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.: 3119 5781
Ingelise Pedersen, menighedsrådsformand, tlf. 3581 1977

CRD: Carl Rosenberg-Desroses

Søndag

30/09 kl.10.00, CRD

Mandag

1/10 kl. 9.30, CRD, brunchandagt

Søndag

7/10 kl.10.00, CRD, høstgudstjeneste

Torsdag

11/10 kl.17.30, CRD, familiegudstjeneste ”Gud & Burger”

Søndag

14/10 kl.10.00, CRD

Onsdag

17/10 kl.14.00, CRD

Søndag

21/10 kl.10.00, CRD

Torsdag

25/10 kl.10.30, CRD, børnegudstjeneste

Søndag

28/10 kl.10.00, CRD

Søndag 7/10 kl. 10 holdes der høstfest
i Tagensbo Kirke. Dagen starter med
gudstjeneste kl. 10. Derefter spisning i
Sognegården. Menuen står bl.a. på
kalvesteg stegt som vildt og is, inkl.
kaffe og en forfriskning. Pris 50 kr.
Tilmelding til kirkekontoret.

Torsdag 11/10 kl. 17.30

Københavns black metal –
giganter SOLBRUD spiller
en fantastisk koncert i
Tagensbo Kirkes smukke
kirkerum kl. 19 - 20

Familiegudstjeneste ved Carl RosenbergDesroses. Efter gudstjenesten bydes på
burgere mm. i sognegården. Det er gratis
at deltage. HUSK TILMELDING til
kirkekontoret.

Søndag 28/10 kl. 16.00
Kammerkoret ”AVENTURA”
Under ledelse af Dorte
Klingenberg-Iversen.
Efter koncerten byder
menighedsrådet på en
forfriskning i våbenhuset.
Gratis adgang

Med få undtagelser holdes onsdagsmøderne i Sognegården kl. 14.00
Alle er velkomne
3/10 kl. 14 Banko
10/10 kl. 14 Causeri om opera og operette ved Claus Werning
17/10 kl. 14 Gudstjeneste.
Herefter kaffebord i Sognegården
24/10 kl.13 Løvfaldsudflugt
Årets Løvfaldstur går til Amager
Fælled og de nye områder
omkring Ørestaden.
Der er kaffe og kage på en af
områdets caféer. Pris 75 kr.
Tilmelding til kordegnekontoret,
ved onsdagmøderne eller efter
gudstjenesterne.

31/10 kl.14 Carl ”på slap line”

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
For børn mellem 3 mdr. og 1 år i følge med
mindst 1 voksen.
Pris 150 kr. for et helt forløb på 8 gange.
Børnene skal være mellem 3 og 12 mdr.
Nuværende hold er startet 16/8, slutter 11.
oktober.
Der starter et nyt hold 25/10 kl. 11, 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 Musikkonservatorium med
sang som hovedfag.
Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 3581 1977, eller ved
fremmøde den første gang.
Der starter et nyt hold d. 25/10 kl 16.30
Pris for 8 gange, 150 kr.

KREATIVT
Gennem en skabende proces 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.
Der starter nyt hold 22/10 kl. 16.30-17.30
Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 3581 1977, eller ved fremmøde den første
gang.
Strik og Hør mødes følgende lørdag
kl. 9.30-12 i kirken til hyggeligt samvær:
13. og 27. oktober

Vi mødes til hyggeligt samvær over et godt måltid
mad i sognegården.
Fredag 26. oktober kl. 17.30 i Sognegården.
Tilmelding til kirkekontoret.

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.

