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Farvel og tak...
Afskedsreception
Festspil i Den Fynske Landsby
Fernisering
DanMission i mellemøsten

Farvel og tak til Karin Lundsgaard
Vi vil gerne sige Karin tusind tak for
hendes store arbejde i FTS. Vi kommer
til at savne hende, men ved også at hun
nu får mere tid og ro til alt det andet,
hun er optaget af i sit liv med familie,
venner og fritidsaktiviteter.

Efter mere end 10 års ansættelse
har Karin Lundsgaard besluttet at
gå på pension. Karin er den, der har
været længst ansat i FTS.
Gennem årene har Karin ydet en flot og
dygtig indsats gennem arbejdet i
sprogcaféen, hvor mødet med flygtninge
og indvandrere har fyldt meget i Karins
arbejdsliv.
Rigtig mange har gennem årene haft
glæde og gavn af Karins altid gode
humør, hendes evne til at inkludere nye
i fællesskabet og hendes dygtige og
trofaste arbejde med at få de frivilliges
evner og ressourcer brugt på bedste vis
i sprogcaféen.
Derudover har Karin, bortset fra de
sidste 1½ år, også været ansvarlig for
indkøb og madlavning til internationale
gudstjenester, og hun har været flittig
og kreativ, når det handlede om at lave
højskoleaktiviteter både indendørs og
udendørs.

Vi ønsker Karin alt det bedste fremover.
Vi vil tænke tilbage på de mange år med
Karin med glæde og vemod. Vi vil
komme til at savne hendes latter,
hurtighed, imødekommenhed, og vi vil
komme til at savne en god og trofast
kollega.
Alle er velkomne til at sige farvel til
Karin ved en reception i Frue
Kirkestræde 14, 5000 Odense C.
Marianne Hougaard Larsen & Jesper
Hougaard Larsen
God sommer!
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
Vi ses 1. august.

Farvel og tusind tak
til Karin Lundsgaard
AFSKEDSRECEPTION
den 30. juni kl. 13-16
Frue Kirkestræde 14
5000 Odense C

Tænk at være så heldig at ha` haft hele verden som sin
arbejdsplads. Det er underligt at skulle sige farvel /
tage afsked med et arbejde og ikke mindst de dejlige
mennesker – brugere, frivillige, bestyrelse og kollegaer
–der har fyldt så meget i mit liv.
Tak for de mange gode år – og held og lykke med de
næste.
Karin Lundsgaard
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Gudstjenester
Service in english
Service in English
v. Pastor Marianne Hougaard Larsen
Once a month on a Wednesday at 5.00
p.m. After the service we meet for a
chat.

International gudstjeneste
Internationale gudstjenester
ved flygtninge-indvandrerpræst
Jesper Hougaard Larsen første lørdag i
hver måned kl. 18.00 (undtaget juli)
Odense Domkirke

Graabrødre Klosterkirke

Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Jernbanegade 9 - 5000 Odense C

Onsdag 14. september kl. 17.00:
Gudstjeneste på engelsk i
Gråbrødre Klosterkirke

Efter gudstjenesterne er der middag og
socialt samvær og aktiviteter for børn.
Lørdag 06. august kl. 18.00:
International gudstjeneste i
Domkirken
Lørdag 03. september KL. 18.00:
International gudstjeneste i
Domkirken

Åbningstider
Mamma Mia
Mamma Mia - Odense International
mødregruppe.
Efterårets Mamma Mia gruppe mødes
første gang onsdag d. 7. september kl.
9.30.
Tilmelding kan ske ved henvendelse til
Line Helle Jespersen tlf. 2344 9559 eller
linehj.fts@gmail.com

Kvindegruppe
Kvindegruppe tirsdag kl. 13.00.
Her mødes kvinder fra alle dele af
verden. Kontakt Marianne Hougaard
Larsen for mere information

Young & Younger

Børn
Har du børn, der gerne vil deltage i vore
aktiviteter for børn, kontakt venligst
Line Helle Jespersen på tlf. 2344 9559

Sprogcafé
eller linehj.fts@gmail.com.
Mandag-Onsdag-Torsdag 11.00-17.00
Tirsdag: Kvindegruppe, særlige
arrangementer og besøg udefra
Fredag: L U K K E T
Med mindre at andet er angivet, foregår
alle arrangementer i Sprogcafeen, Frue
Kirkestræde 14.

Young and Younger Christians in FTS
Denne gruppe henvender sig til unge og
yngre med kristen baggrund, som
ønsker at være med i et fællesskab ud
over gudstjenester og alle de andre
aktiviteter, der tilbydes.
For nærmere information kontakt
Marianne eller Jesper Hougaard Larsen
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Gudstjenester

Aktiviteter

LØRDAG 6. AUGUST

ONSDAG 3. AUGUST

18:00

11:00

International gudstjeneste
Odense Domkirke

Festspil: Klods Hans
Festspil i Den fynske Landsby. Gratis billetter
kan afhentes i sprogcafeen.

LØRDAG 3. SEPTEMBER
ONSDAG 7. SEPTEMBER

18:00

International gudstjeneste
Odense Domkirke

09:30

Efterårets Mamma Mia gruppe mødes første
gang onsdag d. 7. september kl. 9.30.
Tilmelding kan ske ved henvendelse til Line
Helle Jespersen tlf. 2344 9559 eller
linehj.fts@gmail.com.

ONSDAG 14. SEPTEMBER

17:00

Mamma Mia

Gudstjeneste på engelsk
Gråbrødre Klosterkirke

TORSDAG 15. SEPTEMBER

14:30

Fernisering
Fernisering af Tilde Carlsens billeder.

TORSDAG 29. SEPTEMBER

14:00

Danmission i mellemøsten
Foredrag med fagkonsulent i Danmission, Line
Stange Ramsdal, i Skt. Knuds salen,
Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Sommerferie-lukket i 4 uger fra:
mandag 4. juli.
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