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
Klaus Møller, organist og korleder: tlf. 3119 5781
Ingelise Pedersen, menighedsrådsformand, tlf. 3581 1977

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

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

Søndag
27/11 kl. 16.30, CRD, Lys I Mørket
Søndag
4/12 kl. 10.00, CRD
Mandag
5/12 kl. 9.30, CRD
Torsdag
8/12 kl. 17.30, CRD
Søndag
11/12 kl. 10.00, CRD, De Ni Læsninger
Onsdag
14/12 kl. 14.00, CRD, Luciaoptog v/børnehaven
Torsdag
15/12 kl. 10.00, CRD, Børnegudstjeneste med krybbespil
Søndag
18/12 kl. 10.00, BFT
Juleaften 24/12 kl. 15.00, CRD
1.juledag 25/12 kl. 10.00, CRD
2.juledag 26/12 kl. 11.00,
Gudstjeneste i Kapernaumskirken
Nytårsdag 1/1 kl. 14.00, CRD

Kirkeligt Nytår
Søndag d. 27.november kl. 16.30
Søndag 27/11 kl. 16.30. Første søndag i Advent:
Claus Olesen - THORZAGER Music Designer - vil
tilrettelægge et fantastisk lys-og lydshow i kirken,
som knytter sig til dagens tekst og prædiken.
Desuden vil laserlys blive sendt fra klokketårnet og
ind over København. På den måde fejrer vi det
kirkelige nytår i Tagensbo kirke, og samtidig
markerer vi, at et nyt menighedsråd er trådt til for
en periode af 4 år.

JULEKONCERT
Søndag d. 4. december kl. 16.00
”Baobab Sisters” under ledelse af Rikke
Forchammer synger sange fra Sydafrika.
Der er gratis adgang – efter koncerten bydes
der på en forfriskningen.

BRUNCH, mandag d. 5.december
Efter gudstjenesten kl. 9.30 samles vi til et dejligt
morgenbord.
Tilmelding til kirkekontoret. Pris kr. 10,-

GUD & JULEBURGER,
torsdag d. 8. december kl.17.30
Husk tilmelding til kirkekontoret !
Gæt, hvem der kommer på besøg..

De 9 Læsninger, søndag d. 11. december kl. 10
De 9 Læsninger er en musikgudstjeneste og forberedelse til julen ved
kirkens kor, KorForAlle, organist Klaus Møller og sognepræst Carl
Rosenberg-Desroses. Medlemmer af menigheden læser teksterne.

KRYBBESPIL, torsdag d. 15. december kl. 10-10.30
Krybbespil ved børnehaven – for børn og alle børneinstitutioner i Tagensbo
Sogn. Tilmelding senest mandag d. 12/12 til kirkekontoret, tlf.: 3581 1977

ONSDAGSMØDER
Onsdagsmøder afholdes med få undtagelser
i sognegården kl. 14.
Alle er velkomne
7/12 kl. 14.00
Banko

14/12 kl. 13.00
Gudstjeneste med luciaoptog v/ børnehaven.
Derefter julefrokost i sognegården. For 50,- kr. får
man 3 stk. uspecificeret smørrebrød + øl/vin, kaffe.
HUSK en lille gave til ca. 20. kr.

KOR FOR ALLE
Onsdage kl. 19 - 20.30 afholdes
koraftener. Der kræves ingen særlige
kvalifikationer, blot lyst til at synge.
Henvendelse: organist og korleder
Klaus Møller, tlf. 3119 5781

BABYSALMESANG v/Louise Preisler.
Torsdage: 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.
Det nye hold starter den 19/1 og fortsætter
til 9/3
Pris 150 kr.for et helt forløb.
Hvis der er mange tilmeldte oprettes der også et hold kl. 10
Tilmelding skal foregå til kordegnen, tlf. 3581 1977, eller ved personligt
fremmøde.
BØRNEMUSIK & RYTMIK
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 den 19. januar
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”.
Der starter et nyt hold
den 19/1, som fortsætter
de følgende torsdage
kl. 16.30. Pris 150 kr.
Børnene skal være ca. 46/7 år gamle.
Tilmelding skal foregå 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 6/1
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 10/12.

FREDAGSFAMILIE
Fredagsfamilien mødes til hyggeligt
samvær over et godt måltid mad i sognegården.
Fredag 25/11 og 27/1 kl. 17.30
Egenbetaling: 40,- kr.
Tilmelding til kirkekontoret.

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

