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

Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det, den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone, jeg planted dér i fjor.
(Kaj Munk)

GUDSTJENESTER

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

Søndag
Mandag
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Søndag

5/3 kl.10.00, CRD
6/3 kl. 9.30, CRD - Brunchandagt
9/3 kl.17.30, CRD - Gud & Burger
12/3 kl.10.00, LS
19/3 kl.10.00, BFT
26/3 kl.10.00, BFT
29/3 kl.14.00, CRD
30/3 kl.10.30, CRD - Børnegudstjeneste
2/4 kl.10.00, CRD

Det er os en stor glæde at kunne meddele, at Tagensbo kirkes tidligere
organist Ib Myrner er blevet genansat som organist og kantor ved Tagensbo kirke
pr. 1. marts. Vi hilser Ib Myrner velkommen hjem.

BRUNCH, mandag d. 6. marts
Efter gudstjenesten kl. 9.30 samles vi til et dejligt
morgenbord.
Tilmelding til kirkekontoret. Pris kr. 10,-

BIFFEN
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 blændes der op
for den prisbelønnede danske film ”Krigen”.
Kompagnichef Claus Michael Pedersen og hans
mænd er udstationerede i Helmand,
Afghanistan. Hjemme i Danmark forsøger Claus'
kone Maria at holde sammen på en hverdag med
en mand i krig og tre børn, der savner deres far.
Under en rutinemission fanges soldaterne i en
voldsom ildkamp mod Taleban og for at redde
sine mænd, træffer Claus et valg, som fører ham
tilbage til Danmark, anklaget for en krigsforbrydelse. Der er gratis adgang. En forfriskning
koster 5 kr.

GUD & BURGER,
torsdag d.9. 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 26. marts kl. 16.00
”Fra Schütz til Lehár”
En musikalsk tidsrejse med
tenoren Ralph Eschrig fra Berlin og
pianisten Dmitri Klimov fra Moskva
samt kirkens organist, Ib Myrner.
Efter koncerten bydes på en
forfriskning . Der er gratis adgang.

ONSDAGSMØDER
Onsdagsmøder afholdes - med få undtagelser - i sognegården kl. 14.00
Alle er velkomne
1/3 kl. 14.00
Banko

8/3 kl. 14.00
Foredrag i anledning af reformationsjubilæet
I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog 95 teser op
på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed, der
blev startskuddet til et opgør med den katolske kirke, og
dermed til reformationen. Ideen med markeringen af
reformationsjubilæet er at fremme forståelsen af
reformationens betydning for det danske samfund, dansk
identitet og bevidsthed. Vil man blive klog på, hvad der har
formet os som samfund og som enkeltpersoner, så er man
nødt til at kende noget til reformationen og Martin Luther.
Birgitte Thyssen, præst og cand. mag i Kunsthistorie:
”Luther og Kunsten”
Reformationens opbrud betød også opbrud i
billedforståelsen. I modsætning til de andre
reformatorer så Martin Luther ingen grund til at
indføre et billedforbud. Hans forståelse var, at et billede
“kun” var et billede, en genstand på linje med andre,
uden de overjordiske kræfter, som de katolske billeder
var blevet tillagt. Hermed var de første skridt taget mod
et moderne kunstbegreb. Luther var interesseret i billedet som pædagogisk
hjælpemiddel, som kunne illustrere og understøtte Ordet. Hans
billedstrategi satte sig spor ikke mindst I Lucas Cranach den Ældre og hans
værksteds religiøse værker, som blev virksomme i udbredelsen af det
reformatoriske budskab.
Næste foredrag i anledning af reformationsjubilæet
Torsdag den 6. april kl. 19.00.
Lektor, Ph.d. Sven Rune Havsteen: ”Luther og Musikken”
15/3 kl. 14.00
Foredrag

Britt Vibenfeldt fortæller om Sioux-indianerne.
Hun er selv optaget i stammen.
22/3 kl. 14.00
Foredrag

Annelise Vigsnæs: ”Livet er en gave – pak den ud”
Et causeri og sang med kendte og egne tekster. Annelise er
kasserer i vores menighedsråd.

29/3 kl. 14.00
Gudstjeneste og efterfølgende kaffebord i
sognegården.

KOR FOR ALLE
Onsdage kl. 19 - 20.30 afholdes koraftener. Der kræves ingen særlige
kvalifikationer, blot lyst til at synge.
Henvendelse til organist Ib Myrner.

BABYSALMESANG v/Louise Preisler.
Torsdage: kl. 10 og kl.11.00
Louise Preisler er 39 år og uddannet fra Det kgl.
Danske Musikkonservatorium med
sangundervisning som hovedfag, samt børnekor
og babyrytmik.
Børnene skal være mellem 3 og 12 mdr.
Pris 150 kr.for et helt forløb.
Nyt hold starter den 23. marts kl. 11. Hvis der er mange deltagere,
oprettes der også et hold kl. 10.
Tilmelding kan 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.
Nyt hold starter 23. marts.
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”.
Hver mandag kl. 16.30. Pris 150 kr. for
8 gange.Børnene skal være ca. 4-6/7 år
gamle.
Nyt hold starter 23. marts.
Tilmelding til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved personlig fremmøde.
YOGA
Der er plads til flere på yoga-holdet i
kældersalen fredage kl. 10.
Pris for 8 gange,150 kr.
Nyt hold starter den 4. marts.
Tilmelding til kirkekontoret eller ved
personligt fremmøde.

STRIK og HØR
Strik og Hør mødes følgende lørdage
kl. 9.30-12 i sognegården til hyggeligt samvær:
Lørdag den 4/3 og lørdag den 25/3.

FREDAGSFAMILIE
Fredagsfamilien mødes til hyggeligt
samvær over et godt måltid mad i sognegården.
Fredag 31/3 kl. 17.30
Egenbetaling: 40,- kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest mandagen i
forvejen.

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

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.

.

