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

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

Mandag

2/10 kl. 9.30, CRD, brunchandagt

Søndag

8/10 kl.10.00, CRD, høstgudstjeneste

Torsdag

12/10 kl.17.30, CRD, familiegudstjeneste ”Gud & Burger”

Søndag

15/10 kl.10.00, CRD

Onsdag

18/10 kl.14.00, CRD

Søndag

22/10 kl.10.00, BFT

Søndag

29/10 kl.10.00, CRD

Søndag 8/10 kl. 10 holdes der
høstfest i Tagensbo Kirke. Dagen
starter med gudstjeneste kl. 10,
hvor ”KorForAlle” medvirker.
Derefter spisning i teltet i
Solgården. Menuen står bl.a. på
kronhjortetyksteg og hjemmelavet
æblekage, inkl. kage og en
forfriskning. Pris 50 kr.
Tilmelding til
kordegnekontoret.

Torsdag 12/10 kl. 17.30
Familiegudstjeneste ved Carl RosenbergDesroses. Efter gudstjenesten bydes på
burgere mm. i sognegården. Det er
gratis at deltage. HUSK TILMELDING til
kirkekontoret.

Koncert med rockbandet ”A Rush of Coldplay”.
En stor passion for musikken fra et af verdens
største rockbands, ”Coldplay”.
Med mere end 70 millioner solgte albums har
”Coldplay” udviklet sig til et af de mest
populære bands overhovedet. ”A Rush of
Coldplay” er en hyldest til det verdensberømte
band. Siden 2012 har ”A Rush of Coldplay”
løftet opgaven og har på diverse festivaler,
open air-arrangementer og spillesteder bevist,
at de magter udfordringen. Den flotte respons
og de meget overvældende, positive kommentarer fra publikum er et udtryk for at bandet
har sin berettigelse. Er du fan af Coldplay, er det et must at opleve A Rush Of Coldplay.
Kom og vær med til at sætte kirken på den anden ende, også under dette arrangement.

Søndag 29/10 kl. 16.00
50-års-jubilæumskoncert
med koret ”Lille MUKO”
under ledelse af Jesper
Grove Jørgensen
Der er gratis adgang, og
efter koncerten bydes der
på en forfriskning.

På grund af elevatorprojektet afholdes onsdagsmøderne kl. 14.00 på adressen
Frederiksborgvej 106, med indgang fra gården via Postholdervej.
Alle er velkomne
4/10 Banko
11/10 Fortælledag
18/10 Gudstjeneste
25/10 Løvfaldsudflugt
Løvfaldsudflugten går i år til
Gisselfeldt. Inden vi nyder
kaffe og lagkage i Villa Gallina,
er der lejlighed til en lille tur
rundt i de smukke omgivelser.
Turen starter kl. 13.00, og vi er
hjemme kl. 17.00 – 17.30. Pris
50 kr. Tilmelding til
kordegnekontoret, ved
onsdagmøderne eller efter
gudstjenesterne.

afholdes
koraftener. Der kræves ingen særlige
kvalifikationer, blot lyst til at synge.
Henvendelse til organist Ib Myrner.

BABY
ved Louise Preisler.
Torsdage 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.
For nuværende hold: der er ikke babysalmesang
i efterårsferien (uge 42)
Der starter et nyt hold 2/11 kl. 11, - dette forløb slutter 14/12, 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, der er
uddannet fra Det kgl. Danske Musikkonser- vatorium med
sang som hovedfag.
Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 3581 1977, eller ved
fremmøde den første gang.
For nuværende hold: der er ikke musikalsk legestue i
efterårsferien (uge 42)
Der starter et nyt hold d. 2/11 kl 16.30
Pris for 7 gange, 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.
For nuværende hold: Værkstedet er
lukket i efterårsferien (uge 42).
Der starter nyt hold 30/10 kl. 16.30-17.30
Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 3581 1977, eller ved fremmøde den første
gang.

i kældersalen fredage kl. 10.
Pris for 7 gange 150kr. Underviser
Charlotte Kleberg.

Strik og Hør mødes følgende lørdag
kl. 9.30-12 i kirken til hyggeligt samvær:
14. og 28. oktober

Fredagsfamilien mødes til hyggeligt
samvær over et godt måltid mad i sognegården.
Fredag 27. oktober kl. 17.30 i krypten
(kældersalen). 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.

