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

Søndag

2/9 kl.10.00, CRD, kirkedag

Mandag

3/9 kl.10.00, CRD, brunchandagt

Søndag

9/9 kl.10.00, CRD

Torsdag

13/9 kl.17.30, CRD, familiegudstjeneste ”Gud & Burger”

Søndag

16/9 kl.10.00, CRD

Onsdag

19/9 kl.14.00, CRD

Søndag

23/9 kl.10.00, CRD

Torsdag

27/9 kl.10.30, CRD, børnegudstjeneste

Søndag

30/9 kl.10.00, CRD

Kirkedagen 2/9 i Tagensbo Kirke starter kl. 10 med gudstjeneste ved Carl
Rosenberg-Desroses. Derefter herlig sensommermiddag i Sognegården. Derpå
følger koncerten og efter koncerten er der kaffebord.
Koncerten Leonard Bernstein 100 år: Vi skal høre en koncert om den
karismatiske dirigent, komponist, pianist og underviser Leonard Bernstein,
som har 100 års jubilæum i år. Den klassisk
uddannede sanger Rie Forsell vil sammen med
jazzpianisten Lena Bjørn Jensen spille et uddrag af
hans sange og klaverstykker og undervejs fortælle
om Bernsteins farverige musik og liv.
Middag med forfriskninger og kaffebord koster 50 kr.
Tilmelding til middag og kaffe til kordegnekontoret.
Der trækkes lod om en kurv, doneret af MENY på
Frederiksborgvej/Landsdommervej.

Torsdag 13/9 kl. 17.30
Familiegudstjeneste ved Carl RosenbergDesroses. Efter gudstjenesten bydes på burgere
mm. i sognegården. Det er gratis at deltage. HUSK
TILMELDING til kirkekontoret.

Fredag 28. september kl. 17.30 – 20.30 indbyder Tværkulturelt Center og
Tagensbo Kirke til middag i Sognegården. En aften, hvor temaet er kinesisk.
Det koster 20 kr. at deltage.

Søndag 30/9 kl. 16.00
Trompet og orgel.
Stanley Westh fra Den Kongelige Livgarde på
trompet sammen med organist Ib Myrner på
orgel.
Der er gratis adgang til koncerten.
Efter koncerten bydes der på en forfriskning.

Onsdagsmøderne holdes med få
undtagelser i Sognegården. Alle er
velkomne.
5/9 kl. 14 Banko
12/9 kl. 14 Giro 413
19/9 kl. 14 Gudstjeneste
Herefter kaffebord i Sognegården.
26/9 kl. 14 KorForAlle synger efterårssange. Der vil være mulighed for at
ønske sange fra Højskolesangbogen.

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

BABY
Torsdage: kl. 11

ved Louise Preisler.

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 er stadig mulighed for at komme med på dette hold.
Nyt hold starter torsdag 25/10 kl. 11

MUSIKALSK
For børn mellem 1½ og 4 år i følge med
mindst 1 voksen.
Torsdage kl. 16.30 under ledelse af Rie Forsell.
Nuværende hold er startet 23/8 og fortsætter til 11/10. Pris
150 kr.
Næste hold begynder 25/10 kl. 16.30
Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 3581 1977, eller ved
fremmøde den første gang.

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.
Nuværende hold er startet 20/8
Næste hold starter 22/10 kl. 16.30
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:
15. og 29. september

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.

