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Gud kan kun tælle til én
Man taler så meget om de tomme kirker - en dag
må en af os gå hen og se, om det virkelig passer,
sagde Mark Twain. Var han gået i Grevinge Kirke,
var han blevet mødt af Niels Larsen Stevns´ fresko
fra 1924, der næsten kan tage vejret fra én. En
tegneserie på to billeder, kunne man også kalde
Larsens Stevns´ todelte værk, der danner kirkens
alterparti. Og hvilke billeder! Det ene viser Jesus
komme ud af den tomme grav, det andet hans
himmelfart som en anden superhelt cirka 40 dage
senere.
De fleste i Grevinge sogn kender selvfølgelig billederne, når de er kommet til kirke, for at få et
godt ord med på vejen om søndagen, eller mødt
op på deres store mærkedage til dåb, konfirmation, vielse, eller begravelse. Hvor skal man ellers
gå hen med sin sorg og sin glæde for at høre det,
man ikke kan sige sig selv? Og meget symbolsk
bliver man jo båret til kirken i dåben, når man har
livet foran sig, og man bliver båret derfra, når man
har lagt livet bag sig. I det hele taget er det godt
at blive mindet om, at vi bliver båret fra start til
slut, af ham, der så langt fra var en superhelt, men
samtidig så meget mere. At vi ikke går vejen alene.

Niels Larsen Stevns´ fresko – hans lille tegneserie – sætter billeder på det, vi hverken kan forstå,
eller sige os selv, men som vi alligevel kan tage
til os. Og ellers kan vi jo i denne mørke tid se på
julestjernen øverst på træet, der minder os om
stjernen på himlen dengang, som viste vej til det
lille barn i krybben.
Grundtvig siger, at vi alle har en ledestjerne, og
den ledestjerne gør, at vi aldrig farer vild. Følger
vi vejen til Guds søn, så er vi på rette vej. Stjernen
skinner i mørket, leder os på vej. Det kan være
godt at tænke på i en kold tid, hvor alt gøres op
i tal og succes og nytteværdi – det gælder både i
og uden for kirken, men hvor den kun er én ting,
der tæller: At vi stoler på Vorherre. For tro handler
ikke om størrelse, eller kraft. Tro handler om tillid.
Gud kan man hverken læse sig til på universitetet,
regne ud, eller fra. Man kan kun regne med ham.
Det siges nemlig, at Gud kun kan tælle til én: Mig!
Så vi altid har én.
Så langt, så godt. God bedring til provst Niels Arnberg, og glædelig jul og et velsignet nytår til alle
i Grevinge sogn.
Henrik Bach, konstitueret sognepræst
i Grevinge sogn

Jul og vinter i Grevinge

Menighedsrådet har på sit seneste møde fordelt posterne som formand, næstformand, sekretær, kasserer og kontaktperson. Det bliver
samme bemanding på posterne det næste år,
som det har været i år.
Det er lovbestemt, at menighedsrådet skal
gøre dette én gang om året i den 4 år lange
valgperiode menighedsrådet fungerer.
Til næste år i november er det 4 år siden, at
der sidst var landsdækkende valg til menighedsrådene. Alle har således mulighed for
at blive valgt ind i menighedsrådet i 2016.
Tænk over det!
Meget mere om valget vil blive udsendt i løbet af 2016. Se nyt om dette - og om Grevinge
Kirkes øvrige arrangementer - i vores udhængsskabe ved våbenhuset og ved konfirmandlokalet, samt selvfølgelig i Kirkebladet
og på hjemmesiden www.grevingekirke.dk
God jul og godt nytår - og vel mødt i Grevinge - Kirke og Kultur, både nu, i julen og i
det nye år 2016.
Per Larsen, formand

Lillejuleaften
d. 23. dec. 2015 kl. 16.30

Denne eftermiddag startes en ny tradition ved
Grevinge Kirke og Kultur.
Ud over Grevinge by vil der kunne høres julemusik fra kirketårnets glamhuller.
En lille messingblæserkoncert indeholdende
nogle af de kendte julesalmer vil kunne opleves udenfor kirketårnet og høres viden om.
Efterfølgende vil der blive serveret lidt varmt
at drikke og noget af julens bagværk.
Mød op og vær med til sammen med andre
fra sognet for at starte en ny juletradition ved
vores landsbykirke.

