fredericia Postorkester og provstiets kirkekor.

Pinsekor
Lad os fylde Kastellet i Fredericia med
sang fra sangglade og interesserede
unge som ældre fra Fredericia Provstis
forskellige sogne til vores fælles, festlige
anden pinsedagsgudstjeneste:
Den 1. juni kl. 10.30: Vi mødes kl. 9.30
til opvarmning. Vi øver tirsdag den 26.
maj kl. 16 -18 i Sct. Michaelis Kirke.
Vi skal bl.a. synge ”Og Gud sang” Tekst:
Niels Johansen. Musik: Philip Faber.
Sangen blev skrevet i 2018 ved Folkekirkens Ungdomskors 50-års jubilæum.
Vi glæder os til at synge sammen med jer!
Vel mødt den 26. maj til øvning! Med venlige hilsner Svitlana Leonchuk (Egeskov
Kirke) og Dorthe Gade (Taulov Kirke)
Evt. spørgsmål rettes til dorthe.gade@
taulovkirke.dk
Portgudstjenester
– lad os mødes i porten!
Christianskirken har fået et nyt indgangsparti og nye dobbelt-porte ved
navn Alfa & Omega. Sommerens
aftengudstjenester har fokus på det nye

kunstværk og på de temaer og historier,
portens mange billeder fortæller. Derfor
kan den korte gudstjeneste foregå såvel
udenfor som indenfor porten – alt afhængigt af vejret. Efter gudstjenesten er
der kaffe, brød - og evt. et glas portvin.

Sankt Hansaften
Tirsdag 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 op, 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
sognepræst fra Hannerup, Karina Dahlmann. Aftenen sluttes af med kaffe og
hjemmebag i foreningshuset.
A LT D E T D ER S K ER
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Juli 2020
5. 4. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til traumatiserede børn i Syrien
Kirkekaffe
7. Café Christians kl. 9.00
Vi ser det 34. afsnit af Badehotellet ”Velkommen hjem”. Det er muligt at se afsnit 35
og 36 samme dag fra kl. 17-20, inkl. aftensmad
9. Portgudstjeneste kl. 19.00
v. Børge Munk Povlsen
Kaffebord
Se side 11
12. 5. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Kirkens Korshær, lokalt
Kirkekaffe
14. Café Christians kl. 9.00
Birgit Pedersen: Få pulsen op.
Let gymnastik

12
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18. Lørdagsdåb kl. 10.00
v. Elin Skoven
19. 6. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Menighedsplejen
Kirkekaffe
21. Café Christians kl. 9.00
Anders Henriksen: Om bord på Titanic
26. 7. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Kirkekaffe
28. Café Christians kl. 9.00
Vi ser det 37. afsnit af Badehotellet
”Nye planer”. Det er muligt at se afsnit
38 og 39 samme dag fra kl. 17-20, inkl.
aftensmad

Glimt fra livet i Christianskirken
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August 2020
2. 8. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til traumatiserede børn i Syrien
Kirkekaffe
4. Café Christians kl. 9.00
Sommerkirkesafari. Turen går til Erritsø Kirke
6. Portgudstjeneste kl. 19.00
v. Eva Jerg
Kaffebord
Se side 11
9. 9. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til Menighedsplejen
Kirkekaffe
11. Café Christians kl. 9.00
Hans Christian Magaard: Den store Nordkap-rundrejse Lofoten og samernes land
16. 10. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Børge Munk Povlsen
Indsamling til Mission Afrika
Kirkekaffe
18. Café Christians kl. 9.00
Vi fejrer, at Café Christians fylder 5 år den 18. august
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22. Sommerkoncert med Trio con Brio kl. 15.00
23. 11. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Eva Jerg
Indsamling til traumatiserede børn i Syrien
Kirkekaffe
25. Café Christians kl. 9.00
Leise Christensen: Kvinderne i Det Gamle Testamente
30. 12. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Højmesse v. Elin Skoven
Indsamling til Døvemenighederne
Kirkekaffe

Særligt for konfirmander
Skal du gå til præst og konfirmeres i foråret 2021,
skal du komme til informationsaften i kirken tirsdag
den 25. 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 2022, skal du tilmelde dig
online via kirkens hjemmeside, når du begynder i 6.
klasse.

Familieferie
Har du og din familie ikke mulighed
for at komme på ferie, er her måske
et godt tilbud til jer. Vi tilbyder en ferie
med indhold, masser af aktiviteter og
god mulighed for afslapning. Vi har lejet
en stor lejr i de flotte og naturskønne
omgivelser på Houens Odde. I de fire
dage, lejren varer, tilbyder vi mange
forskellige aktiviteter. Der vil være noget
ud og inde, for de stille og for de vilde.
Hver dag vil slikboden være åben, og
vi skal selvfølgelig også spise is. Der er
dejligt badevand, så hvis det bliver godt
vejr, skal vi bade.
Kirkerne i Fredericia står bag lejren.
Ferien afholdes fra mandag den 3. til
torsdag den 6. august på Houens Odde
ved Kolding. Prisen for lejren er 400 kr.
pr. familie, og der vil være mulighed for
at søge hjælp hertil.
Transport frem og tilbage kan ske i fælles bus. Tilmelding senest den 1. maj.
Kontaktpersoner:
Mettelene S. Christensen, tlf. 3050 1771
Kirsten Vad Knudsen, tlf. 2128 8621
Bente Hjul Johannessen, 2912 2053

Koncert med Trio con Brio
Trio con Brio Copenhagen fejrede i 2019
deres 20-års jubilæum. Den prisbelønnede klavertrio spiller et Beethoven-program i anledning af 250-året for komponistens fødsel. I 2018 tog de hul på en af
de helt store bedrifter, idet de indspillede
alle Beethovens klavertrioer! De første to
cd’er er allerede udkommet og har fået
fremragende anmeldelser verden over.
Ved koncerten i Christianskirken skal vi
naturligvis have en smagsprøve.
De tre musikere har i 2019 haft et travlt
koncertprogram, der bragte dem fra

Danmark til Tyskland og hele vejen til
USA. Vi ser frem til at kunne byde dem
velkommen i Fredericia til august, hvor
publikum kan se frem til at opleve trioens exceptionelle klang. En klang, der
nyder godt af de fine instrumenter, de
spiller på: Soo-Jin spiller på en Guarneri
violin, Soo-Kyung på en Grancino cello
og Jens Elvekjær er Danmarks første
Steinway artist.
Entré: 100 kr.
Tidspunkt: Kl. 15.00. Der sælges ikke
billetter på forhånd; dørene åbnes ½
time før.
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:
Niels Nørgaard (korleder)
T: 2617 7369. Mail: kontakt@nielsnoergaard.dk

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 lørdag den 1. august.
Næste blad kan hentes af
bladuddelerne søndag den
16. 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
Christianskirkens MobilePay:60982

Kirketaxi

Er du gangbesværet, har du mulighed for at komme til
gudstjenester og arrangementer i Christianskirken med
kirketaxi. Du bestiller 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:
Kim Jønsson
Andre fotos: Birthe Aarestrup, Esther Jensen, Jimmi
Tolstrup Henriksen med flere

Tilmeld dig kirkens nyhedsmail via hjemmesiden.

