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Kirkebladet - en kilde til spændende sognehistorie
I skrivende stund sidder jeg, og sætter sognets kirkeblade i
mapper. Det lyder måske som det mest dødssyge arbejde i hele
verden, men det er faktisk temmelig interessant - tro det eller
lad være.

murstensbuerne mellem hvælvingerne skulle forblive røde eller
kalkes hvide. Den sag og hvordan man i renoveringsperioden
fejrede gudstjeneste i gymnastiksalen i Herrestrup, er der måske stadig beboerne i sognet, der kan huske.

Grevinge Kirke har udgivet kirkeblad siden min 6 gange forgænger Gram Nyegaard, der kun nåede at være sognepræst i
få måneder, sendte det første blad på gaden i januar 1928, og i
kirkens arkiv ligger vi inde med en meget stor del af de gamle
blade. Kirkebladet har skiftet udseende og navn flere gange, og
har blandt andet før i tiden heddet “Fra Kirkeliv og Menighed”,
“Grevinge kristne Sogneblad” og “Grevinge Sogneblad”.

Ud over de utallige pudsige historier fra kirken og sognet, så er
det mindst lige så spændende at følge listerne over ansatte og
andre med tilknytning til kirken. At se ned over navnene på ringere og gravere, organister, præster og menighedsrådsformænd
gennem tiderne, giver unægtelig en følelse af ydmyghed og af
blot at være et lille led i en meget lang kæde - og så er dette
endda kun fra en brøkdel af Grevinge Kirkes levetid.
Mapperne med kirkeblade kan beses ved Kirkecaféen den
22. august og ellers er de tilgængelige ved henvendelse til mig.
Anders Tangaa Jensen, sognepræst

Selvom et kirkeblad måske ikke rummer store banebrydende
nyheder, så giver det alligevel et meget interessant indblik i,
hvordan Grevinge sogn og kirkelivet har set ud, og ændret sig
fra 1928 og til 2020. Hvis man dykker ned i bladene støder man
på omtaler af gudstjenester på skolerne i Frenderup, Gundestrup og Sneglerup og søndagsskole i Missionssalen, der lå i
elektricitetsværket på Egemosevej (nedbrændt omkr. 1980).
Moderne elektriske hjælpemidler fandt også vej til Grevinge
Kirke før i tiden. I 1944 takker sognepræst Dragsdahl for det nye
smarte Acousticon-Tunghøreanlæg, som kirken har modtaget
som gave. Apparatet fandtes i tre forskellige modeller i kirken:
“et, som anbringes med Baand over Hovedet og Telefon mod
Øret; et, som er til at holde i Haanden ved forskydeligt Ha- andtag, der kan tilpasses Armlængden, og et, som anbringes mod
Øreknoglen bag Øret. Apparaterne virker fortrinligt selv på meget
tunghøre” forlyder det i kirkebladet fra april 1944, der desværre
umiddelbart er det eneste bevarede fra besæt- telsesårene.
Når vi kommer op i 1970´erne så er det renoveringen af kirkerummet, der fylder i spalterne - ikke mindst sagen om hvorvidt

Det her er sandsynligvis det sidste blad, jeg er med til at skrive.
Tidligere var det vores forhenværende præst, Niels Arnberg, som
lavede bladet helt alene, men så blev han syg og senere gik han
på pension. I den tid var det Kirsten Schwartz og undertegnede,
der skrev. Vi har hver gang gjort os mange tanker om, hvad vi
skulle skrive, for vi vil gerne have et blad, som bliver læst og
ikke bare arkiveret lodret.
Nu er vi heldigvis tre, for vores præst Anders er medskriver.
Derfor vil jeg sige tak for mange gode oplevelser i de 11 år, jeg
har været med. Meget er sket, udviklingen er til at få øje på. Bare
tænk, da jeg startede havde graveren ikke en computer og i dag
foregår alt over den. Men vi har i dag en velfungerende kirke
med gode medarbejdere og et forhåbentlig aktivt menighedsråd,
som sammen vil tiltrække flere mennesker til vores dejlige kirke.
Lene Sødring

Menighedsrådsvalg

Kirkekassen

Den 15. september skal der være valg til menighedsrådene
over hele landet og derfor også i Grevinge. Vi ved allerede
nu, at der skal vælges tre nye medlemmer og 4 suppleanter.
Vi har i dag 3 interesserede, men som du kan regne ud,
mangler vi stadig 4. Hvis du er lidt interesseret i det arbejde,
der udføres i menighedsrådet er du meget velkommen til at
komme d. 15. Vi vil meget gerne have 7 medlemmer, hvoraf
de 4 er suppleanter, så du skal være så velkommen.
Vi håber meget, det bliver et fredsvalg, dvs. at alle 11 bliver
valgt d. 15. september, så det er vigtigt, du møder op, hvad
enten du vil være med til at sætte dit præg på Grevinge og
kirken og hvilke aktiviteter, der skal foregå her de næste
4 år, eller være med til at stemme. Så forhåbentlig ses vi.
Lene Sødring

