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Vi bygger her i Babel
1. Vi bygger her i Babel			
en knejsende kolos,			
som rækker op mod himlen		
og svajer i en svimlen 			
af stolthed og dumdristighed,		
for de, der tør, er os.			

4. Gud, du må frelse jorden,
den verden, du har skabt.
Vi ved, du har en måde,
det er den strenge nåde,
kan slå os med forvirring,
så det fælles sprog går tabt.

2. Jo højere og større			
vi strækker glas og stål			
og spænder tårnets buer			
og bygger og forbruger,			
vi tror, vi skaber os et navn,		
og det er vores mål.			

5. Men brug din milde nåde!
Lad Ånden synge ud,
så sprogene slår gnister
og vores hovmod brister,
og vi får lært at tjene dig,
du kærlighedens Gud!

3. For Herren i det høje			
er dette tåbers spil.			
Vel kan vi storhed søge,			
vel kan vi væksten øge,			
men verden har sin grænse,		
og vi lader blot stå til.			
				
					

6. Ja, lad det blive pinse!
Byg med på vores by,
så vores hjerter smelter,
og Babels mure vælter,
og alle folk forenes i
at prise dig på ny!
Holger Lissner, 1993-2011
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Upendo
Ved du, at Upendo betyder kærlighed på
swahili?
Og ved du, at religiøse konflikter kan lappes med nål og tråd? Det sker hver dag på
øen Zanzibar på syskolen ”Upendo”, der
drives af den folkekirkelige organisation
Danmission i samarbejde med den lutherske kirke i Tanzania.
Siden 1500-tallet har der med jævne mellemrum været religiøse spændinger på
Zanzibar ved Tanzanias østkyst. Udover at
være en syskole og et værksted er Upendo
et virksomt dialogprojekt for muslimske og
kristne kvinder. På Upendo bliver eleverne
en del af et fagligt og menneskeligt fællesskab, der går på tværs af religioner, og der
knyttes bånd, hvor fjender bliver til venner.
Mange af kvinderne har hverken uddannelse eller job, og det gør dem sårbare.
Samtidig er kvinder fundamentet i den
afrikanske husholdning og rollemodeller
for de yngre generationer. Netop derfor
er kvinderne på syskolen Upendo en vigtig faktor i det forsonings- og fredsarbejde,
som Danmission og kirken er en del af på
Zanzibar.
Fra Kristi himmelfarts dag og året ud kan
man støtte det vigtige arbejde for fredelig

sameksistens ved at give et bidrag i kirkebøssen til projektet eller ved at indbetale
et beløb via netbank til provstiets indsamlingskonto – 0537 – 0000499013 i Dragsholm Sparekasse.
Målet for provstiindsamlingen er igen i år
kr. 25.000, så enhver gave modtages med
tak!
Torsdag den 25. september kl. 19,30 er
der offentligt møde om Upendo i Asnæs
sognegård.

Til eftertanke
Pessimisterne
er dog
de reneste tåber,
de tror
på det modsatte af,
hvad de håber.
Nej, de optimister,
som livet beror på,
er dem,
som tør håbe
på noget, de tror på.
		

Piet Hein

Sogneindsamling
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens fattigste lande den 9. marts fik
et godt forløb her i sognet. Vi havde mange
ruter besat i år, så det lykkedes os at få næsten
5.000 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.

Konfirmandundervisning
Velkommen til indskrivning torsdag den
19. juni kl. 19 til årets konfirmandundervisning i Grevinge.
Vi starter med en gudstjeneste i kirken
og fortsætter i konfirmandstuen med indskrivning og information om konfirmandforløbet. Der vil være mulighed for at hilse
på hinanden, kaffe og sodavand og tid til
spørgsmål.
Præst, organist, kirkesanger og menighedsråd vil fortælle lidt om kirkens liv og
arrangementer.
Undervisning: fra september og til årsskiftet torsdage efter skoletid og til kl.16
med start i uge 37. I perioden januar til
maj bliver der undervisning en hel dag
månedligt fordelt på to hverdage samt en
lørdag og en søndag.
Konfirmationssøndage i Grevinge Kirke
2015: 26. april og 3. maj.
HUSK DÅBS- eller NAVNEATTEST
Medbringes i kopi den 19. juni!
Med venlig hilsen
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.

Friluftsgudstjeneste
Anden pinsedag,
den 9. juni,
indbydes der til
friluftsgudstjeneste
kl. 11.00 ved Esterhøj i Høve i samarbejde
med de andre sogne i den gamle Dragsholm
kommune.
Det er ottende år, vi rykker ud i naturen i forbindelse med fejringen af pinsen, og vi ser
frem til at blive rigtig mange deltagere i gudstjenesten.
De foregående år har mange givet udtryk for,
at det havde været en god oplevelse, så der er
lagt op til en dejlig dag i det fri.

Rockkoncert
Den 28. maj kl. 19,00 bliver der koncert med
gruppen ”Hot Black Coffee” i Grevinge kirke.
De spiller både rock, soul, blues og swingmusik, idet deres repertoire er velkendt musik
fra 50’erne til 90’erne.
Tilsat varm humor er der lagt op til en koncert
for et publikum i alle aldre.

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 29. juni og den 27. juli
kl. 19.30.
Efter gudstjenesten bydes der på en kop kaffe
i tårnrummet.

Gudstjenester
Søndag den 25. maj kl. 09.00
5. søndag e. påske – Jens Kirk
Torsdag den 29. maj kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 1. juni kl. 10.30
6. søndag e. påske – Niels Arnberg
Søndag den 8. juni kl. 10.00
Pinsedag – Niels Arnberg
Mandag den 9. juni kl. 11.00
Anden pinsedag – Friluftsgudstjeneste
Søndag den 15. juni kl. 10.00
Trinitatis søndag – Karin Wandall
Torsdag den 19. juni kl. 19.00
Konfirmandindskrivning
Søndag den 22. juni kl. 10.00
1. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg

Sognekalender
Forårskoncert
Onsdag den 28. maj kl. 19.00 i kirken. "Hot
Black Coffee" spiller.
Friluftsgudstjeneste
Anden pinsedag den 9. juni kl. 11.00 i Høve.
Konfirmandindskrivning
Torsdag den 19. juni kl. 19.00 i kirken og konfirmandstuen.
Aftengudstjenester
Søndagene den 29. juni og den 27. juli kl.
19.30.
Sognemøde
Onsdag den 20. august kl. 19.30 i konfirmandstuen. Sommersangaften med Kirketrioen.

Andagter på Grevinge Centret
Mandagene den 19. maj, 23. juni, 28. juli
og 18. august kl. 15.30.

Søndag den 29. juni kl. 19.30
2. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Kirkekaffe

Konfirmation i 2015

Søndag den 6. juli kl. 09.00
3. søndag e. trinitatis – Jens Kirk

Søndag den 26. april og søndag
den 3. maj.

Søndag den 13. juli kl. 10.30
4. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Søndag den 20. juli kl. 09.00
5. søndag e. trinitatis – Jens Kirk
Søndag den 27. juli kl. 19.30
6. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 3. august kl. 09.00
7. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 10. august kl. 10.30
8. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 17. august kl. 10.00
9. søndag e. trinitatis – Karin Wandall

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
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Ansvarlig: Niels Arnberg – Tryk: Trundholm Tryk · Vig