Arrangementer

Fremover vil menighedsrådet have arrangeret
et månedligt arrangement. Du vil bl.a. kunne se
dem på hjemmesiden og på diverse opslagstavler. De vil foregå på forskellige tidspunkter på
dagen og de vil i indhold være vidt forskellige.
Vi modtager gerne forslag og ønsker til hvilke
arrangementer du kunne tænke dig kom til
Grevinge Kirke og Kultur.
Se kommende arrangementer på kirkebladets
bagside.

Advents-familiegudstjeneste i
Grevinge Kirke 2. søndag i advent kl. 14
med Luciaoptog ved børn fra Sydskolen
afdeling Grevinge.

Vi varmer sammen op til
jul med en stemningsfuld adventsgudstjeneste.
Adventstiden er fuld af
forventningens glæde. Vi tænder lys og lader
lysene skinne og varme os i mørket op mod jul.
Vi skal høre juleevangeliet om den store stjerne
og den lille himmelkonge - der blev verdens lys.
Kom og syng med på de kendte julesalmer og
oplev det smukke Luciaoptog med børn fra Sydskolen afdeling Grevinge. Konfirmander medvirker med læsning og stjerner.
Måske får vi også besøg af en enkelt kamel? hvis
den kan finde vej til Grevinge kirke.
Efter gudstjenesten er der gratis æbleskiver og
kaffe/saft - og salg af lys og engle i konfirmandstuen til fordel for Danmissions Fremtidsbørn.
Vi håber på god tilslutning som de andre år – af
både børn og voksne.
NB! Medbring gerne en lille mønt til vores
indsamling til Danmissions Fremtidsbørn.
Vel mødt til en fælles stjernestund!

Information
om forårets konfirmationsforberedelse
Temadage og events i foråret 2016 (d.26/1 og
d. 3/3 har konfirmander fra kommuneskole fri
fra skole til konfirmationsforberedelse).
Tirsdag d. 26. januar: Temadag kl.8.30 – 14.00
om ’påske og håb’ i Grevinge konfirmandstue.
Tirsdag d. 2. februar: Fælles aftentur med turbus
for konfirmander fra Grevinge og Vallekilde-Hørve
til Roskilde Domkirkes konfirmand-event:”Hope
is the only thing stronger than Fear”.
Torsdag d. 3. marts: Temadag kl.8.30 – 14.00
med ’Konfirmand Aktions – globale fortællere’.
Denne dag får vi besøg af en ung fra kirken
i Cambodja i Vallekilde præstegård og kirke.
Der bliver taxa fra Grevinge til Vallekilde.
Torsdag d. 7. april: kl.14.15 til kl.16.30: Afslutning for konfirmander og generalprøve i kirken.

Minikonfirmander 2016

Med opstart onsdag den 20. januar og indtil
påske er der Minikonfirmander hver onsdag
eftermiddag kl. 14.15 – 15.45 i Grevinge konfirmandstue og 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 8 gange – hvor minikonfirmanderne
oplever kirken som deres og vores kirke – afsluttes med en familiegudstjeneste Palmesøndag, hvor minikonfirmanderne medvirker og
modtager diplomer. Alle er hjertelig velkommen til at støtte op omkring børnene Palmesøndag den 20. marts kl. 14.00 i Grevinge
kirke for alle generationer.
Der uddeles invitation til minikonfirmand i
samarbejde med Sydskolen afdeling Grevinge.
Tilmelding inden d.12. januar men gerne før
til mini-konfirmandlærer Karin Wandall: kkw@
km.dk eller på tlf. 60599512.

