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
PS: Poul Steenberg
AS: Asser Skude
JF: Jóannis Fonsdal
LCR:Lise Christina Rasmussen
Søndag

2/12 kl. 10.00, CRD, 1. s. i advent, afsked med Carl

Mandag

3/12 kl.

Torsdag

6/12 kl. 17.30, CRD, familiegudstjeneste ”Gud & burger”

Søndag

9/12 kl. 10.00, PS, 2. s. i advent, de 9 læsninger, musikgudstjeneste

9.30, CRD, brunchandagt

Onsdag

12/12 kl. 13.00, AS, gudstjeneste i kirken med Luciaoptog

Torsdag

13/12 kl. 10.00, JF, børnegudstjeneste med krybbespil

Søndag

16/12 kl. 10.00, LCR, 3. s. i advent

Søndag

23/12 kl. 10.00, LCR, 4. s. i advent

Juleaften

24/12 kl. 15.00, LCR

Juledag

25/12 kl. 10.00, LCR

2. juledag

26/12 kl. 10.00, LCR

Søndag

30/12 kl. 10.00, LCR, julesøndag

Første søndag i advent, den 2. december kl. 10.00,
forestår Carl efter knap 10 år som sognepræst ved Tagensbo kirke sin sidste
søndagsgudstjeneste i Tagensbo kirke. Godt
hjulpet af menighedsråd og menighed, ansatte og de mange som kommer i kirken til
arrangementer og kirkelige handlinger, har
Carl med stor gennemslagskraft og udpræget
empati styret sogn og kirke gennem storm og stille.
Menighedsrådet takker Carl herfor og ønsker ham et godt
otium.
Efter gudstjenesten, hvor alle er hjerteligt velkomne, byder
menighedsrådet på champagne og kransekage.

I perioden 16. december 2018 til 3.marts 2019 er Lise Christina Rasmussen
konstitueret sognepræst i Tagensbo Kirke. Vi glæder os til samarbejdet og
byder Lise velkommen hos os.

Søndag 2/12 kl. 16
Koret Lille Muko Veteraner
underholder. Koret blev dannet i
1994 af tidligere medlemmer af
Universitetskoret Lille Muko. Koret
består i dag af veteraner fra flere
forskellige kor og indstuderer 2
koncertprogrammer om året. Korets
dirigent, Jesper Grove Jørgensen,
debuterede som dirigent fra Det
Kongelige Danske
Musikkonservatorium i 1975.
Gratis adgang.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en forfriskning i våbenhuset.

Mandag 3/12 kl. 9.30
Efter gudstjenesten kl. 9.30 samles vi til et
dejligt morgenbord.
Tilmelding til kirkekontoret. Pris: 20 kr.

Torsdag 6/12 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.
Det forlyder, at julemanden trods juletravlhed
aflægger besøg i sognegården.

Søndag 9/12 kl. 10.00
De 9 Læsninger er en musikgudstjeneste og
en stemningsfuld forberedelse til julen ved
kirkens kor, KorForAlle, organist Ib Myrner
og sognepræst Poul Steenberg Medlemmer af
menigheden læser teksterne. Efter
gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i
Sognegården.

i kirken
Torsdag 13/12 kl. 10-10.30
Krybbespil ved børnehaven – for børn og alle
børneinstitutioner i Tagensbo Sogn.
Godteposer. Tilmelding senest mandag 10/12.

5/12 Julekoncert med
underholdningsorkesteret Patina
Vi mødes i kirken kl. 14.00

12/12 Gudstjeneste i kirken og Luciaoptog kl.13.00 med børnehavens
dejlige unger. Derefter en hyggelig julefrokost, hvortil der er tilmelding senest
søndag 10/12. Pris 50,- kr. for 3 stk. smørrebrød med øl/vin samt kaffe. Husk
en lille gave til højst 30 kr.

9/1 Det nye år i onsdagsklubben starter med Nytårsmiddag kl. 13.00.

Vi minder allerede nu om Nytårsgudstjenesten d. 1. januar 2019 kl. 14.00.
Efter gudtjenesten er der som sædvanligt ”Nytårskur”, hvor vi har mulighed
for at ønske hinanden ”Godt Nytår” over et glas champagne.

Onsdage kl. 18.30 - 20.30 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 uddannet fra Det kgl. Danske
Musikkonservatorium med sangundervisning
som hovedfag, samt børnekor og babyrytmik.
Børnene skal være mellem 3 og 12 mdr.
Der starter et nyt hold 24/1 2018 kl. 11.00
pris 150 kr. for 7 gange.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. 24/1 kl 16.30
Pris for 7 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.
Hver mandag kl. 16.30. Pris 150 kr. for
7 gange.Børnene skal være ca. 4-6/7 år gamle.
Der starter nyt hold 21/1 2018 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:
Juleafslutning 15. december

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.