I provstiet har provst og provstiudvalg arbejdet med at lave en
fordelingsmodel for tildeling af driftsmidler for kirkernes kirkekasser. Jeg har i nogle år undret mig over de beløb de forskellige kirkekasser blev tildelt i vort provsti, da sogne med færre
medlemmer fik flere midler tildelt end Grevinge eller at tallet
forholdsmæssigt i sognene umiddelbart ikke gav mening for
mig som lægmand.
I vort budget var størstedelen øremærket til lønninger, vedligehold og drift med et mindre beløb til rådighed for diakoni og
andre sogneaktiviteter. Tildelingerne stammede fra de gamle
kommuner, her fik vores kirkekasse i min optik ligeledes et for
lille beløb. Så glæden var stor da den nye tildelingsmodel blev
præsenteret af provsten for formand og kasserer i juni måned.
Den betyder at Grevinge kirkekasse fremover får tildelt 316.792
kr. mere årligt med en indfasning over 3 år. Andre kirkekasser
har fået flere midler medens andre har fået en mindre tildeling.
Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Vi skal fortsat være
fokuseret på at budgettet holdes, at vi i årene fremover får
tilført mindre gravstedskapitaler til kirkekassen og når forpagtergården er blevet solgt, at der ikke er nogen indtægter derfra
(men så heller ingen udgifter dertil).
Kirsten Schwartz

Læsekreds

Allehelgen
Vi har den skik i Grevinge kirke. at vi hvert år på Allehelgens
søndag mindes dem, som i årets løb er afgået ved døden.
Det gør vi ved gudstjenesten søndag den 1. november kl.
14.00.
Alle navnene på dem, som i årets løb er døde, og som er blevet
bisat eller begravet fra Grevinge Kirke, eller af sognepræst
Anders Tangaa Jensen andre steder, vil blive læst op. Der vil
også være mulighed for at tænde lys i kirkens lysglobe.
Hermed vil vi gerne give udtryk for, at vi i Grevinge sogn har
et fællesskab, hvor vi prøver at dele sorger og glæder med
hinanden, så godt vi kan, ligesom evangeliet taler til os både
i glæde og i sorg.
Efter gudstjenesten vil vi servere en kop eftermiddagskaffe
med brød til de fremmødte.
Hvis du ikke ønsker din kæres navn læst op ved gudstjenesten, vil vi naturligvis respektere dette ønske, og vi vil i så fald
bede dig om at kontakte sognepræst Anders Tangaa Jensen
på 56 65 90 02 eller på atj@km.dk

Læsekredsen starter op igen efter sommeren tirsdag d. 29. september kl. 13-15.
Vi mødes en gang om måneden i perioden september til maj
måned.
Hvis du ikke kan på ovennævnte tidspunkt, kan vi i gruppen om
muligt aftale en anden dag og et andet klokkeslæt.
Vi mødes i Kirke- og Kulturladen og der er kaffe, te og brød. Vi
skiftes til at tage brød med.
Første gang har undertegnede valgt månedens bog, som jeg har
bragt ud til jer sidst i august måned.
På vores første læsekreds i sæsonen taler vi om hvilke bøger vi
gerne vil læse. Det kan være en dansk eller udenlandsk klassiker, nyere eller ældre litteratur o.a.
Vi taler om vores indtryk af bogen og hvilke ting vi gerne vil
drøfte fra bogen.
Tilmeld dig på sms 2160 9138 eller på fruschwartz@cg1.dk

Filmklub kl. 19-21
Mandag, d. 5. oktober starter filmklubben op igen. Vi er sammen om at vælge de film, vi gerne vil se, og så prøver vi at finde
dem. Den første film er på forhånd valgt, men ellers er det op til
deltagerne. Vi prøver at finde film, som rører noget i os og som
vi kan tale om bagefter. Der vil være kaffe/te og kage hver gang.

Høstgudstjeneste
Søndag, den 27. september kl. 10.00 fejrer vi at årets høst er
kommet i hus: Først er der høstgudstjeneste i en pyntet kirke,
hvor vi synger de kendte høstsalmer, og dernæst er der et lille
traktement. Kom og vær med til at fejre høsten, og sige tak for
afgrøder på marker og i haver.

