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

30/4 kl.10.00, CRD

Søndag

1/5 kl.09.30, CRD - Brunchgudstjeneste

Søndag

7/5 kl.10.00, CRD

Torsdag

11/5 kl.19.30 CRD - Bededagsaften

Fredag

12/5 kl.11.00, Fællesgudstjeneste i Kapernaumskirken

Søndag

14/5 kl.10.00 CRD

Torsdag

18/5 kl.17.30, CRD - Familiegudstjeneste

Søndag

21/5 kl.10.00, CRD

Torsdag

25/5 kl.10.00, CRD - Kristi himmelfartsdag

Søndag

28/5 kl.10.00, CRD

Onsdag

31/5 kl.14.00, CRD - Hverdagsgudstjeneste

v. Josefine Franck Bican,
Forskningsassistent cand. mag.
Nationalmuseet
Forskningsprojektet "Førkristne Kultpladser" har de seneste år foretaget nye
undersøgelser på den kongelige residens ved Tissø (550-1050) med henblik
på at afdække kulten. I foredraget fortælles om seneste nye
forskningsresultater fra pladsen – med helt nyt om vikingetidens kult og
ritualer. Tissø er et eksempel på, hvorledes en konge har manifesteret sin
magt på samme sted i en 500 år lang periode. Det mest berømte fund fra
området er den 2 kg store guldring, "Tissø-ringen", der er det største
eksisterende guldfund i Danmark.

Slædepatruljen og de
tyske vejrstationer 1942-44 v. Tilo Krause,
Historiker, Nationalmuseet
Det ubeboede Nordøstgrønland lagde
landskab til en række militære
sammenstød under 2. Verdenskrig. Hør
den spændende historie om forgængeren
for Siriuspatruljen.
Ingen tilmelding til foredragene, som er gratis. Let frokost inkl. kaffe kan
købes for 20 kr., øl/vand 5 kr.
Tilmelding til frokost: Kirkekontoret 35 81 19 77

Koncert med Morten Stanley, piccolotrompet og kornet, Ib Myrner, orgel og
klaver.

Efter kort gudstjeneste 1/5 kl. 9.30 er der brunch i sognegården.
Pris 20 kr. for et flot morgenbord.

Torsdag 11/5 er der gudstjeneste i kirken
kl.19.30, og efterfølgende serveres ”varme
hveder” og kaffe/the i sognegården. Gratis.

Torsdag 18/5 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.

28/5 kl. 16.00
Middelalderkoret Aventura under ledelse af
Dorte Klingenberg Iversen.

Onsdagsmøder afholdes - med få undtagelser - i sognegården kl. 14.00
Alle er velkomne
Forårsudflugt til Design Museum Danmark,
Bredgade 68,1260 København K. Deltagerne
mødes foran museet kl.13.00, hvorefter der
vil være rundvisning med guide i afdelingen
for nyere dansk møbeldesign. Man sørger selv
for transporten, dog kan dårligt gående bestille kirkebil på kirkekontoret. Kirken betaler
entreen.
Banko

”I Dronningens tjeneste med mere – især med
mere”. Foredrag ved farmaceut
Erik Aksel Ejner Lindgren om kemi, kirke og
køkken – tilsat h
h
h

Ønskeprogram a la ”Giro 413” ved vores organist, Ib Myrner.

Gudstjeneste og efterfølgende kaffebord i sognegården.

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

BABY
ved 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.
Tilmelding kan foregå til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved personligt
fremmøde.
Første gang efter sommerferien: 17/8 kl 10 og kl. 11, - disse forløb slutter
12/10, pris 200 kr.

MUSIKALSK
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.
Tilmelding til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved
personligt fremmøde.
Efter sommerferien starter nyt hold d. 17/8 kl 16.30
og fortsætter de følgende 7 torsdage. Pris 200 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
8 gange.Børnene skal være ca. 4-6/7 år
gamle.
Nyt forløb startede 20/3 kl. 16.30-17.30,
sidste gang inden sommerferien 22/5.
Det er muligt at springe på holdet.
Efter sommerferien starter nyt hold 14/8 kl. 16.30-17.30, pris 200 kr.
Tilmelding til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved personlig fremmøde.

Der er plads til flere på yoga-holdet i
kældersalen fredage kl. 10.
Pris for 8 gange,150 kr.
Tilmelding til kirkekontoret eller ved
personligt fremmøde.

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

Fredagsfamilien mødes til hyggeligt
samvær over et godt måltid mad i sognegården.
Egenbetaling: 50,- kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest mandagen i
forvejen.

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.

