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Russisk Påske
I slutningen af april og begyndelsen af maj
havde vi lejlighed til at fejre den største
kristne højtid endnu engang i år. Da deltog
vi nemlig i en rejse til Sankt Petersborg og
Novgorod, mens den ortodokse kirke fejrede
påske, da man dér følger en anden kalender.
Skærtorsdag var vi til messe i Sophia-katedralen i Novgorod, der er Ruslands ældste
kirke fra 1025. Byen var førhen af stor betydning og grundlagt af svenske vikinger. Denne
kirke var tæt besat med ikoner, som er typisk
for den ortodokse kirke: billeder af jomfru
Maria og alle mulige helgener, som man ærer
bl.a. ved at kysse ikonerne. Kirken var helt
fuld af gudstjenestefejrende mennesker, som
alle stod op, mens der blev sunget og læst op
på det gamle sprog, kirkeslavisk, som ingen
forstår i dag, af præster og diakoner. Der blev
svinget med røgelseskar, og porten i ikonostasen - en væg beklædt med ikoner - blev åbnet og lukket, så der skete noget hele tiden.
Fredag oplevede vi en gudstjeneste i Kazankatedralen i Sankt Petersborg, der jo er en
forholdsvis ny by, grundlagt af zar Peter den
Store i 1703. Her blev en kiste båret rundt,
og vi var med ved en symbolsk gravlæggelse
af Kristus på Langfredag. I en anden kirke så

vi, hvordan man pyntede kisten med blomster, og et andet sted i kirken var ti kvinder
beskæftiget med at lave blomsterudsmyk-
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ning til hele kirken. Der stod spande med
blomster i smukke farver.
Påskenat er den store højtid, hvor russerne tager til midnatsmesse. I løbet af
aftenen er der blevet tændt mere og mere
lys, og henimod midnat kulminerer festligholdelsen af påskedags glædelige budskab med den såkaldte korsgang. Forrest
går præster og diakoner med kors og
levende lys på lange stager, og derefter
følger menigheden med lys i hænderne, mens man i lange rækker går rundt
om kirken. Ved midnat råber en præst
"Kristus er opstanden", hvorefter menigheden svarer i kor "Ja, Han er i sandhed
opstanden". Ligesom med andre liturgiske indslag i den ortodokse kirke gentages dette adskillige gange.
Påskedag så vi i en anden kirke, hvordan
russerne medbragte kurve med mad og
drikke og fik det velsignet af præsterne.
Blandt andet hører en særlig påskekage

sig til denne dag efter den lange fastetid
op til påske.
Også her blev der under hele den lange
gudstjeneste sunget af et lille kor uden
musikledsagelse.
Når man betænker, hvilke anstrengelser
sovjetstyret har gjort sig siden revolutionen i 1917 for at udrydde kirken, er det
bemærkelsesværdigt, at det aldrig er lykkedes for magthaverne. Selv om mange
kirker er blevet revet ned eller står som
museer i dag, og mange mennesker er
blevet forfulgt og slået ihjel på grund af
deres tro, synes kirkens situation i dagens
Rusland at være bedre end for 30 år siden. Der genåbnes kirker og præsteseminarier i et vist omfang nu, så det aktuelle
styre synes at have en mere pragmatisk
tilgang til den russisk ortodokse kirkes
virke i samfundet end sovjetstyret udviste
i de første 70 år efter revolutionen.
Niels Arnberg

Danmission Fremtidsbørn

Kirkerne i Odsherred samler i 2016 ind til
Fremtidsbørn. Danmission Fremtidsbørn
er fattige og udsatte børn og unge i Afrika,
Asien og Mellemøsten, der får en bedre
fremtid gennem Danmissions udviklingsprojekter.
Alle børn har ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig.
Når du støtter Danmission Fremtidsbørn,
er du med til at sikre, at børnene får adgang til: Mad, tøj og medicin, skolegang af
god kvalitet, beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse, fællesskaber med leg og
læring, rettigheder og medbestemmelse,
et liv i et fredeligt og retfærdigt samfund.

Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker og organisationer
sikrer, at de projekter, der hjælper Danmissions Fremtidsbørn, er tilrettelagt ud fra et
nært kendskab til de lokale kulturer.
Fra Kristi himmelfarts dag og året ud kan
du støtte Danmissions vigtige arbejde for
Fremtidsbørn ved at give et bidrag i kirkebøsen til projektet eller ved at indbetale et
beløb via netbank til provstiets indsamlingskonto: 0537-0000499013 eller via MobilePay: 41 999 341 (valgfrit beløb) eller via
SMS "HÅB"til 1245 (støt med 100 kr.).
Målet for provsti-indsamlingen er igen i år
kr. 25.000, så enhver gave til Danmissions
Fremtidsbørn modtages med tak!
Torsdag den 22. september kl. 19.30 er der
fællesmøde i Højby kirkes Menighedshus,
Bag Kirken 5, 4573 Højby, hvor Danmissions kampagnekoordinator, Christina Lund
Villadsen, fortæller om Fremtidsbørn.
Se eksempler på Danmissions arbejde for
børn på www.fremtidsborn.dk

