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Maud og Langkilde i Grevinge kirke
Adventskoncerten finder i år sted onsdag den 7. december kl. 19.00, og den bliver med kendte
lokale musikere. Maud og Langkilde er en duo, som sangeren Maud Kofod har dannet sammen
med guitaristen Robert Langkilde. Koncerten vil naturligt blive præget af advent og jul, men
andre temaer vil utvivlsomt kunne forekomme. Under alle omstændigheder venter der tilhørerne kvalitet og sjæl i musikken. Duoen vil bevæge sig i gospel, det klassiske julerepertoire og
helt ny musik. Undervejs bliver der indlagt fællessalmer, som duoen ledsager instrumentalt.
Følgende citater er fra en kirkekoncert på egnen: "Maud Kofod synger indlevet og klangfuldt
og bliver hjulpet smukt frem af Robert Langkildes guitarspil". - "En fornøjelig og gribende
oplevelse, der højnes af den gode lyd i et kirkerum".
Der er lagt op til en oplevelse i Grevinge kirke …..endnu engang!

Advent og vinter i Grevinge

Forårets konfirmations- Bibelen Live
Torsdag den 23. marts kl. 19-21 indbydes
forberedelse
Den 31. januar og den 2. marts har konfirmander fra kommuneskoler fri fra skole til konfirmationsforberedelse.
Tirsdag d. 31. januar: Temadag kl. 8.3014.00 om "påske og håb" i Grevinge konfirmandstue. Dagen er fælles med konfirmander fra Vallekilde-Hørve.
Tirsdag d. 7. februar: Fælles aftentur med
turbus for konfirmander fra Grevinge og
Vallekilde-Hørve til Roskilde Domkirkes
konfirmandevent.
Torsdag d. 2. marts: Temadag kl. 8.3014.00 med ”Konfirmand Aktions globale
fortællere". Denne dag får vi besøg af en
ung fra kirken i Cambodja i Vallekilde
præstegård og kirke. Der bliver arrangeret samkørsel fra Grevinge til Vallekilde.
Torsdag d. 30. marts er der konfirmandtimer efter skole kl. 14.15-15.45 i Grevinge konfirmandstue. Ligeledes torsdag d.
6. april kl. 14.15-16.30.
Torsdag d. 20. april efter skole er der afslutning i konfirmandstuen og generalprøve til konfirmation i Grevinge kirke.
Karin Wandall

konfirmandforældre og andre interesserede til en sogne-aften, hvor vi får besøg af
skuespiller Klaus Højgaard Laursen, der
reciterer og genfortæller fra Markusevangeliet. Der bliver kaffepause undervejs og
mulighed for at hilse på hinanden samt
information om forårets konfirmationer.
Aftenen bliver en helt ny måde at opleve
evangeliet på.
I dag er man vant til, at bibeltekster er
noget, man læser eller får læst højt. Fra
begyndelsen var det sjældent sådan.
Da blev ordene oftest genfortalt mundtligt. Dette forsøger Klaus at vække til live
med Markus Live.
Kom og giv dig selv den oplevelse.

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 gudstjeneste
kl. 10.00.
Julesøndag bortfalder i år, så husk at
komme i kirke de
tre juledage.
Velkommen til at
fejre julehøjtiden
i sognekirken.

Kirkehøjskole
Lørdag den 4. februar indbydes der til
Kirkehøjskole i Nr. Asmindrup præstegård
fra kl. 14-17.
Temaet denne eftermiddag vil være
ensomhed, og oplægsholder er Connie
Yilmaz Jantzen, leder af Center for
Diakoni og Ledelse på Filadelfia og
medlem af Roskilde Stifts Diakoniudvalg.
Hun vil fortælle om de initiativer, der er
taget i Roskilde stift i de sidste par år og
om nye, der er på vej. Og der vil blive
lejlighed til at drøfte, hvad kirkerne kan
gøre i netop vores område.
Kirkehøjskolen er et samarbejde på
provstiplan, så alle er velkomne, og
tilmelding er ikke nødvendig.

Tårnmusik
Lillejuleaften kl. 16.30 bliver der igen i år lejlighed til at lytte til messingmusik
fra kirketårnet. Da tilslutningen sidste år var ganske overvældende til dette arrangement, er det blevet besluttet, at der også i år skal lyde julemusik ud over
hele byen, så alle kan komme i den rette julestemning.
Efterfølgende vil vi synge nogle af julens salmer inde i kirkerummet som en
dejlig optakt til julehøjtiden.

Advents
børnegudstjeneste
Adventstiden er fuld af forventningens
glæde. Vi tænder lys og lader lysene skinne og varme os i mørket op mod jul.
Ved gudstjenesten 2. søndag i advent den
4. december skal vi høre juleevangeliet
og synge om Guds fred, der kom til jord
med den lille himmelkonge. Kom og syng
med på de kendte julesalmer og oplev
det smukke Luciaoptog med børn fra Grevinge sogn.
Bagefter er der hygge i konfirmandstuen
med juleknas – og salg af lys og engle til
fordel for Danmissions Fremtidsbørn.
Vi håber på god tilslutning som de andre
år - af både børn og voksne.

