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.: 2170 6777
Ingelise Pedersen, menighedsrådsformand, tlf. 3581 1977

Marts i Tagensbo Kirke
CRD: Carl Rosenberg-Desroses
LS: Lise Steffensen
BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

Søndag
Søndag
Mandag
Torsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag

4/3 kl.10.00, CRD
4/3 kl.14.30, CRD
5/3 kl. 9.30, CRD
8/3 kl.17.30, CRD
11/3 kl.10.00, CRD
18/3 kl.10.00, LS
22/3 kl.10.30, CRD
25/3 kl.10.00, CRD
29/3 kl.10.00, CRD
30/3 kl.10.00, CRD
1/4 kl.10.00, CRD
2/4 kl.11.00

Tværkulturel gudstjeneste på engelsk
Brunchandagt
Gud & Burger
Børnegudstjeneste
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag, fælles gudstjeneste i
Kapernaumskirken

BRUNCH,

mandag d. 5. marts

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

GUD & BURGER,
torsdag d.8. marts kl.17.30
Familiegudstjeneste. Efter
gudstjenesten bydes på burger
m.m. i sognegården.
Det er gratis at deltage.
Husk tilmelding til kirkekontoret !

KONCERT
Søndag 25/3 kl. 16.00
”Folkelighed fra mange lande” –
en koncert med Betty, Freja og
Peter Arendt.
Der er gratis adgang, og efter
koncerten bydes der på et glas
vin eller vand i våbenhuset.

PÅSKEN i Tagensbo Kirke
Søndag 25/3 kl. 10.00 familiegudstjeneste, hvor
deltagende børn under gudstjenesten opfører et
tableau ”Jesu indtog i Jerusalem”. Jesus M/K,
æsel og palmeblade indgår naturligvis i tableauet.
Efter gudstjenesten er der æselridning bag kirken
mod Oldermandsvej.
29/3 gudstjeneste kl. 10.00. Efter gudstjenesten bydes
på middag i Sognegården. Menuen er lammesteg, flødekartofler og dessert +
kaffe. Pris 50 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag 22/3.
30/3 liturgisk gudstjeneste kl. 10.00 ved organist Ib
Myrner, Kirkekoret, KOR for ALLE og sognepræst Carl Rosenberg-Desroses.
Gudstjenesten har form af en musikgudstjeneste uden prædiken.

PÅSKEDAG 1/4 Festlig højmesse kl. 10.00

Onsdagsmøder afholdes - med få
undtagelser - i sognegården kl. 14.00
Alle er velkomne.
Banko
Foredrag. Politibetjent Lisbeth Hohwü vil gøre os kloge på tricktyverier
Gudstjeneste og efterfølgende kaffebord i sognegården.

Onsdage kl. 18.30 - 20.30 afholdes
koraftener. Der kræves ingen
særlige kvalifikationer, blot lyst til at
synge.
Henvendelse til organist Ib Myrner.

BABYSALMESANG v/Louise Preisler.
For børn mellem 3 mdr. og 1 år ifølge med
mindst 1 voksen. Ledelse: Louise Preisler
Pris 150 kr.for et helt forløb på 8 gange.
Nyt hold starter den 5. april kl. 11
Tilmelding til kirkekontoret.

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.
Nyt hold starter 5. april.
Tilmelding til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved personligt
fremmøde.

KREATIVT VÆRKSTED FOR BØRN
Gennem en skabende process ønsker vi
at udvikle børns kreative evner og tillige
give dem et nærmere indblik i farver og
form. Værkstedet ledes af Dorthe
Rasmussen.
Værkstedet i kældersalen er åbent
mandage kl. 16.30 – 17.30.
Pris 150 kr. for 8 gange. Børnene skal
være ca. 4-7 år gamle.
Nyt forløb starter 9. april kl. 16.30.
Tilmelding til kirkekontoret.

Strik og Hør mødes følgende lørdage
kl. 9.30-12 i sognegården til hyggeligt samvær:
17. marts og 24. marts

Vi mødes til hyggeligt
samvær over et godt måltid mad i sognegården.
Fredag 23/3 kl. 17.30
Egenbetaling: 50,- 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

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.