Konfirmandundervisning
Velkommen til indskrivning søndag den 19. juni kl. 10.30 til årets konfirmandundervisning i Grevinge. Vi mødes i Grevinge kirke til gudstjeneste.
Bagefter går vi over i konfirmandstuen bag kirken til konfirmandindskrivning. Her har
vi mulighed for at hilse på hinanden over en kop kaffe/te og sodavand, og der bliver
information og tid til spørgsmål om konfirmandforløbet og de særlige arrangementer,
der tilrettelægges for jer konfirmander og jeres familier.
Konfirmationssøndage i Grevinge kirke 2017: 7. maj og 14. maj kl. 10.00. HUSK DÅBSeller NAVNEATTEST medbringes i kopi den 19. juni!
Karin Wandall
Sognepræst og konfirmandlærer
NB! Gå ind på Grevinge kirkes hjemmeside www.grevingekirke.dk
Her annonceres arrangementer og særlige datoer for konfirmander og konfirmandfamilier hen over efteråret og foråret.

Sommerkoncerter

Sogneindsamling

Som noget nyt i denne sommer indbyder Grevinge Kirke til sommerkoncert to fredage om
formiddagen i juli måned.
Det er lykkedes at få solotrompetist, Ketil Christensen, fra Det kongelige Kapel, med solistoptræden ved koncerter i det meste af Europa, og
talrige cd-indspilninger bag sig, til atter at lægge
sin vej forbi Grevinge.
Ligeledes kommer fløjtenist, Henrik Engelbrecht, som er musikkonsulent for festspillene
i Bergen, Danmarks Radio og Det kongelige
Teater på besøg.
De to dygtige musikere skal hver for sig spille
sammen med vor egen organist, Flemming
Hjort, disse to dage:

Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens fattigste lande den 13. marts
fik et godt forløb her i sognet. Der var ikke
så mange indsamlere, så ikke alle ruter blev
dækket, men der
kom dog 3.224
kr. i bøsserne.
Desværre
var
der en del, som
ikke var hjemme,
men vi håber, at
de efterfølgende
har brugt det girokort, som blev
lagt i deres postkasse.

Fredag den 15. juli kl. 11.00
gæster kongelig solotrompetist, Ketil Christensen, Grevinge Kirke for sammen med Flemming Hjort at give turister og fastboende en
musikalsk oplevelse med musik af bl.a. Bach,
Händel, Viviani og Mendelssohn.
Fredag den 29. juli kl. 11.00
kan fastboende og turister opleve, at fløjtenist
Henrik Engelbrecht sammen med Flemming
Hjort formidler musik komponeret af bl.a.
Phillip Emanuel Bach, Krebs, J.S. Bach, Blavet
og Mendelssohn.
Der er fri entré til begge koncerter.

Aftengudstjenester
Der vil i sommertiden blive holdt et par
gudstjenester om aftenen. Vi håber, at dette
tilbud vil blive modtaget af dem, der synes,
at det er svært at komme i kirke søndag formiddag.
Datoerne er i år den 12. juni og den 10. juli
kl. 19.30.

Gudstjenester

Sognekalender

Søndag den 5. juni kl. 10.00
2. søndag e. trinitatis – Anette Sørensen

Konfirmandindskrivning
Søndag den 19. juni i konfirmandstuen efter gudstjenesten kl. 10.30.

Søndag den 12. juni kl. 19.30
3. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 19. juni kl. 10.30
4. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Søndag den 26. juni kl. 09.00
5. søndag e. trinitatis – Jens Kirk
Kirkekaffe

Aftengudstjenester
Søndagene den 12. juni og den 10. juli kl.
19.30.
Sommerkoncerter
Fredagene den 15. juli og den 29. juli kl.
11.00 i kirken.

Konfirmation i 2017

Søndag den 3. juli kl. 10.30
6. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg

Søndag den 7. maj og
søndag den 14. maj.

Søndag den 10. juli kl. 19.30
7. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 17. juli kl. 10.30
8. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg

Andagter på Grevinge Centret
Onsdag den 8. juni kl. 14.00 - Niels Arnberg
Onsdag den 20. juli kl. 14.00 – Karin Wandall
Onsdag den 17. aug. kl. 14.00 – Niels Arnberg

Søndag den 24. juli kl. 09.00
9. søndag e. trinitatis – Jens Kirk
Søndag den 31. juli kl. 10.30
10. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Kirkekaffe

Menighedsrådet holder møde den 7. juni
og den 9. august.
Dagsorden for og referat af menighedsrådets møder er fremlagt i våbenhuset.

Søndag den 7. august kl. 09.00
11. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Søndag den 14. august kl. 10.00
12. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 21. august kl. 10.00
13. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg

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: Flemming Hjort, Tlf. 5058 3350
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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