Konfirmandgospel
Torsdag den 24. november kommer Grevinge kirke til at summe af ungt liv, når
konfirmanderne fra Grevinge og Vallekilde-Hørve har gospelværksted sammen
med Maud Kofod og Robert Langkilde.
Om aftenen kl. 19.30 er der åbent arrangement med mini-gospelkoncert i
Grevinge kirke, hvor konfirmanderne vil
vise, hvad de har lært. Konfirmanderne vil
fremføre solonumre, men derudover får
menigheden mulighed for selv at synge
med på et par gospelnumre og rytmiske
salmer. Instruktøren er sanger Maud Kofod på saxofon og klaver og bassisten Robert Langkilde.

Sognemøde
Torsdag den 19. januar byder vi velkommen til Jonas Grandjean, som denne aften vil fortælle om sit ophold i Tanzania
i dette efterår. Jonas er udsendt som volontør for vort provsti til den lutherske
kirke i dette afrikanske land gennem det
danske selskab Danmission. Efter nytår
er det hans opgave at formidle kendskab
til kirkens arbejde i Tanzania ved møder
her i provstiet, så enhver kan få glæde af
at høre ham fortælle denne aften fra kl.
19.00.

Minikonfirmander i
Grevinge
Med opstart torsdag den 26. januar og
indtil påske, er der minikonfirmander
torsdage i Grevinge Kirke for børn fra 3.
og 4. klasse (minus vinterferien uge 7).
Vi skal lege og høre spændende historier
fra Bibelen.
Vi oplever kirken sammen, synger og
snakker om, hvorfor Gud er vigtig i vores liv. Forløbet af 8 gange afsluttes med
en festlig familiegudstjeneste den 9. april
Palmesøndag kl. 14, hvor minikonfirmanderne medvirker. Bagefter er der samvær
i konfirmandstuen med overrækkelse af
diplomer. Tilmelding gerne inden jul til
minikonfirmandlærer og præst ved Grevinge kirke, Karin Wandall: kkw@km.dk
og tlf. 60599512. Tilmeldingsfrist: Tirsdag
den 10. januar.

Gudstjenester

Sognekalender

Søndag den 27. november kl. 10.00
1. søndag i advent – Niels Arnberg
Kirkekaffe

Konfirmandgospel

Søndag den 4. december kl. 14.00
2. søndag i advent – Karin Wandall
Børnegudstjeneste

Børnegudstjeneste

Søndag den 11. december kl. 10.30
3. søndag i advent – Niels Arnberg
Søndag den 18. december kl. 09.00
4. søndag i advent – Jens Kirk

Torsdag den 24. november kl. 19.30 i kirken.
Mini-gospelkoncert med konfirmanderne.
Søndag den 4. december kl. 14.00 i kirken
med festligt samvær i konfirmandstuen bagefter.

Adventskoncert

Onsdag den 7. december kl. 19.00 i kirken
med ”Maud og Langkilde”.

Tårnmusik

Lørdag den 24. december kl. 16.00
Juleaften – Niels Arnberg

Fredag den 23. december kl. 16.30. Messingmusik fra tårnet med efterfølgende salmesang
i kirken.

Søndag den 25. december kl. 10.00
Juledag – Niels Arnberg

Sognemøde

Mandag den 26. december kl. 10.00
Anden juledag – Karin Wandall
Kirkekaffe

Sognemøde

2017
Søndag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag – Niels Arnberg
Søndag den 8. januar kl. 10.00
1. søndag e. h. 3 k. – Niels Arnberg
Søndag den 15. januar kl. 10.30
2. søndag e. h. 3 k. – Niels Arnberg
Søndag den 22. januar kl. 10.00
3. søndag e. h. 3 k. – Niels Arnberg
Søndag den 29. januar kl. 09.00
4. søndag e. h. 3 k. – Karin Wandall
Kirkekaffe
Søndag den 5. februar kl. 10.30
Sidste s. e. h. 3 k. – Jens Kirk
Søndag den 12. februar kl. 10.00
Septuagesima – Niels Arnberg
Søndag den 19. februar kl. 10.00
Seksagesima – Niels Arnberg
Søndag den 26. februar kl. 10.00
Fastelavn – Niels Arnberg
Kirkekaffe

2017

Torsdag den 19. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen. Provstivolontør Jonas Grandjean
fortæller om sit ophold i Tanzania.
Mandag den 27. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen. Anders Wejrup om ”Nordisk Fjer”.

Sognemøde

Torsdag den 23. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen. Klaus Højgaard Laursen med Markus Live.

Andagter på Grevinge Centret
Juleaften er der gudstj. kl. 11.00 – Niels Arnberg
Onsdag den 18. jan. kl. 14.00 – Karin Wandall
Onsdag den 15. feb. kl. 14.00 – Niels Arnberg

Menighedsrådet holder møde den 6. december.
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: 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.
Ansvarlig: Niels Arnberg – Tryk: Trundholm Tryk · Vig

