Nyhedsbrev Januar – Februar – Marts 2020
FTS ønsker alle et godt nytår. Vi glæder os til at byde jer velkommen til et
nyt og spændende år med mange forskellige aktiviteter i vores lokaler i
Folkekirkens Hus og ved internationale gudstjenester.
Den 31. oktober 2019 fejrede vi Marianne Hougaard Larsens 60 års
fødselsdag samtidig med at vi sagde farvel og tak til Marianne, som efter 12
år slutter som leder i FTS og som præst for engelsktalende ved udgangen af
2019. Ved fødselsdags- og afskedsreceptionen var der taler og sange til
Marianne, og der blev udtrykt både taknemmelighed og vemod. Marianne
nævnte i sin tale, at hun er en heldig kartoffel, der har været på den bedste
arbejdsplads hun kan forestille sig. Marianne sagde også, at heldigvis er FTS
ikke bundet op på enkeltpersoner; FTS er et vi, og er man én gang kommet
ind i FTS, er man altid en del af det fællesskab, som udgør FTS.

En stor og hjertelig tak til Marianne for hendes engagement og store indsats i
FTS’ mangeartede aktiviteter. Farvel og på gensyn – og alt godt i dit nye som
pensionist.
De bedste hilsener
Bestyrelsen for FTS
v/ Hans Edvard Bjærre
Vi forventer at ansætte en ny kollega i Mariannes stilling 1. april. I de første 3
måneder af 2020 har vi ansat Helle Barnhøj som tværkulturel medarbejder.
Helle er uddannet lærer og har tidligere været forstander på Askov

Efterskole. Vi byder Helle hjertelig velkommen og er taknemmelige for at hun
har sagt ja til at gå ind i et vikariat indtil en ny kollega er ansat.

Kalender
Lørdag d. 4. januar kl. 18.00: International Gudstjeneste.
Mandag d. 13. januar kl. 12:00: Sprogcaféen åbner.
Onsdag d. 22. januar kl. 10:00: Kvindegruppens første møde i 2020.
Torsdag d. 30. januar kl. 14:30: Temaeftermiddag.
Lørdag d. 1. februar kl. 18:00: International Gudstjeneste
Vinterhøjskole: mandag d. 10. og tirsdag den 11. februar kl. 12-16.
Onsdag d. 12. februar og torsdag den 13. februar: Lukket!
Søndag d. 23. februar kl. 14:00: Fastelavnsgudstjeneste i Domkirken og
Fastelavnsfest i Rådhushallen.
Onsdag d. 4. marts kl. 10:00: Ny Mamma Mia-gruppe begynder i Vor Frue Kirke.
Lørdag d. 7. marts kl. 18:00: International Gudstjeneste
Onsdag d. 25. marts kl. 14:30: Temaeftermiddag
Kontakt
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Tlf. 6312
0873 eller 2339 6682. www.fts-odense.dk Vi er også på Facebook.
Jesper Hougaard Larsen, flygtninge og indvandrerpræst og projektleder, tlf. 3052 6239.
jhla@km.dk
Daniela Jensen, kirke- og kulturmedarbejder, tlf. 23449559. danielajensen.fts@yahoo.com
Helle Barnhøj, Tværkulturel medarbejder (januar, februar marts), træffes på Sprogcaféens
tlf. 2339 6682. hellebarnhoj.fts@gmail.com
Sprogcafeen, Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C, er åben mandag, onsdag og torsdag fra
12.00 til 17.00. Kontakt Daniela Jensen, Helle Barnhøj eller Jesper Hougaard Larsen.
Sprogcafeens tlf. 2339 6682.

Kvindegruppen (kvinder i alle aldre): mødes hver onsdag kl. 10.00. Kontakt: Daniela tlf.
2344 5559 eller Helle Barnhoj tlf. 2339 6682
Mamma Mia (gravide og kvinder med babyer): Et nyt hold starter i marts. Kontakt: Daniela
tlf. 23449559.
Young and Younger (unge og yngre med kristen baggrund): Kontakt: Daniela Jensen og
Jesper Hougaard Larsen.
Børn - Vi har forskellige tilbud til børn i løbet af året. Kontakt: Daniela Jensen tlf. 23449559.
danielajensen.fts@yahoo.com
Internationale gudstjenester i Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. kl. 18.00
første lørdag i hver måned (undtagen juli og september 2019). Kontakt: Jesper Hougaard
Larsen.
Gudstjenester på engelsk – Church Service in English: Stillingen som præst for
engelsktalende vil fra 1. januar 2020 ikke længere være tilknyttet FTS. Yderligere
oplysninger om gudstjenester på engelsk: kontakt Fyens Stift kmfyn@km.dk
From January 1, 2020 we will no longer have a pastor for English Speaking. Information
about church service in English, please contact the Bishop’s office: kmfyn@km.dk
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense
Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C
Tlf. 6312 0873
www.fts-odense.dk – Find os på Facebook!

Godt nytår!

Happy New Year!