Foredrag om pilgrimsvandring til Santiago de
Compostela
Grevinges sognepræst Anders
Tangaa Jensen har vandret den
berømte pilgrimsvej til Santiago
de Compostela adskillige gange,
og torsdag den 12. november kl.
19 vil han fortælle om ruten og
sine vandringer. Vejen har siden
middelalderen været en af de
vigtigste kristne pilgrimsruter,
men også i moderne tid har
den opnået enorm popularitet. I Danmark har vejen blandt
andet været genstand for stor opmærksomhed i forbindelse
med DR2s udsendelsesrække om Michael Bertelsen på Caminoen. Anders Tangaa Jensen giver også et bud på hvorfor så
mange mennesker, også ikke-katolikker, begiver sig ud på den
lange vandring mod katedralen, hvor apostlen Jakob siges at
være begravet.
Kirsten Schwartz

Fællesspisning
Hvis myndighederne giver grønt
lys for et sådant arrangement
starter vi op igen efter sommeren
med den første fællesspisning
onsdag d. 30. september kl.
18 i Kirke- og Kulturladen.
Fællesspisningerne blev i foråret
aflyst grundet restriktionerne
mht. covid-19.
Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger med
håndsprit, behørig afstand m.m.
Det er frivillige der laver maden, dækker borde og rydder op.
Vi kan godt bruge flere frivillige, så det ikke er de samme der
skal trække læsset hver gang. Send mig en sms eller ring,
hvis du vil på listen.

Inviter din nabo, din familie eller venner med til nogle hyggelige timer med god mad og godt samvær.
Prisen kan ikke afholde en fra at deltage. 50,- kr. for voksne
og 25,- kr. for børn op til 14 år.
Tilmelding kan ske til Kirsten på 2160 9138 senest mandagen op til arrangementet.

Foredrag
Hvordan lever man med religiøse oplevelser
i Danmark anno 2020?
Det ved Charlotte Rørth.
Der har været en hel overvældende interesse,
men det er egentlig ikke så underligt, for forskerne kan nu fortælle, at over halvdelen af
os på et tidspunkt i vores liv har en oplevelse,
man kan kalde religiøs, åndelig eller spirituel, siger Charlotte
Rørth. Efter en overvældende – også international – succes
med ”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende”
er siden udkommet ”Vi mødte Jesus – og hvad kommer det
andre ved” med interview med andre, der har haft oplevelser,
samt både danske, norske og andre internationale forskere og
samfundsdebattører og i 2019 den afsluttende bog i trilogien
”Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min tro”. Kristeligt
Dagblad kalder det ”en religiøs folkebevægelse”, DR har bragt
en tv-serie baseret på bøgerne, hun har været vært på radioprogrammer og er blevet interviewet i stort set alle danske medier
og afgørende udenlandske, blandt andet Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung og Dagens Nyheter samt en håndfuld af såvel
de bærende norske som hollandske. Men hvordan lever man
med oplevelser? Bliver alt vendt omkring? Bliver man en anden? Kristen? Nonne? Kan man være ligeglad? Hører man til i
Folkekirken? Skal man tie? Bliver man gjort til grin?
Charlotte Rørth fortæller åbent i sit foredrag om sin måde at leve
på, og der vil være god tid til spørgsmål og debat efter pausen.
Læs mere på www.charlotteroerth.dk

Menighedsrådet holder møde den 2. tirsdag i hver
måned. Dagsorden for og referat af menighedsrådets
møder er fremlagt i våbenhuset og ligger på kirkens
hjemmeside.

Adresser

Sognepræst: Anders Tangaa Jensen. Tlf. 5665 9002. E-mail: atj@km.dk
Ringer og graver: Poul Andersen. Henvendelse til kirkegårdskontoret,
Tlf. 5965 9025, bedst kl. 9-10 undtagen mandag.
Organist: Kenneth Reiner. Tlf. 2213 6255.
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

Gudstjenester

Sognekalender

Søndag den 6. september kl. 8.30 og 10.00
13. s. e. trin. – Anders Tangaa Jensen
Konfirmation

Der tages forbehold for gennemførelsen af arrangementerne mht. myndighedernes retningslinjer
i forbindelse med covid 19.

Lørdag den 12. september kl. 10.00 og 12.00
Konfirmation – Anders Tangaa Jensen
Søndag den 13. september kl. 10.00
14. s. e. trin. – Anders Tangaa Jensen
Søndag den 20. september kl. 9.00
15. s. e. trin. – Jens Kirk

Valgforsamling
Tirsdag d. 15. september kl. 19-21 er der Valgforsamling i Kirke- og Kulturladen. Der serveres brød, kaffe og te.
Høstgudstjeneste
Søndag d. 27. september kl. 11 er der høstgudstjeneste og bagefter vil der
være et mindre traktement.

