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Når du vil
»Vi skaber ikke reformationen, men reformationen kommer, når Gud vil.«
1. Når du vil,
bryder ordene frem
af sprækker og revner
i smuldrende mure,
og vi ser,
at du er iblandt os
og rejser dit rige.
Livet blir nyt,
- vi synger.

3. Når du vil,
kalder du en profet,
som magter at tale,
så sandheden lyser,
og vi ser,
du viser os veje
vi slet ikke kender.
Livet blir nyt,
- vi synger.

5. Når du vil,
kalder du os til kamp,
og Ånden vil give
os syner og sange,
og vi ser,
at kirker kan mødes,
forvandles og vidner.
Livet blir nyt,
- vi synger.

2. Når du vil,
styrter mure i grus,
men valmuer gløder
på kastede grave,
og vi ser,
at intet kan skille
os, Gud, fra din skaben.
Livet blir nyt,
- vi synger.

4. Når du vil,
brydes billeder ned,
og vogterne frygter
at miste kontrollen,
og vi ser,
at Du er vor Herre
og bygger din kirke.
Livet blir nyt,
- vi synger.

6. Lad det ske,
at din dag bryder frem,
hvor mørket må flygte
og døden vil tabe.
Lad os se,
at dit er Guds rige
og magten og æren.
Livet blir nyt,
- vi synger.
Holger Lissner, 2005-16

Høstgudstjeneste den 24. september

Nyt fra
Menighedsrådet

Læseklub – er det
noget for dig?

Rådets sammensætning

Læsekredsen starter op igen tirsdag den
26. september kl. 13-15 i konfirmandlokalet. Vi mødes den sidste tirsdag i hver
måned fra september til maj måned.
Vi er pt. 8 der mødes, men vi vil gerne
have flere med.
Vi læser mange forskellige forfattere og
genrer. Vi har gerne forskellige opfattelser af det læste og der er en god dialog/
drøftelse af det læste. Det er gruppen selv
der har foreslået hvad der skal læses. Du
kan tilmelde dig på fruschwartz@cg1.dk
eller på 21 60 91 38.
Kirsten Schwartz

Henrik Møller Olsen er fratrådt menighedsrådet og suppleant Leif Napier Hansen er indtrådt per 1. august.
Vi siger Henrik en stor tak for det gode og
samvittighedsfulde samarbejde i den forrige valgperiode og i den nuværende periode for menighedsrådet. Lene Sødring
har overtaget næstformandsposten og
etableringen af kirkens nye hjemmeside.

Vores sognepræst stopper

Niels Arnberg har fået bevilget sin ansøgning
om fratrædelse fra stillingen som præst ved
Grevinge kirke efter 36 år og som provst i
provstiet i 30 år ved årets udgang.
Niels holder sin afskedsprædiken søndag
den 19. november kl. 14 og menighedsrådet er vært ved en efterfølgende reception.
Nærmere oplysninger om tid og sted følger
med opslag i diverse udhængsskabe, på
hjemmesiden og i dagspressen.
Vi siger dig en stor tak for samarbejdet og
dit virke i sognet. Flere generationer har du
døbt, konfirmeret og giftet.

Præstegård renoveres
og ny præst ansættes

Menighedsrådet arbejder med diverse planer for den nuværende præstegård. Pt. ses
der i samarbejde med en arkitekt på en renovering af boligen. Mange tanker, ideer
og visioner er i spil, men samtidig skal der
ses på den økonomiske side af sagen. Hvad
kan rent faktisk lade sig gøre indenfor den
ramme der kan afsættes?
Ansættelsestidspunktet for en ny præst afhænger af hvornår præstegården er renoveret.
Kirsten Schwartz
Menighedsrådet holder møde den 12. september, 10. oktober og 14. november.
Dagsorden for og referat af menighedsrådets
møder er fremlagt i våbenhuset.

Kirkemusikfestival
For sjette år i træk afholdes der her i
provstiet en kirkemusikfestival i oktober
måned.
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 anderledes gudstjeneste, som afholdes torsdag den 12. oktober kl. 19.00. Der bliver
som ved nogle af de foregående års arrangementer tale om en gudstjeneste, hvor
vi blander kortene på en anden måde
end ellers med læsninger, sang, musik,
stilhed mv.
Velkommen til en anderledes gudstjeneste i Grevinge kirke.

