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Johannes Møllehave
i Grevinge Kirke
Fastelavnsmandag, den 3. marts kl. 19, gæster
præst og forfatter Johannes Møllehave Grevinge
Kirke.
”Tillid og nærvær” er emnet for aftenens foredrag.
Møllehaves refleksioner og udsagn vil uden tvivl
fylde kirkerummet helt ud og bidrage til refleksion
og eftertanke hos alle tilhørere.
Menighedsrådet ser frem til en interessant aften.
Alle – i og uden for sognet - er inviteret og det er
ganske gratis at være med.

LYS OG SALT
Jesus sa’, da de blev kaldt:
I er jordens lys og salt.
Der er tro i disse ord.
I er lys og salt på jord.
Men'sker har du på din vej,
som blev lys og salt for dig.
Hvis det gamle skal fornys,
må der være salt og lys.
Hvad der byder døden trods,
det er lys og salt for os.
Når du tvivled' eller faldt,
trængte du til lys og salt.
Men'sker traf du på din vej,
som blev lys og salt for sig.
Gud som vil og skaber alt,
gav dig livets lys og salt.
Johannes Møllehave

Forårets arrangementer.... se side 3

Støt kampen mod sult
Søndag den 9. marts er der sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælps
arbejde i verdens fattigste lande.
870 mio mennesker af verdens befolkning
på godt 7 mia - eller hvert 8. menneske på
jorden - kan ikke spise sig mæt hver dag.
Det skyldes mange ting, men en af dem er
klimaforandringerne. De slår især hårdt i
fattige lande, der ikke har råd til at afbøde
konsekvenserne.
Etiopien er et af de lande, der er ramt.
Tørke og sult er ikke noget nyt i Etiopien,
hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder på at
ruste bønderne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier.
Hvis du vil være med i kampen mod sult,
så meld dig som indsamler søndag den 9.
marts for at hjælpe verdens fattigste. De

frivillige indsamlere mødes kl. 11.00 i præstegårdens konfirmandstue, 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. 2321
9011.

Nyt fra menighedsrådet
Fra første søndag i advent, altså for snart to
måneder siden, ønskede Natasja Christensen
at udtræde af menighedsrådet ved Grevinge
Kirke for at hellige sig sine studier.
Heldigvis kunne førstesuppleant, Kirsten
Schwartz, straks indtræde og deltage i den årligt tilbagevendende fordeling af opgaverne i
menighedsrådet.
Posterne er indtil næste december fordelt således:
Kirkeværge og sekretær: Lene Sødring
Kontaktperson til kirkens ansatte: Kaj Jensen
Næstformand: Henrik Olsen
Kasserer: Kirsten Schwartz
De øvrige folkevalgte medlemmer er Susanne
Lander og Knud Ervolder samt undertegnede.
Præsterne Karin Wandall og Niels Arnberg er
fødte medlemmer af menighedsrådet. Organist Bodil Dam Madsen deltager i møderne
som medarbejderrepræsentant.
I alt ti engagerede personer mødes den anden
tirsdag hver måned i konstruktiv gemytlighed

for at udstikke kursen, kirkeligt og kulturelt,
for Grevinge Kirkes hele liv.
Menighedsrådet har organiseret sig i flere udvalg:
Kirke- og kirkegårdsudvalget, som er et obligatorisk udvalg, der arbejder tæt sammen med
graverne.
Arbejdsgruppen, der står bag det grønne idékatalog.
Se det i våbenhuset og på vores hjemmeside.
Anneksudvalget, som er nedsat med henblik
på at føre en spændende plan for forandringer
ud i livet på kirkegården på den anden side
af Skolebakken.
På vores hjemmeside www.grevingekirke.dk
kan man læse mere om idékatalog, udvalg og
aktiviteter i Grevinge – Kirke og Kultur.
Vel mødt i 2014!
Per Aagaard Larsen, formand.
pr.grevingekirke@gmail.com

Kirkefilm

Armenien

Den norske film, "En ganske rar mand", vises i
år som Kirkefilm i Vig Bio. Det er en film, der
fastholder tilgivelsens forvandlende kraft – en
stille film om et stort drama.
Efterfølgende vil Halfdan E. fortælle om arbejdet med at lave filmmusik, og der vil være
kaffe og kage.
Tilmelding til provstikontoret, tlf. 5991 9006.
Pris kr. 50.