Søndag den 27. september kl. 10.00
16. s. e. trin. – Anders Tangaa Jensen
Høstgudstjeneste

Fællesspisning
Onsdag d. 30. september kl. 18 er der fællesspisning i Kirke- og Kulturladen.
Pris 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Tilmelding til Kirsten Schwartz på 2160
9138 eller på mail til fruschwartz30@cg1.dk

Søndag den 4. oktober kl. 10.00
17. s. e. trin. – Anders Tangaa Jensen

Filmklub
Mandag d. 5. oktober kl. 19-20 filmklub i konfirmandlokalet. Der vil være
kaffe, te og brød.

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00
– Tommy Corfixen og Kenneth Reiner
Beatles-gudstjeneste
(et led i Odsherred Kirkemusikfestival)

Musikgudstjeneste i Kirke og Musikfestival ugerne
Onsdag d. 7. oktober kl. 19-20 musikgudstjeneste med præst Tommy Corfixen
og pianist Kenneth Reiner. Tekster og musik af The Beatles.

Søndag den 11. oktober kl. 10.00
18. s. e. trin. – Anders Tangaa Jensen
Søndag den 18. oktober kl. 10.30
19. s. e. trin. – Anders Tangaa Jensen
Søndag den 25. oktober kl. 9.00
20. s. e. trin. – Jens Kirk

Fællesspisning
Torsdag d. 22. oktober kl. 18.00 i Kirke- og Kulturladen. Pris 50 kr. for voksne
og 25 kr. for børn. Tilmelding til Kirsten Schwartz på 2160 9138 eller på mail
til fruschwartz30@cg1.dk
Foredrag
Onsdag d. 28. oktober kl. 19-21 i Kirke-og Kulturladen foredrag med journalist og forfatter Charlotte Rørth, Hun fortæller om sit møde med Jesus ved et
foredrag ”Bliver man skør af at møde Jesus”. Der vil være kaffe, te og brød.

Søndag den 1. november kl. 14.00
Alle Helgens Dag – Anders Tangaa Jensen

Allehelgens dag
Søndag d. 1. november kl. 14 er der gudstjeneste med efterfølgende kaffe, te
og brød i Kirke- og Kulturladen kl. 15.

Søndag den 8. november kl. 10.00
22. s. e. trin. – Anders Tangaa Jensen

Filmklub
Mandag d. 2. november kl.19-21 filmklub i konfirmandlokalet. Der vil være
kaffe, te og brød.

Søndag den 15. november kl. 10.30
23. s. e. trin. – Anders Tangaa Jensen
Søndag den 22. november kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret – Jens Kirk
Søndag den 29. november kl. 11.00
1. søndag i advent – Anders Tangaa Jensen
m. efterfølgende Kirkefrokost

Gudstjenester på Grevinge Plejecenter:
Onsdag den 9. september 2020 kl. 14
Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 14
Onsdag den 25. november 2020 kl. 14

Ret til ændringer i gudstjenestelisten forbeholdes.
www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
Ansvarlig: Kirsten Schwartz, Lene Sødring og Anders Tangaa Jensen
Tryk: Trundholm Tryk · Vig

Litteraturfestival
Torsdag d. 5. november deltager præst Anders Tangaa Jensen i Odsherred
Litteraturfestival, hvor der er oplæsning i kirken for indskolingen.
Sangaften
Torsdag d. 5. november kl. 19-21 sangaften i Kirke- og Kulturladen, hvor
provst Karin Bundgaard Nielsen har valgt nogle sange der skal synges. Deltagerne kan også komme med sangforslag. Der serveres brød, kaffe og te.
Caminoen
Torsdag d. 12. november kl. 19-21 i Kirke- og Kulturladen fortæller præst
Anders Tangaa Jensen om sine pilgrimsture på Caminoen. Der vil være kaffe,
te og brød.
Fællesspisning
Onsdag d. 25. november kl.18.00 i Kirke- og Kulturladen. Pris 50 kr. for
voksne og 25 kr. for børn. Tilmelding til Kirsten Schwartz på 2160 9138 eller
på mail til fruschwartz30@cg1.dk
Julekoncert
Mandag d.7. december kl. 19 er der julekoncert i kirken med Grevinge Gospelkor
(under ledelse af Maud Kofod og pianist/organist Kenneth Reiner) og Bregninge
– Bjergsted Børnekor under ledelse af Heidi Montan.