TROEN I KUNSTEN

Kirkehøjskole, lørdag d. 30.1.2016, kl. 13-16 i
Odden Præstegårds konfirmandstue.
Der serveres kaffe og brød.
TROEN I KUNSTEN – FRA RENÆSSANCEN
TIL NUTIDEN
Kunstværker kan udtrykke de bibelsk-eksistentielle spørgsmål, som generation efter generation har stillet; lidelsen, det meningsfulde liv,
og oplevelsen af det hellige. Oddens sognepræst Kristian Massey Møller viser personligt
udvalgte hjertebilleder, som i hans optik sætter
menneskelivets vilkår ind i en eksistentiel livsrejse mellem tro, liv og kærlighed. Der tages
afsæt i altertavlen i Gjógv kirke på Færøerne,
hvor disciplen Peter trækkes op af havet af
Jesus. Og herfra gribes der med et udvalg af
kunstneres værker om billedskabelse, billedmotiver og livstolkninger. Bl.a. Michelangelo,
Niels Larsen Stevns, Per Kirkeby og Arne Haugen Sørensen. Herefter spørgsmål og diskussion.
Venlig hilsen
Odden Menighedsråd & Oddens Sognepræst
Kristian Massey Møller

Alting har sin tid
Alting HAR sin tid
og alting TA’R sin tid.
Vi vælger ikke selv, hvordan tiden, vil gi’ den,
men vi kan vælge selv, hvad vi helst vil ”putte” i den.
EN TID TIL AT TALE, et ord med glæde i,
med mindre vi vil bruge tid på ord, der skaber krig.
Et ord – imens vi dybt foragt’ligt snøfter.
Et ord, der mellem mennesker graver grøfter.
Langt bedre er et smil – ledsaget at et ord,
Som gør, at vi forenes kan, på vores fælles Jord.
EN TID TIL AT GRÆDE, en tid til at le.
En tid til sol og sommer, eller tid til julesne.
Vi ved, at altid HAR sin tid,
Vi ved at alting TA’R sin tid.
Men hvis vi kan se bort fra hver tid med suk og støn,
vil tiden måske vise os, hvad der står stedsegrønt.
Vi jagter rundt med rynker dybt i panden;
”jeg har så travlt, så jeg er fra forstanden”
Ja, tiden er så knap, så jeg er rent på spanden”!
Men TA’ lidt tid og HA’ lidt tid –
helst tiden til hinanden.
Vi ved, at klokken slår,
vi ved, at tiden går.
Man tænker tit; ”ku’man blot bremse tiden,
Så får man mere tid til andet siden”!
Men tiden går, som tiden vil
Måske slår tiden ikke til,
Men husk at bruge tid, på det, der tæller,
Ja, dét, der får din LIVSTID særlig gælder.
Der er en tid til stort og småt,
Brug tiden, så din tid går godt.
Tag tiden vel i agt!
For tiden, den har magt!
Lad vær’ at lade tiden løbe fra dig!
Lad vær’ at lade tidens travlhed ta’ dig!
Det største og det vigtigste i TIDEN,
er det nu, der fryde kan os siden:
Det gode ord – et venligt smil,
tilbagelægger mange mil,
langt flere mil, end rynker dybt i panden.
For tiden er til NU – og til hinanden.
Så TA’ din tid
og HA’ din tid.
Til sorg og strid
Til fred og flid.
Og vid, den tid, du kommer, som den bedste,
det er dén tid, du bruger på din næste.
Men frem for alt, og vigtigst ér,
at tiden, hvis du har den kær,
brug tiden! – dén som Gud dig gav,
din tid, fra vugge og til grav,
den tid, den kommer, dét er givet;
Tag dig for Guds skyld tid til at leve livet.
Tekst af Bent Kjærsgaard.
Teksten blev læst op af Daniel
til vores Gudstjeneste: Musik og digt

