KÆRE GUD
VORES
MOR OG FAR
Du som er rundt om os
og inden i os
Du som lader dagen og natten
føde den nye morgen
Din kraft forundrer os
Lad din vilje ske i universet
Lad dit fællesskab åbne sig for os
i kærlighed
visdom
og samhørighed
Giv os i dag det rene brød
og det klare vand
Fyld os med livsglæde
så vi kan give den videre
Og li’som du tilg’ir os vor
selvtilstrækkelighed
skal vi komme dem i møde, der er alene
Giv os styrke til at overvinde
det magelige
det smålige
hævnlysten og magtbegæret
For din er mangfoldigheden
harmonien
og frugtbarheden
Fra evighed og til evighed
Og lige nu
Tak

Dette er en bøn, der stammer fra Christiania

Nyt fra menighedsrådet
Så skulle det i skrivende stund være ganske
vist at renovering af præstebolig og bygning af
en kirkelade er udbudt i licitation.
Mange myndigheder f.eks. Odsherred
kommune, Miljøstyrelsen, Fredningsnævn og
konsulent fra Roskilde stift har været indover
og de har nu sagt god for planerne efter flere
småjusteringer.
Slutdato for renovering af præstebolig er sat til
1. marts. 2019, hvor vi håber en nyansat præst
står klar til at flytte ind. Stillingen vil
sandsynligvis blive opslået til december 2018
og vi er efter flere drøftelser i menighedsrådet
nået frem til hvilke kompetencer og
egenskaber vi mener, vores nye præst skal
kunne opfylde og stillingsopslaget er klar. Det
er et enigt menighedsråd, der står bag den
mere personlige annonce udover stiftets mere
formelle stillingsannonce. Begge annoncer
sættes i Præsteforeningens Blad. Begge lægges
på vores hjemmeside sammen med en mere
detaljeret beskrivelse af sogn og aktiviteter,
som menighedsrådet står bag.
Program for efterårets arrangementer er
fastlagt og program kan ses på hjemmeside og
i en folder, der lægges og hænges op relevante
steder.
Høstgudstjeneste
Søndag, den 16. september kl. 10.00. Vi fejrer,
at årets høst er kommet i hus: Først med
høstgudstjeneste i en pyntet kirke, hvor vi
synger de kendte høstsalmer – dernæst med
kirkekaffe i tårnrummet med høstsang,
æblesaft, gulerodskage og frugter fra årets
høst. Alle er velkommen til at medbringe lidt
frugt til en fælles kurv.
Foredrag med Kåre Johannessen i kirken.
Torsdag, d. 11. oktober klokken 19.00
Kåre Johannessen er en af landets mest
engagerede og medrivende historieformidlere
og fortæller om historie, så alle kan forstå det!
Han er kendt for at overraske publikum med
sin anderledes tilgang til en historiefortælling,

som de fleste af os kender fra bibliotekets
støvede bøger. Og så har Kåre en helt unik
evne til at lade os forstå, hvorfor
begivenheder, der fandt sted for flere
århundreder siden, stadigvæk er relevante i
dag.
Emnet denne aften er: Danskerne og Den
Store Krig 1914 – 1918
Gratis adgang og alle er velkomne.

Filmklub
Selv om vi måske ikke ønsker det, så er
efteråret på vej, og derfor tid til aktiviteter
indendørs, så vi starter filmklub op igen, d.
29. oktober kl. 19.00. Vi vil meget gerne
sammensætte et program for hele sæsonen,
så alle kan se udvalget. Derfor vil vi den første
aften, sammensætte programmet, så der er
det vigtigt at møde op, så du/I er med til at
bestemme hvilke film, vi skal se. Vi vil fortsat
vise film den sidste mandag i hver måned, så
tid og sted ligger fast. Henvendelse til Lene
Sødring, tlf. 2321 9011.
Fællesmøde om ’Fremtidsbørn’. Torsdag den
26. september kl. 19.30 er der fællesmøde for
sognene i Odsherred om vores provstis
indsamlingsprojekt i år til Danmissions
Fremtidsbørn. Alle er velkommen i Grevinge
kirkes konfirmandstuen, hvor Danmissions
kampagnekoordinator Christina Lund
Villadsen fortæller med livsnære eksempler,
hvad indsamlingen kan gøre for fattige børn
og unge i Mellemøsten, Afrika og Asien, der
hjælpes på vej til selvhjælp. Du kan støtte
børnene ved at møde op og få mere viden - og
omtale Fremtidsbørn for andre. Din støtte kan
også modtages via netbank til FKM Ods-og
Skippinge Provsti, bankkonto: 0537-499013
eller via MobilePay til 41999341. Læs om
Fremtidsbørn på www.fremtidsborn.dk

