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Der går gennem verden
1. Der går gennem verden en hinkende dans
om guldkalvens glitrende flanker,
og de, der beruser sig blindt i dens glans,
blir døvet på ømhed og tanker.
Og dansen går ud over jorden.

4. Der går gennem verden en helt anden dans,
som ikke gir rigdom og hæder,
og han, som går forrest, er sært uden glans,
men blomster slår rod, hvor han træder.
Og dansen går ud over jorden.

2. Der danses på landet, i byer og hjem,
og blomster blir trådt under fode,
de svage går bagud, de stærke går frem,
de øder vor dejlige klode.
Og dansen går ud over jorden.

5. Han danser med dem, der har sorger og savn,
med dem, der er småfolk i ånden.
Han danser med fattige, folk uden navn,
de svageste tar han i hånden.
Og dansen går ud over jorden.

3. Men guldkalven drager, den er vores gud,
og alle vil frem for hinanden.
Her gælder der bare ét eneste bud:
Dans med, for de sidste tar Fanden!
Og dansen går ud over jorden.

6. Han fører sin flok ad den stenede sti,
til steder, de næppe blir hyldet,
han åbner de døre, der er lukket i,
forsvinder, hvor han blir forgyldet.
Og dansen går ud over jorden.

7. Men der, hvor han kommer, får mennesker mod
og slutter sig gerne til kæden,
og de, der må humpe på ømmeste fod,
blir båret af rytmen og glæden.
Og dansen går ind i Guds rige.
			
		
Holger Lissner, 1993

Forårets arrangementer....se side 3

Støt kampen mod sult
Søndag den 8. marts er der sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælps
arbejde i verdens fattigste lande.
Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager, mens andres fattigdom
skyldes os mennesker. Det gælder f.eks. i
Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter –
også kaldet kasteløse – fastholdes i fattigdom
som følge af diskrimination mod dem.
32-årige Lila Kohli er en stærk kvinde, der
kæmper for sin familie i en landsby i Nepal.
Hun er dalit – og for dem er livet hårdt. Lila
og hendes mand ejer stort set ingen jord, og
da der er stor arbejdsløshed, er både hendes
mand og parrets eneste søn på 18 år taget
til Indien, hvor de har fundet lavtlønnet arbejde, så de kan sende penge hjem.
Med hjælp af Folkekirkens Nødhjælp har
Lila nu åbnet en lille butik, så familien bliver mindre afhængig af mandens indkomst
i udlandet.
Hvis du vil være med i kampen for verdens
fattigste, så meld dig som indsamler søndag
den 8. marts. De frivillige indsamlere mødes
kl. 11.00 i præstegårdens konfirmandstue,

Nyt fra menighedsrådet
Ved det nye kirkeårs begyndelse, 1. søndag i
advent, overtog suppleant Ingelise Rodian den
plads i menighedsrådet, som Susanne Lander
efter eget ønske forlod. Tak til Susanne for to
års indsats.
1. søndag i advent var også dagen, hvor bemandingen af poster i menighedsrådet for dette år
trådte i kraft. Den vigtige post som kontaktperson mellem kirkens ansatte og menighedsrådet
forvaltes fremover af Kirsten Schwartz i stedet
for Kaj Jensen, der helliger sig arbejdet i diverse udvalg. Øvrige poster i menighedsrådet
er genbesættelser. Medarbejderne har for det
kommende år ikke ønsket en repræsentant i
menighedsrådet.
Da menighedsrådet ikke mere holder møde en
fast tirsdag i måneden, bliver alle datoer oplyst
på bagsiden af kirkebladet.
På vores hjemmeside www.grevingekirke.dk

hvor de får udleveret en rute og en indsamlingsbøsse. Menighedsrådet vil have en
velfortjent kop kaffe klar, når indsamlerne
vender tilbage fra deres rute.
Tilmelding til Lene Sødring på tlf. 23 21 90 11.

kan man læse mere om udvalg og aktiviteter i
Grevinge – Kirke og Kultur.
Vel mødt i 2015!
Per Aagaard Larsen, formand
prgr.grevingekirke@gmail.com
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Året i tal
I året 2014 fødtes der i Grevinge sogn 19
drenge og piger. 7 børn blev døbt, og 4
drenge og 7 piger blev konfirmeret. Der
fandt 4 vielser og 1 velsignelse sted. 16
mænd og 14 kvinder døde, og fra kirken
blev der holdt 18 begravelseshandlinger.