Gudstjenester
13. december kl. 10.00
3. s. i advent - Henrik Bach
20. december kl. 09.00
4. s. i advent - Jens Kirk
24. december kl. 16.00
Juleaften - Karin Wandall
25. december kl. 10.00
Juledag - Henrik Nielsen
26. december Ingen – Henvisning til
Hørve kl. 10.30 Karin Wandall
27. december kl. 10.00
Julesøndag - Henrik Bach
1. januar kl. 14.00
Nytårsdag - Henrik Bach
3. januar kl. 10.30
Helligtrekonger - Karin Wandall
10. januar kl. 09.00
1. s. e. H.3Konger - Henrik Bach
17. januar kl. 10.00
2. s. e. H.3Konger - Henrik Nielsen
24. januar kl. 10.00
Septuagesima - Karin Wandall
31. januar kl. 09.00
Seksagesima - Jens Kirk
7. februar kl. 10.00
Fastelavn - Henrik Bach
14. februar kl. 10.00
1. s. i fasten - Karin Wandall
21. februar kl. 10.30
2. s. i fasten - Henrik Bach
28. februar kl. 10.00
3. s. i fasten - Henrik Bach

Andagter på Grevinge Centret
24. december kl. 11.00 Karin Wandall
20. januar kl. 14.00 Henrik Bach
17. februar kl. 14.00 Niels Arnberg

Sognekalender
Læseklub
Hvis du er interesseret i at deltage i et nyt initiativ, så mød
op i konfirmandlokalet tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19.
De fremmødte laver i fællesskab de overordnede linjer og
aftaler for en kommende læseklubs virke.
Der skal være en tovholder, som har styr på mødedatoer og
de overordnede aftaler. Hvis du er interesseret i at deltage eller i at være tovholder for gruppen må du gerne inden mødet
sende en mail til Kirsten Schwartz på fruschwartz@cg1.dk
Lapidarium
LAPIDARIUM! Er det ikke et flot ord? Men hvad betyder det?
Og hvad er det? Det er såmænd gravsten fra nedlagte grave,
som bliver stillet op i et bestemt mønster et sted på kirkegården efter der er indhentet tilladelse fra gravstedsejeren.
Vi har i menighedsrådet talt om, at lave et Lapidarium på Annekskirkegården. Vi har fået nogle forslag fra en af vore interesserede borgere, som vi lige nu arbejder med.
Vi håber, vi i næste kirkeblad, kan vise det endelige forslag.
Når vi synes, det er en god ide, er det både pga. det kunstværk,
det kan blive, men også for at vise kulturen gennem tiderne.
Lapidariet skal indgå i en historisk vandring på Grevinge Kirkegård og der vil blive udarbejdet en folder dertil. Der arbejdes
med et antal kirkegårdsvandringer efterfølgende.
Mandag d. 7-12-2015 kl. 19.30
Julekoncert i Grevinge Kirke med Flemming Hjorth, Odsherreds sangkor, Annette Olsson på obo og andre medvirkende.
Onsdag d. 23-12-2015 kl. 16.30 Messingblæsere fra kirketårnet med efterfølgende traktement og orgelmusik i
tårnrummet.
Tirsdag d. 19-1-2016 kl. 15-17
Foredrag med Hans Peter Tams ”Mindernes Dæmoner” i
konfirmandlokalet. Der serveres kaffe, te og kage.
Onsdag d. 24-2-2016
Der startes med morgenmad fra kl. 9. Foredrag med Kirsten
Arlund om pilgrimsfærden på Caminoen i konfirmandlokalet.
Torsdag d. 17-3-2016 kl. 19-21
Koncert i samarbejde med musikforeningen Drauget med
Jens Lysdal og trio i kirken. Der tages entré.
Menighedsmøderne afholdes 1. tirsdag i hver måned.
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
www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
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