Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057
Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977
Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546
Ib Myrner, organist og korleder: ibm@km.dk, tlf.: 3119 5781
Ingelise Pedersen, menighedsrådsformand, tlf. 3581 1977

GUDSTJENESTER

CRD: Carl Rosenberg-Desroses
LS: Lise Steffensen
BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel
Nytårsdag
Søndag
Mandag
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag

1/1 kl.14.00, CRD
7/1 kl.10.00, CRD
8/1 kl. 9.30, CRD – Brunchgudstjeneste
11/1 kl.17.30, CRD - Gud & Burger
14/1 kl.10.00, CRD
21/1 kl.10.00, BFT
28/1 kl.10.00, LS
31/1 kl.14.00, CRD

Efter gudstjenesten holder vi
”Nytårskur”

Efter gudstjenesten kl. 9.30 samles vi til et dejligt
morgenbord.
Tilmelding til kirkekontoret. Pris kr. 20,-

Husk tilmelding til kirkekontoret !

søndag d. 28. januar kl.16
Nytårskoncert med Scandinavian Youth Brass Quintet
under ledelse af Miguel Vandborg.
Gratis adgang.
Efter koncerten bydes der på en forfriskning i våbenhuset.

ONSDAGSMØDER
Onsdagsmøder afholdes med få undtagelser
i sognegården kl. 14.
Alle er velkomne
10/1 kl. 13.00
Gudstjeneste og Nytårsmiddag
Menuen er hamburgerryg, grønlangkål og brune/hvide kartofler, dessert og
kaffe. Pris for mad og drikke 50 kr.
Alle er velkomne. Tilmelding til kordegnekontoret.
17/1 kl. 14.00
Foredrag
Politibetjent Lisbeth Hohwü vil gøre os kloge på
tricktyverier
24/1 kl. 14.00
Nytårsbanko

31/1 kl. 14.00
Gudstjeneste
Efterfølgende kaffebord i sognegården

KOR FOR ALLE
Onsdage kl. 18.30 - 20.30 afholdes koraftener.
Der kræves ingen særlige kvalifikationer, blot lyst til at synge.
Henvendelse: organist og korleder Ib Myrner, tlf.: 3119 5781

BABYSALMESANG v/Louise Preisler.
Torsdage: kl. 11.00
Louise Preisler uddannet fra Det kgl. Danske
Musikkonservatorium med sangundervisning
som hovedfag, samt børnekor og babyrytmik.
Børnene skal være mellem 3 og 12 mdr.
Det nye hold starter torsdag den 18 januar
Pris 150 kr.for 8 gange.
Hvis der er mange tilmeldte, oprettes der også et
hold kl. 10
Tilmelding skal foregå til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved personligt
fremmøde.
MUSIKALSK LEGESTUE
For børn mellem 1½ og 4 år i følge med
mindst 1 voksen.
Pris kr. 150,- for 8 gange.
Torsdage kl. 16.30 under ledelse af Rie Forsell, der er
uddannelt på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Nyt hold starter torsdag den 18. januar
Tilmelding til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved personligt
fremmøde.

KREATIVT VÆRKSTED
FOR BØRN
Værkstedet ledes af
Dorthe Rasmussen, som
er kunstner,
børnebogsillustrator og
mor. Desuden er Dorthe
Rasmussen initiativtager
til ”Imagine if”.
Der starter et nyt hold
mandag den 15/1, som
fortsætter de følgende 7
mandage kl. 16.30. Pris 150 kr. Børnene skal være ca. 4-6/7 år gamle.
Tilmelding til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved personlig fremmøde.

STRIK og HØR
Strik og Hør mødes følgende lørdage
kl. 9.30-12 i sognegården til hyggeligt samvær:
Lørdag den 20/1

FREDAGSFAMILIE
Fredagsfamilien mødes til hyggeligt
samvær over et godt måltid mad i sognegården.
Fredag 26/1 kl. 17.30
Egenbetaling: 40,- kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest mandagen i forvejen.

KIRKEBIL kan rekvireres til gudstjenester og arrangementer i kirke og
sognegård. Henvendelse til kirkekontoret. Vil man til søndagsgudstjeneste,
kan kirkebilen bestilles samme søndag kl. 9 ved henvendelse til
kirketjeneren, tlf. 5354 5546

LÅN AF SOGNEGÅRDEN
I forbindelse med kirkelige handlinger i Tagensbo Kirke er det muligt at låne
kirkens sognegård til efterfølgende sammenkomst. Lånet er gratis.
Beboerforeninger i Tagensbo Sogn kan ligeledes låne sognegården uden
beregning.

