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Sogneudflugt
Alle indbydes hermed til at deltage i en
sogneudflugt onsdag den 3. september.
I mere end 30 år har vi kørt en eftermiddagstur under overskriften "Tur ud i det
blå", men i år har menighedsrådet besluttet, at der skal køres en heldagstur.
Udflugten går til Roskilde, hvor vi først
får en rundvisning i Domkirken og domkirkemuseet for derefter at deltage i en
kort andagt i Sankt Andreas kapel med
efterfølgende spisning i Konventhuset.
Om eftermiddagen vil vi aflægge Vikingeskibsmuseet et besøg og indtage en kop
kaffe med kage til, før vi sætter kursen
hjemad.
Afgang fra kirken kl. 9.00 – hjemkomst
ca. kl. 17.
Deltagerbetaling kr. 150 – hvilket er en
ren foræringspris!
Tilmelding senest den 29. august på tlf.
5965 9002.

Høstgudstjeneste den 28. september

Niels Larsen Stevns
og Grevinge kirke som selvejende
I forbindelse med Høstgudstjenesten den 28.
september med efterfølgende Kirkekaffe vil vi
markere, at det i år er henholdsvis 90 og 80
år siden, at Grevinge kirke blev udsmykket af
Niels Larsen Stevns på korvæggen, og at kirken
blev selvejende.
Kirken var indtil 1934 ejet af Københavns
Universitet men blev fra den 1. oktober det
år selvejende, og i løbet af sommeren 1924

lykkedes det efter flere års tovtrækkeri at få
lov til at lade Niels Larsen Stevns udføre sine
frescoer på korvæggen på begge sider af den
daværende altertavle, som først mange år senere blev flyttet ned i kirken.
Denne dag vil historien bag begge begivenheder blive fortalt, så det er endnu en god grund
til at komme til årets Høstgudstjeneste, der
begynder kl. 10.00.

Kunst i kirken
Sidste års kirkemusikfestival, hvor vi i Grevinge holdt "gudstjeneste for alle sanser",
foranledigede os til i højere grad at gøre brug af fortælling og billeder i kirken og ved
gudstjenesterne på Grevingecentret.
I denne tid vil man på salmehylderne kunne betragte Peter Brandes’ udkast til de glasmosaikker, som nu hænger i kirken i Village of Hope, et projekt for hjemløse i Californien. Apostelruderne viser de tolv i symbolsprog. Nogle symboler er velkendte.
Thomas, tvivleren: Er Jesus virkelig opstået igen? "Hvis jeg ikke …. stikker min finger
i naglemærkerne" (Johs. 20.25), får her sit bevis. Jesus lader ham stikke fingeren i sit
naglegab. Judas forråder Jesus med et kys, det nok som bekendte Judaskys. Peter Brandes bruger imidlertid også mere utraditionelle symboler. Peter kendes ofte på nøglen
til Himmeriget, som Jesus overdrog ham, men her vises Peter ved et øre og et sværd.
Det henviser til, at Peter i Gethsemane have ville forsvare Jesus og derfor trak sit sværd
og huggede øret af ypperstepræstens tjener.
Dette var et par eksempler. Nede i kirken ligger resterne af udstillingskataloget "De tolv",
og på de sidste sider kan man læse symbolforklaringer til alle apostlene.
I øvrigt går disse former og symboler igen i den nye kongeport ( 2010) i Roskilde Domkirke, hvor Peter Brandes også har brugt de tolv lærlinge som motiv.
Bodil Dam Madsen

Kirkemusikfestival
For tredje år i træk afholdes der her i provstiet en kirkemusikfestival i efterårsferien.
Rundt omkring i Odsherreds kirker vil der
blive afviklet musik-arrangementer med
hver deres særpræg indenfor en gudstjenestelig ramme.
I Grevinge bliver vort bidrag i år en orgelkoncert med Jakob Lorentzen, der nu er
organist ved Holmens kirke, og som for 25
år siden indviede kirkens orgel, efter det var
blevet udvidet til 13 stemmer. Overskriften
for koncerten er ”Jordens Skabelse – i ord
og toner”, så det bliver en anderledes koncertaften, hvor han vil improvisere på orgelet over en række billeder af Rembrandt,
Monet, Manet m.fl. Indimellem læses fra 1.
Mosebog om skabelsens syv dage, så der
bliver indtryk for både øjne og ører.
Velkommen til en spændende aften i Grevinge Kirke mandag den 13. oktober kl.
19.30.

