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Gud, når det flimrer på skærmen
1. Gud, når det flimrer på skærmen,
ser vi den levende død,
blikke, som blot eksisterer,
folk, som får stene for brød.
Tomheden griner bag smilet,
stilheden kværnes til larm.
Gud, send din Ånd ind i verden,
så den blir levende, varm!

3. Gør os til folket, der sørger,
lider og kæmper, blir slidt,
lindrer, så øjnene lyser,
stiller de tøvende frit,
vover at nedbryde grænser,
rækker de sultende brød,
vælger at kæmpe mod urét
uden at frygte vor død.

2. Gud, se i nåde til kirken
tynget af stivnede ben,
lammet af love og vaner,
bundet af pænhed og sten.
Giv os din Ånd, så vi tændes,
atter får mod til at tro,
sprænger de hensyn, der hindrer
nyt i at spire og gro.

4. Jesus, så frit har du levet,
Kristus, så streng var din død.
Men du fik folk til at håbe,
lytte, når ordene lød.
Du har den glød, så vi vågner,
mærker din ånd i vor krop,
gør, vi blir levende, varme,
og fra de døde står op.
Holger Lissner, 2010

Høstgudstjeneste den 15. september

HØST-BØN
Himmelske far
Vi takker dig for alt det, vi må høste:
jordens rige afgrøde, det vore hænder og maskiner
har fået at arbejde med og som vi
så rigeligt mættes af.
Vi takker dig for alt det, vi må høste hos dig:
En tro der bærer. Et håb der lukker op.
En kærlighed, stærkere end alt andet.
Vi takker dig, at du er her – også som et værn mod,
at vi strander i stopfodret
ensomhed og ligegyldighed.
At du er her som den vi kan takke,
som den, der minder os om,
at vi har ansvar for andre end os selv.
Hjælp os til at leve uden smålighed mod andre.
Mind os om alt det, du giver os at så.
AMEN
Lena Bentsen

Årets indsamlingsprojekt
I år samler provstiets sogne ind til et projekt, der skal
støtte Mission Afrikas arbejde i Cameroun, "På to hjul i
bushen".
Både lægetasken og Bibelen er med, når evangelisterne
fra Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun kører over
stok og sten på motorcykel for at opsøge nomadefolket fulanerne i bushen i det
nordlige Cameroun. Forkyndelse og diakoni er to uadskillelige og ligeværdige
sider af deres arbejde.
Fulanerne er et nomadefolk, som lever over hele Vestafrika. Traditionelt har de
som kvægnomader vandret fra sted til sted, men i takt med, at grænserne bliver mere lukkede, er deres levevis truet.
De fleste fulanere er muslimer, men de
kender fra Koranen Jesus som en profet,
der helbredte syge, og de vil gerne høre
mere om ham og kristendommen.
Ligesom i de foregående år håber vi, at
provstiindsamlingen også i 2013 vil nå
op på 25.000 kr.
Den 26. september holdes der et offentligt møde om projektet i Fårevejle Menighedshus kl. 19.30.

Kirkemusikfestival

Sangaftener
I de sidste par år har vi indbudt til en
sangaften i hver af de fire årstider. Det er
vores "Kirke-trio", som består af organist
Bodil, kirkesanger Peter og salmeskriver
Bent, der står for arrangementerne.
Den 30. oktober bliver der sangaften
i efteråret, hvor trioen kommer med
et program, bestående af solooptræden og fællessang. Efter pausen kan
deltagerne foreslå sange og salmer.
Men inden da – den 21. august – indbydes der til sommersangaften, hvor
opskriften er den samme – men programmet et andet.
Begge dage er det kl. 19.30 i konfirmandstuen.

Adventskoncert
Selv om der er længe til, så gøres der
allerede nu opmærksom på årets adventskoncert. Det bliver nemlig også i
år en stor oplevelse, når Nykøbing Sj.
Stadsorkester kommer på besøg med et
afvekslende og populært juleprogram.
Det er onsdag den 27. november kl.
19.30 i kirken.
Skriv det i kalenderen med det samme!

Kaffebord
Søndag den 3. november indbydes der efter gudstjenesten kl. 14 til kaffebord i konfirmandstuen. Udover hyggeligt samvær vil
der også blive lejlighed til at synge lidt.
Alle er velkomne.

Sidste år blev der for første gang her i provstiet
afholdt en kirkemusikfestival i efterårsferien.
Dette vil blive søgt gentaget i år, idet der rundt
omkring i Odsherreds kirker vil blive afviklet
musik-arrangementer med hver deres særpræg
indenfor en gudstjenestelig ramme.
I Grevinge arbejder vi på at skabe en en gudstjeneste, hvor vi fokuserer på salmer og bønner, skrevet af Holger Lissner, der er en af vor
tids store salmedigtere. Den vil blive afholdt
onsdag den 16. oktober kl. 19 i kirken.
Den fælles overskrift for ugens arrangementer
er Kirkemusikfestival 2013.
Alle er naturligvis velkomne til samtlige arrangementer i de forskellige kirker i ugens løb.

