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Minikonfirmander i
Grevinge forår 2014
I foråret med opstart den 18. februar (efter
vinterferien) og indtil påske er der minikonfirmander hver tirsdag eftermiddag i Grevinge
kirke for børn i 3. og 4. klasse.
Vi skal lege og høre spændende historier fra
Bibelen. Vi oplever kirken sammen, synger og
snakker om, hvorfor Gud er vigtig i vores liv.
De i alt otte gange – hvor minikonfirmanderne
oplever kirken som deres kirke og vores kirke
– afsluttes med en gudstjeneste den 13. april –
Palmesøndag kl. 14, hvor minikonfirmanderne
medvirker og modtager diplomer.
Alle er hjertelig velkommen til at støtte op omkring børnene ved denne familiegudstjeneste
for alle generationer. Der uddeles invitation til
minikonfirmand i samarbejde med Grevinge
Centralskole. Tilmelding inden den 1. februar
til minikonfirmandlærer/præst Karin Wandall:
kkw@km.dk eller tlf. 25625935.

Jul i Grevinge
Juleaften er der gudstjeneste kl. 16.00,
hvor alle generationer samles for at begynde højtiden i kirken. Der uddeles denne dag et sangblad, så alle kan synge med.
Juledag er der festgudstjeneste kl.
10.00 med lys i træ og bænke.
Anden juledag, hvis egentlige navn er
Sct. Stefansdag, er der ligeledes gudstjeneste kl. 10.00.
Julesøndag slutter vi året med gudstjeneste kl. 10.00.
Velkommen til at fejre julehøjtiden
i sognekirken.

Helligtrekonger
I år fejrer vi, at Helligtrekongers søndag
falder på Helligtrekongers aften den 5.
januar. Vi begynder i kirken med gudstjeneste og lys i juletræet kl. 14.00, og
bagefter indbydes der til samvær i konfirmandstuen.
Fra gammel tid har Helligtrekongers dag
markeret afslutningen på julehøjtiden.
Velkommen i det nye år.

Kyndelmisse
Søndag den 2. februar indbydes der til noget
næsten helt nyt.
Vi begynder nemlig i konfirmandstuen kl.
14.00 med hyggeligt samvær og værksted, hvor
man kan dekorere sit eget lys og tage med i
kirken og hjem bagefter. Derefter holder vi
en gudstjeneste kl. 16.00 med levende lys i
kirken.
Selve navnet kyndelmisse kommer af det latinske missa candelarum, der betyder lysmesse.
Midt i den mørkeste tid vil vi tænde lys og
understrege, at Kristus er verdens lys. Vi håber,
at mange vil deltage i denne fest for lyset midt
i vinterens mørke.

De Ni Læsninger
I adventstiden holdes der i mange af landets
kirker en helt anderledes gudstjeneste. Den
kaldes ”De Ni Læsninger”, og den er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen.
Som navnet antyder, læses der i løbet af gudstjenesten ni udvalgte stykker fra Bibelen, som
til sammen udtrykker målet og formålet med
Guds kærlighed til hele sin skabning.
Traditionen stammer fra England, hvor den
første gang blev brugt den 24. december 1918
i Kings College Chapel i Cambridge. Siden da
er idéen taget op af en række andre kirker i
England og i Danmark.
I Grevinge kirke indbyder vi for fjerde år til
denne særlige gudstjeneste, som i år bliver
søndag den 15. december kl. 16.00.

Adventskoncert
Onsdag den 27. november kommer
Nykøbing Sj. Stadsorkester til Grevinge
kirke med et afvekslende og populært
juleprogram.
Orkestret havde 75 års jubilæum sidste
år og består af ca. 45 lokale amatørmusikere, som spiller alt fra traditionelle
marcher til populær filmmusik.
Orkestret dirigeres af Ole Andersen,
som efter 45 år som solotrompetist i
landets bedste orkestre stadig er aktiv.
Vi kan derfor se frem til en dejlig aften
som indledning til adventstiden.
Koncerten begynder kl. 19.30.

Børnegudstjeneste

Sognetur
Der er som noget nyt planlagt en teatertur,
som vi håber, at mange har lyst til at deltage i.
Den finder sted fredag den 31. januar, og turen går til Frederiksberg, hvor vi først spiser på
den velrenommerede restaurant, Bjørnekælderen, og dernæst går i Betty Nansen Teater
og ser forestillingen Don Quixote med Nicolas
Bro i titelrollen.
Pris for middag og teaterbillet: ca. 400-450 kr.
Der er reserveret A og B-billetter.
Vi regner med at arrangere samkørsel i egne
biler.
For at kunne sikre os pladser begge steder, må
vi have tilmeldinger inden den 1. december!
Tilmelding til Bodil Dam Madsen eller Niels
Arnberg.