Kirkefilm
Igen i år inviterer Ods og Skippinge provsti
til kirkefilm i Vig Bio for hele provstiet. Det
er i år Pernille Fischer Christensens film:
En du elsker.
Den er et stille drama uden de store armbevægelser men med smertefuld kant. Fra
biografens mørke formidles opstandelsens
virkelighed midt i et forstenet liv, der langsomt folder sig ud på ny i en moderne påskeberetning.
Filmen vises lørdag den 21. marts kl. 14.00
i Vig Bio.
Efterfølgende vil filmens instruktør holde
et kort foredrag, hvor der er mulighed for
at stille spørgsmål til filmen. Samtidig vil
der blive serveret kaffe og kage.
Tilmelding til provstikontoret, tlf. 5991
9006.
Pris kr. 50,- som betales ved indgangen.

Familiegudstjeneste
Palmesøndag er der afslutning for minikonfirmanderne ved en festlig gudstjeneste kl. 14.
Som indledning til påskeugen fører de an i et optog, hvor menigheden bærer palmegrene
ind i kirken. Og måske kommer der også et æsel på besøg denne dag.
Efter gudstjenesten er der forfriskninger og påskeæg i konfirmandstuen, hvor minikonfirmanderne får overrakt diplomer. Vel mødt til alle!

Sangaften

Onsdag den 25. februar indbydes der til sognemøde i
konfirmandstuen. Det bliver
en ”Vintersangaften” ved Peter, Bent og Bodil, vor lokale
”Kirke-trio”.
Som sædvanlig vil første del
være forberedt, og anden del
bestå af ønsker fra salen. Det vil således være
en god idé at medbringe sin bedste sangstemme, så sangen kan få vinger.
Mødet begynder kl. 19.30 – og forsøges afsluttet kl. 22.

Påske-koncert
Igen i år indbydes der til en
spændende påskekoncert i
Grevinge kirke. Den finder
sted mandag den 30. marts, og medvirkende
er CoMa kvartetten – en dygtig strygerkvartet.
De spiller denne aften Haydns ”Jesu syv ord på
korset”, der må siges at være en passende optakt til påsken. Sidste år blev dette værk spillet
i radioen netop med CoMa kvartetten, så der
er grund til at glæde sig til deres besøg her.
Koncerten begynder kl. 20.00, og der vil også
blive lejlighed til at synge et par af påskens
salmer.

Gudstjenester
Søndag den 22. februar kl. 09.00
1. søndag i fasten – Jens Kirk
Søndag den 1. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 8. marts kl. 10.00
3. søndag i fasten – Niels Arnberg
Søndag den 15. marts kl. 10.00
Midfaste – Niels Arnberg
Søndag den 22. marts kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 29. marts kl. 14.00
Palmesøndag – Karin Wandall
Torsdag den 2. april kl. 19.30
Skærtorsdag – Niels Arnberg
Fredag den 3. april kl. 10.00
Langfredag – Niels Arnberg
Søndag den 5. april kl. 10.00
Påskedag – Niels Arnberg
Mandag den 6. april kl. 10.00
Anden påskedag – Karin Wandall
Søndag den 12. april kl. 09.00
1. søndag e. påske – Jens Kirk
Søndag den 19. april kl. 10.00
2. søndag e. påske – Henrik B. Nielsen
Kirkekaffe
Søndag den 26. april kl. 10.00
3. søndag e. påske – Karin Wandall
Konfirmation
Fredag den 1. maj kl. 09.00
Bededag – Jens Kirk
Søndag den 3. maj kl. 10.00
4. søndag e. påske – Karin Wandall
Konfirmation
Søndag den 10. maj kl. 10.00
5. søndag e. påske – Niels Arnberg
Torsdag den 14. maj kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag – Anette Sørensen
Søndag den 17. maj kl. 10.30
6. søndag e. påske – Niels Arnberg
www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
Ansvarlig: Niels Arnberg – Tryk: Trundholm Tryk · Vig

Sognekalender
Sognemøde
Onsdag den 25. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen. Vintersangaften med vor lokale ”Kirketrio”.
Sogneindsamling
Søndag den 8. marts efter gudstjenesten.
Kirkefilm
Lørdag den 21. marts kl. 14.oo i Vig Bio.
Filmen ”En du elsker” vises.
Familiegudstjeneste
Søndag den 29. marts kl. 14.00, hvor minikonfirmanderne medvirker.
Påskekoncert
Mandag den 30. marts kl. 20.00 i kirken. Strygerkvartetten CoMa spiller.
Konfirmation
Søndagene den 26. april og 3. maj kl. 10.00.
Sognemøde
Onsdag den 29. april kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Forårssangaften med Kirketrioen.

Andagter på Grevinge Centret
Mandagene den 16. marts, 20. april og
18. maj kl. 15.00.

Menighedsrådet holder møde den 10. marts,
den 14. april og den 5. maj.
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. 6059 9512
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: Kirsten Schwartz, Lynghusene 30, Grevinge.
Tlf. 5965 9509