Onsdag den 23. april vil Bodil Dam Madsen
fortælle om en rejse til Armenien – landet hvor
”Ararats folk” bor.
Dette land, som var det første erklærede kristne land, lever i dag med folkedrabet som deres
traume. Der venter os en aften med indtryk
fra det gæstfrie land samt et indblik i landets
historie og kultur.
Mødet begynder kl. 19.30, og alle er velkomne.

Sangaften
Onsdag den 19. 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.

Ny afløser
Pr. 1. marts vil Jens Kirk, sognepræst i Vallekilde-Hørve, afløse i Grevinge kirke, når præsten
har ferie. Da Karin Wandall udover at være
præst i Grevinge også er præsteægtefælle i Vallekilde, har det været naturligt at ændre samarbejdsmønstret, så de to pastorater afløser
for hinanden i fremtiden.

Påske-koncert
Igen i år indbydes der til en spændende påskekoncert i Grevinge kirke. Den finder sted torsdag
den 10. april, og medvirkende er koret ”Laetitia
Musica” - det betyder glæden ved musik.
Koret består af 22 sangere, og programmet vil
bestå af værker af engelske komponister og
som optakt til påsken et par Ave Verum Corpus-satser.
Koncerten begynder kl. 19.30, og der vil også
blive lejlighed til at synge et par af påskens
salmer.

Året i tal
I året 2013 fødtes der i Grevinge sogn 4
drenge og 5 piger. 5 børn blev døbt, og
6 drenge og 10 piger blev konfirmeret.
Der fandt 3 vielser sted. 18 mænd og
8 kvinder døde, og fra kirken blev der
holdt 14 begravelseshandlinger.

Gudstjenester

Sognekalender

Søndag den 23. februar kl. 10.00
Seksagesima – Niels Arnberg
Kirkekaffe

Sognemøde
Onsdag den 19. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen. En vintersangaften med vor lokale ”Kirke-trio”.

Søndag den 2. marts kl. 10.00
Fastelavn – Karin Wandall

Sognemøde
Mandag den 3. marts kl. 19.00 i kirken.
En aften med Johannes Møllehave.

Søndag den 9. marts kl. 10.00
1. søndag i fasten – Niels Arnberg

Sogneindsamling
Søndag den 9. marts efter gudstjenesten.

Søndag den 16. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten – Niels Arnberg

Kirkefilm
Lørdag den 22. marts kl. 14.00 i Vig Bio.
Filmen ”En ganske Rar Mand ” vises.

Søndag den 23. marts kl. 09.00
3. søndag i fasten – Jens Kirk
Søndag den 30. marts kl. 10.30
Midfaste – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 6. april kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag – Niels Arnberg
Søndag den 13. april kl. 14.00
Palmesøndag – Karin Wandall
Familiegudstjeneste

Påskekoncert
Torsdag den 10. april kl. 19.30 i kirken.
Koret ”Laetitia Musica” medvirker.
Familiegudstjeneste
Søndag den 13. april kl. 14.00, hvor minikonfirmanderne medvirker.
Sognemøde
Onsdag den 23. april kl. 19.30 i konfirmandstuen. Bodil Dam Madsen fortæller om Armenien.

Torsdag den 17. april kl. 19.30
Skærtorsdag – Niels Arnberg

Sognemøde
Onsdag den 14. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen.
En forårssangaften med vor lokale "Kirke-trio".

Fredag den 18. april kl. 10.00
Langfredag – Niels Arnberg

Andagter på Grevinge Centret

Søndag den 20. april kl. 10.00
Påskedag – Niels Arnberg
Mandag den 21. april kl. 10.00
Anden påskedag – Karin Wandall
Søndag den 27. april kl. 10.30
1. søndag e. påske – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 4. maj kl. 10.00
2. søndag e. påske – Niels Arnberg
Søndag den 11. maj kl. 10.00
3. søndag e. påske – Karin Wandall
Konfirmation
Fredag den 16. maj kl. 10.00
Bededag – Niels Arnberg
Søndag den 18. maj kl. 10.00
4. søndag e. påske – Karin Wandall
Konfirmation

Mandagene den 17. februar, 17. marts,
14. april og 19. maj kl. 15.30.

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: Kirsten Schwartz, Lynghusene 30, Grevinge.
Tlf. 5965 9509
www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
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