Konfirmandundervisning
Velkommen til indskrivning 4. september kl. 19 til årets konfirmandundervisning i Grevinge.
Vi starter med en gudstjeneste i kirken og
fortsætter i konfirmandstuen med information om konfirmandforløbet. Der vil
være mulighed for at hilse på hinanden,
kaffe og sodavand og tid til spørgsmål.
Præst, organist, kirkesanger og menighedsråd vil fortælle lidt om kirkens liv og
de særlige arrangementer, der tilrettelægges for jer konfirmander og jeres familier.
Undervisning: tirsdage kl. 12.15
til 13.45 med start 10. september.
Konfirmationssøndage i Grevinge
2014: 11. og 18. maj kl.10.
HUSK DÅBSATTEST
medbringes den 4. september!
Med venlig hilsen
Karin Wandall
Sognepræst og konfirmandlærer
NB! Gå ind på Grevinge Kirkes
hjemmeside: www.grevingekirke.dk .
Her vil der løbende blive annonceret arrangementer og særlige datoer for konfirmander og konfirmandfamilier.

Gudstjenester

Sognekalender

Søndag den 18. august kl. 10.30
12. søndag e. trinitatis - Karin Wandall
Kirkekaffe

Sognemøde
Onsdag den 21. august kl. 19.30 i konfirmandstuen. En sommersangaften med vor lokale ”Kirke-trio”.

Søndag den 25. august kl. 09.00
13. søndag e. trinitatis - Henrik Bach

Konfirmandindledning
Onsdag den 4. september kl. 19.00 i kirken.
Derefter samvær i konfirmandstuen.

Søndag den 1. september kl. 10.00
14. søndag e. trinitatis - Niels Arnberg
Søndag den 8. september kl. 10.00
15. søndag e. trinitatis - Niels Arnberg
Søndag den 15. september kl. 10.00
16. søndag e. trinitatis - Niels Arnberg
Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste
Søndag den 15. september kl. 10.00 i den smukt
pyntede kirke.
Kirkemusikfestival
Onsdag den 16. oktober kl. 19.00 i kirken.
Rock-gudstjeneste
Søndag den 27. oktober kl. 19.00 i kirken.
Et arrangement for konfirmander fra flere sogne.

Søndag den 22. september kl. 10.30
17. søndag e. trinitatis - Karin Wandall
Kirkekaffe

Sognemøde
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen. En efterårssangaften med vor lokale ”Kirke-trio”.

Søndag den 29. september kl. 09.00
18. søndag e. trinitatis - Charlotte West

Kaffebord
Søndag den 3. november i konfirmandstuen efter
gudstjenesten kl. 14.00.

Søndag den 6. oktober kl. 09.00
19. søndag e. trinitatis - Henrik Bach
Søndag den 13. oktober kl. 10.30
20. søndag e. trinitatis - Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 20. oktober kl. 09.00
21. søndag e. trinitatis - Niels Arnberg
Søndag den 27. oktober kl. 19.00
22. søndag e. trinitatis - Karin Wandall
Søndag den 3. november kl. 14.00
Alle helgens dag – Niels Arnberg
Kaffebord
Søndag den 10. november kl. 14.00
24. søndag e. trinitatis - Karin Wandall
Familiegudstjeneste

www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
Ansvarlig: Niels Arnberg – Tryk: Trundholm Tryk · Vig

Konfirmand-arrangement
Søndag den 10. november i konfirmandstuen
efter gudstjenesten kl. 14.00.
Adventskoncert
Onsdag den 27. november kl. 19.30
i kirken med Nykøbing Sj. Stadsorkester.

Andagter på Grevinge Centret

Mandagene den 19. august, 16. september,
21. oktober og 18. november kl. 15.30.

Menighedsrådet holder normalt møde den
anden tirsdag i måneden.
Dagsorden for og referat af menighedsrådets
møder er fremlagt i våbenhuset.
Kirkebil til gudstjenester og arrangementer bestilles dagen før
inden kl. 16.00 på tlf. 70 26 27 27

Adresser

Sognepræst Niels Arnberg, Præstegården, 4571 Grevinge. Tlf. 5965 9002
Sognepræst Karin Wandall, Tlf. 2562 5935
Ringer og graver: Poul Andersen. Henvendelse til kirkegårdskontoret,
Tlf. 5965 9025, bedst kl. 9-10 undtagen mandag.
Organist: Bodil Dam Madsen, Tlf. 5965 5605
Kirkesanger: Peter Hansen, Hovedgaden 27, Grevinge. Tlf. 4030 2097
Kirkeværge: Lene Sødring, Maglevænget 15, Grevinge. Tlf. 2321 9011
Menighedsrådsformand: Per Larsen,Engelstrupvej 16, Grevinge.
Tlf. 4228 2928
Kirkekassens kasserer: Natasja Chistensen Engelstrupvej 1A, Grevinge
Tlf. 2729 4649