2. søndag i advent den 8. december kl. 14.
Vi holder Lucia-børnegudstjeneste med temaet
”Verdens Lys” og Luciaoptog.
Hvad er det ved lys, der er så godt? Det får
os til at se klarere. Det får os til at kunne se
hinanden. Det varmer, og det får os til at føle
os godt tilpas. Lyset skal minde os om, at der,
hvor vi kan opleve, at noget gør os kede af det
eller bange, der kan der være håb alligevel,
som lyset kan lyse op og varme og give liv.
Vi skal høre juleevangeliet om Betlehemsstjernen og englenes sang om Himlens fred,
der kommer til vor jord. Og vi skal høre julehilsener til os fra børn i andre lande, der har
fået nyt håb i deres hverdag gennem hjælp fra
os i Danmark.
Efter gudstjenesten er der adventshygge i konfirmandstuen med kage, sang, julehistorie og
salg af Lucia-engle, skrabelodder og lys til
fordel for Danmissions Fremtidsbørn.
Vi håber på lige så god tilslutning som de andre år – af både børn og voksne.

Gudstjenester
Søndag den 17. november kl. 09.00
25. søndag e. trinitatis – Charlotte West
Søndag den 24. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 1. december kl. 10.00
1. søndag i advent – Niels Arnberg
Søndag den 8. december kl. 14.00
2. søndag i advent – Karin Wandall
Børnegudstjeneste
Søndag den 15. december kl. 16.00
3. søndag i advent – Niels Arnberg
De Ni Læsninger
Søndag den 22. december kl. 09.00
4. søndag i advent – Henrik Bach
Tirsdag den 24. december kl. 16.00
Juleaften – Niels Arnberg
Onsdag den 25. december kl. 10.00
Juledag – Niels Arnberg
Torsdag den 26. december kl. 10.00
Anden juledag – Karin Wandall
Søndag den 29. december kl. 10.00
Julesøndag – Niels Arnberg – Kirkekaffe

2014
Onsdag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag – Niels Arnberg
Søndag den 5. januar kl. 14.00
Helligtrekongers søndag – Niels Arnberg
Kaffebord
Søndag den 12. januar kl. 10.00
1. søndag e.h.3k – Karin Wandall
Søndag den 19. januar kl. 09.00
2. søndag e.h.3k. – Charlotte West
Søndag den 26. januar kl. 10.30
3. søndag e.h.3k. – Henrik Bach
Søndag den 2. februar kl. 16.00
4. søndag e.h.3k. – Karin Wandall – Kaffebord
Søndag den 9. februar kl. 10.30
Sidste søndag e.h.3k. – Niels Arnberg
Søndag den 16. februar kl. 09.00
Septuagesima – Niels Arnberg

Sognekalender
Menighedsmøde
Onsdag den 20. november kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Adventskoncert
Onsdag den 27. november kl. 19.30 i kirken.
Nykøbing Sj. Stadsorkester medvirker.
Børnegudstjeneste
Søndag den 8. december kl. 14.00 i kirken med
festligt samvær i konfirmandstuen bagefter.
De Ni Læsninger
Søndag den 15. december kl. 16.00 i kirken.
2014
Helligtrekonger
Søndag den 5. januar kl. 14.00 i kirken med
efterfølgende samvær i konfirmandstuen.
Sognetur
Fredag den 31. januar. Tilmelding inden d. 1.
december. Læs nærmere omtale på side 3.
Kyndelmisse
Søndag den 2. februar kl. 14 i konfirmandstuen efterfulgt af en stemningsfuld gudstjeneste i kirken kl. 16.
Sognemøde
Onsdag den 19. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen. En vintersangaften med vor lokale ”Kirke-trio”.

Andagter på Grevinge Centret

Mandagene den 18. november, 20. januar
og 17. februar kl. 15.30.
Juleaften er der gudstjeneste kl. 11.00.

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, Engelstrup Møllevej 1, Grevinge.
Tlf. 4228 2928
Kirkekassens kasserer: Natasja Chistensen Engelstrupvej 1A, Grevinge
Tlf. 2729 4649
www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
Ansvarlig: Niels Arnberg – Tryk: Trundholm Tryk · Vig