Sangaftener

Kaffebord

Også i år indbydes der til årstids-sangaftener i august og
oktober.
Det bliver en sommersangaften den 20. august og en efterårssangaften den 29. oktober, hvor der bydes
på et forberedt program i første afdeling, mens
der efter pausen bliver mulighed for at foreslå
sange og salmer efter deltagernes ønsker.
Møderne begynder kl. 19.30 i konfirmandstuen.

Søndag den 2. november indbydes der efter
gudstjenesten kl. 14 til kaffebord i konfirmandstuen. Udover hyggeligt samvær vil der
også blive lejlighed til at synge lidt.
Alle er velkomne.

Kirkehøjskole
Lørdag den 25. oktober indbydes der til Kirkehøjskole i Den gamle Friskole i Vallekilde.
Arrangementet varer fra kl. 14 – 17 og består
af et oplæg om et tema, efterfulgt af en fælles
drøftelse og en kort gudstjeneste i Korskirken.
Kirkehøjskolen er et samarbejde på provstiplan, så alle er velkomne, og tilmelding er ikke
nødvendig.
For kaffe og brød betales kr. 20.

Adventskoncerter
Selv om der er længe til, så gøres der allerede
nu opmærksom på to koncerter til advent og
jul. Det bliver nemlig også i år en stor oplevelse,
når Chorus Soranus kommer på besøg torsdag
den 11. december kl. 19.30 i kirken.
Det er mange år siden, dette kendte kor har
gæstet os i Grevinge, så skriv det i kalenderen
med det samme.
Den anden koncert er en julekoncert med
Odsherreds Musikskole søndag den 7. december kl. 15. Der er også her lagt op til et
spændende arrangement med forskellige instrumenter og grupper af optrædende.

Gudstjenester
Søndag den 24. august kl. 10.00
10. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 31. august kl. 09.00
11. søndag e. trinitatis – Jens Kirk
Søndag den 7. september kl. 10.00
12. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 14. september kl. 10.00
13. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Søndag den 21. september kl. 10.30
14. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 28. september kl. 10.00
15. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Høstgudstjeneste – Kirkekaffe
Søndag den 5. oktober kl. 09.00
16. søndag e. trinitatis – Jens Kirk
Søndag den 12. oktober kl. 10.00
17. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 19. oktober kl. 10.30
18. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 26. oktober kl. 14.00
19. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
BUSK-gudstjeneste
Søndag den 2. november kl. 14.00
Alle helgens dag – Niels Arnberg
Kaffebord
Søndag den 9. november kl. 10.00
21. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 16. november kl. 09.00
22. søndag e. trinitatis – Jens Kirk

Sognekalender
Sognemøde
Onsdag den 20. august kl. 19.30 i konfirmandstuen. Sommersangaften med Kirketrioen.
Sogneudflugt
Onsdag den 3. september med afgang fra kirken kl. 9.00 og hjemkomst ca. kl. 17.
Høstgudstjeneste
Søndag den 28. september kl. 10.00 i den
smukt pyntede kirke.
Markering af Niels Larsen Stevns frescoer og
Grevinge kirke som selvejende.
Kirkemusikfestival
Mandag den 13. oktober kl. 19.30 i kirken.
”Jordens Skabelse i ord og toner” med Jakob
Lorentzen.
Kirkehøjskole
Lørdag den 25. oktober kl. 14.00 i Vallekilde
Valgmenighed.
Sognemøde
Onsdag den 29. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen. Efterårssangaften med Kirketrioen.
Kaffebord
Søndag den 2. november i konfirmandstuen
efter gudstjenesten kl. 14.00.

Andagter på Grevinge Centret

Mandagene den 18. august, 15. september,
20. oktober og 17. november kl. 15.00.
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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