Arrangementer
i efteråret
Nu kommer den ventede Del II

Gik du glip af den unikke aften med Anders Weirup i februar måned om hans tid
som direktør i Nordisk Fjer eller vil du
bare gerne høre fortsættelsen, så mød
op torsdag den 14. september kl. 19-21
i konfirmandlokalet ved præstegården.
Selv om man ikke hørte Del I kan man
sagtens være med.
Del II: ”Når livet tager en uventet
drejning“ handler bl.a. om det 10-årige
retslige efterspil der kom i kølvandet på
Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud,
herunder ikke mindst en ufrivillig tur i
Horserød Statsfængsel, og så det med
hvordan man bærer sig ad med at blive et
helt menneske igen, når man indtil flere
gange bliver slået skakmat, og må ned og
suge surt grundvand. Med et citat fra Finn
Nørbygaards nye foredrag kunne man
også sige: ”Rejs dig op og kom igen,
stærkere“.

Den retfærdige
skal leve af tro
I forbindelse med reformationsjubilæet i år afholdes der en række arrangementer i alle provstiets sogne.
I Grevinge er vi i den situation, at
vi har fået lov til at markere jubilæet med en monolog, som Jørgen
Tolstrup har skrevet, og som Simon
Vagn Jensen fra Odsherred Teater
vil fremføre. Monologens titel er
lig med overskriften, og dens ord
er altså lagt i munden på Martin
Luther selv.
Dette spændende arrangement
finder sted i Grevinge kirke tirsdag
den 3. oktober kl. 19.00. Efterfølgende indbydes der til samvær i
konfirmandstuen - og alle er naturligvis velkomne.

Børnemusikfestival i Odsherred
kommune

Igen i år er det lykkedes at få en af de tilbudte koncerter til Grevinge kirke. Fredag
den 8. september kl. 9.30 kommer Tine
Mynster i Grevinge kirke med ”Maria og
Englen – en fortælling om englen og en
bonusfar – en børnevenlig og musikalsk
gudstjeneste“.
I år henvender koncerten sig til de yngste
årgange og deres forældre, de ældste dagplejebørn og de yngre børnehavebørn.

Kaffebord
Søndag den 5. 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.

Andagter på Grevinge Centret
Onsdag den 20. sept. kl. 14.00 – Karin Wandall
Onsdag den 18. okt. kl. 14.00 – Niels Arnberg
Onsdag den 15. nov. kl. 14.00 – Niels Arnberg

Kirkebil til gudstjenester og arrangementer bestilles dagen før
inden kl. 16.00 på tlf. 70 26 27 27

Gudstjenester
Søndag den 3. september kl. 10.00
12. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 10. september kl. 10.00
13. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Søndag den 17. september kl. 10.30
14. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 24. september kl. 10.00
15. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Høstgudstjeneste – Kirkekaffe
Søndag den 1. oktober kl. 09.00
16. søndag e. trinitatis – Jens Kirk
Søndag den 8. oktober kl. 10.00
17. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg

Sognekalender
Børnemusikfestival
Fredag den 8. september kl. 9.30 i kirken.
”Maria og Englen” med Tine Mynster.
Sognemøde
Torsdag den 14. september kl. 19.00 i
konfirmandstuen. Foredrag med Anders
Weirup.
Høstgudstjeneste
Søndag den 24. september kl. 10.00 i den
smukt pyntede kirke.
Luther-aften
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 i kirken
med efterfølgende samvær i konfirmandstuen. Luther-monolog skrevet af Jørgen
Tolstrup fremføres af Simon Vagn Jensen
fra Odsherred Teater.

Søndag den 15. oktober kl. 09.00
18. søndag e. trinitatis – Karin Wandall

Spagettigudstjeneste
Onsdag den 11. oktober kl. 17.00 i kirken
med efterfølgende spisning i konfirmandstuen.

Søndag den 22. oktober kl. 10.30
19. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg

Kirkemusikfestival
Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i kirken.

Søndag den 29. oktober kl. 10.00
20. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Reformations-festgudstjeneste
Kirkekaffe

Reformationsjubilæum
Søndag den 29. oktober kl. 10.00 i kirken
med efterfølgende traktement.

Søndag den 5. november kl. 14.00
Alle helgens dag – Niels Arnberg
Kaffebord
Søndag den 12. november kl. 10.00
22. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Søndag den 19. november kl. 14.00
23. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Afskedsgudstjeneste
Søndag den 26. november kl. 09.00
Sidste søndag i kirkeåret – Jens Kirk
Kirkekaffe
www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
Ansvarlig: Niels Arnberg – Tryk: Trundholm Tryk · Vig

Kaffebord
Søndag den 5. november i konfirmandstuen efter gudstjenesten kl. 14.00.
”Familie På Farten“
Mandag den 6. november kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Afskedsgudstjeneste
Søndag den 19. november kl. 14.00 med
efterfølgende reception.
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: Kirsten Schwartz, Lynghusene 30, Grevinge.
Tlf. 5965 9509
Kirkekassens kasserer: Anne-Merete Løvgreen, Lyder Høyersvej 18,
Grevinge. Tlf. 2984 7099

