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

CRD: Carl Rosenberg-Desroses
LS: Lise Steffensen
BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

Søndag

3/9 kl.10.00, CRD, kirkedag

Mandag

4/9 kl.10.00, CRD, brunchandagt

Søndag

10/9 kl.10.00, CRD

Torsdag

14/9 kl.17.30, CRD – familiegudstjeneste ”Gud & Burger”

Søndag

17/9 kl.10.00, CRD

Søndag

24/8 kl.10.00, CRD

Søndag

24/9 kl.14.30, CRD, tværkulturel gudstjeneste

Onsdag

27/9 kl.14.00, CRD

Søndag

1/10 kl. 10.00, CRD ”Spot-on-Gudstjeneste”

Tagensbo Sogn indkalder hermed alle sognets folkekirkemedlemmer samt sognebåndsløsere til menighedsmøde i
Kirken
tirsdag den 19. september 2017 kl.19.
Der skal træffes beslutning om adskillelse af KapernaumsTagensbo Sognes fælles menighedsråd.

Veninderne Karen og Szhirley
giver matiné-koncert i Tagensbo
kirke søndag d. 3. september
kl. 13, og der er gratis adgang.
Efter sigende er det første gang,
at Carl's dejlige datter Karen og
skønne Szhirley giver
fælleskoncert. Også af den grund
er der lagt op til en enestående
koncert.
Kirkedagen i Tagensbo kirke
starter kl. 10 med gudstjeneste
ved Carl. Derefter herlig
sensommermiddag. Derpå følger koncerten og efter koncerten er der
kaffebord. Middag med forfriskninger koster 40 kr. og kaffebord koster 10 kr.
Der trækkes lod om en kurv doneret af Menu på
Frederiksborgvej/Landsdommervej.

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

Fredag 8/9 kl. 20.00
Præ-debut for Vera Panitch, violin. Tanja Zapolski,
klaver og Giovanni Punzi, klarinet. Værker af bl.a.
Bartok og Vaughan Williams.

Søndag 24/9 kl. 16.00
Nordisk Folklore med Birgitte Ernst Bak, violin og viola,
Øyvind Sund, visesanger, guitar.

Der er gratis adgang til koncerterne, og efter koncerterne bydes der på en
forfriskning.

Torsdag 14/9 kl. 17.30
Familiegudstjeneste ved Carl Rosenberg-Desroses. Efter gudstjenesten bydes
på burgere mm. i sognegården. Det er gratis at deltage. HUSK TILMELDING til
kirkekontoret.

På grund af elevatorprojektet afholdes onsdagsmøderne kl. 14.00 på adressen
Frederiksborgvej 106, med indgang fra gården via Postholdervej.
Alle er velkomne
6/9 Banko
13/9 Foredrag
Mit liv som Anna.
Anna Emborg er uddannet skuespiller, og mange
af os vil huske hende som Prinsesse Miamajas
kammerpige Sippe Grædepige i ”Jul på slottet”.
Hun har også været med i Niels Hausgaards
”Livsbilleder”
Anna Emborg vil fortælle om sit liv fra
barndommen tæt på Ringkøbing til i dag, hvor
hun er menighedsrådsmedlem i Taksigelseskirken
i København.

20/9 Foredrag
Lystvandringer i kunstens verden.
Birthe Svenstrup er kunsthistoriker.
Hun vil tage os med på en lystvandring i kunstens verden
(Art Talk), hvor vi blandt andet kan møde de danske
guldaldermalere.
27/9 Gudstjeneste og kaffebord
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Søndag 24/9 kl. 14.30
Gudstjeneste på engelsk, derefter kaffebord i Krypten (kældersalen)

Onsdage kl. 19 - 20.30 afholdes
koraftener. Der kræves ingen særlige
kvalifikationer, blot lyst til at synge.
Henvendelse til organist Ib Myrner.
Den nye korsæson er startet
30. august i kirken, men der er
plads til flere sangglade
mennesker.

BABY

ved Louise Preisler.
Torsdage: kl. 10 og kl.11.00
Louise Preisler er 40 år og uddannet fra Det kgl.
Danske Musikkonservatorium med
sangundervisning som hovedfag, samt børnekor
og babyrytmik.
Børnene skal være mellem 3 og 12 mdr.
Første gang efter
: 7/9 kl. 11, - dette forløb slutter 19/10,
pris 150 kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 3581 1977, eller ved fremmøde
den første gang.

MUSIKALSK
For børn mellem 1½ og 4 år i følge med
mindst 1 voksen.
Torsdage kl. 16.30 under ledelse af Rie Forsell.
Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 3581 1977, eller ved
fremmøde den første gang.
Efter
starter nyt hold d. 7/9 kl 16.30 og
fortsætter de følgende 6 torsdage. Pris 150 kr.

KREATIVT
Værkstedet ledes af Dorthe Rasmussen,
som er kunstner, børnebogsillustrator og
mor. Desuden er Dorthe Rasmussen
initiativtager til ”Imagine if”.
Hver mandag kl. 16.30. Pris 150 kr. for
7 gange.Børnene skal være ca. 4-6/7 år
gamle.
Efter
starter nyt hold
4/9 kl. 16.30-17.30
Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 3581 1977, eller ved fremmøde den første
gang.

i kældersalen
Der starter et nyt hold efter
sommerferien d. 8/9 kl. 10. Pris for 7
gange, 150 kr. Underviser Charlotte
Kleberg.

Strik og Hør mødes følgende lørdage
kl. 9.30-12 i kirken til hyggeligt samvær:
2., 16. og 30. august

Fredagsfamilien mødes til hyggeligt
samvær over et godt måltid mad.
Fredag 29. september kl. 17.30 i krypten
(kældersalen). Pris 40 kr.
Tilmelding til kirkekontoret

Henvendelse BA psyk. Lis Funck, tlf. 26 91 41 00

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.