Børnegudstjeneste med dåbsjubilæum. Kom i
kirke lørdag den 10. november kl. 11 og bak
op om en forholdsvis ny tradition. Har du
nabobørn eller børn, der har lyst til at være
med? Har du stået fadder eller været
gudmor/gudfar så tag gerne dit gudbarn med
hen i kirken denne festdag. Alle børn og
voksne er velkommen til gudstjenesten ’om
det største for de mindste’! Børn, der er døbt
for 5 år siden i Grevinge kirke vil modtage en
lille gave ved gudstjenesten i anledning af
deres dåbsjubilæum. Bagefter er der festlig
kagemand, saft og kaffe/te i våbenhuset.
Fælles Kirke Højskole i Højby lørdag den 27.
oktober kl. 14-17 i Højby kirkes
menighedshus.
Konfirmandopstart og udflugt til København.
Konfirmanderne undervises i efteråret torsdag
eftermiddag kl. 14.30 til 16.00 i
konfirmandstuen og kirken. Første gange er
torsdag den 13. september. Lørdag den 29.
september tager vi på
heldagsudflugt/konfirmandtur til København
sammen med konfirmanderne fra VallekildeHørve. Vi skal opleve en rundvisning i ’Troens
Billeder’, klatre til vejrs i et kirketårn, se byens
tage fra oven, spise på restaurant og meget
mere. Konfirmandinfo findes på kirkens
hjemmeside www.grevingekirke.dk. (Forårets
undervisning: hele temadage med skolefri til
konfirmationsforberedelse er 22. januar og
28. februar. Samt torsdag eftermiddag i uge
17 og 18). Konfirmationsdatoer i Grevinge: 12.
og 19. maj 2019. Underviser/sognepræst
Karin Wandall, tlf. 60599512, e-mail:
kkw@km.dk
Kirkeblad via mail
Der er ofte sagt, at ældre mennesker ikke
bruger en computer. Det vil jeg påstå er
usandt, så derfor vil vi tilbyde alle, der er
interesserede, i at få kirkebladet på mail, Vi
ved, at der er en del, der ikke får bladet uddelt,
så dette kan være med til at løse dette, når det
bliver tilgængeligt for alle med en computer.
Hvis du/I skriver på adressen:
prgr.grevingekirke@gmail.com, vil jeg skrive
jer på en mailingliste. Vid
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Døden er ikke et problem, der kan løses, men
en byrde, der kan være tung at bære. For
nogen så tung og ubærlig, at det kan være
godt at dele den med andre.
Er du voksen og har mistet en af dine
nærmeste, kan det være godt og livgivende,
at tale om din sorg, dine problemer og det,
der tynger.
Du har mulighed for at deltage i vores
sorggruppe og måske herigennem finde støtte
til at komme videre med dit liv
Møderne foregår i Konfirmandstuen ved
Egebjerg kirke.
Henvendelse til psykolog Elsebeth Cornet
Sørensen, tlf:21 64 24 57 eller
Sognepræst Michael Nissen, tlf: 24 24 80 90
Læseklub
Vi starter sæsonen op d. torsdag d. 20.
september kl. 19-20.30 i konfirmandlokalet.
Forrige sæson september til maj måned mødtes
vi den sidste tirsdag i hver måned kl.13-15.
Men vi vil gerne have flere med i gruppen,
derfor prøver vi at starte op en aften, så jer der
arbejder også har en chance for at være med.
På mødet aftaler vi ugedag og klokkeslæt og vi
kan foreslå hvilke bøger vi gerne vil læse i
årets løb (forbered hvilke bøger du vil foreslå).
Vi har læst vidt forskellige genrer. Den første
bog har Kirsten bestemt og bestilt til gruppen.
Når vi har læst bogen mødes vi og tager først
et kort runde hvor vi fortæller hinanden hvad
vi synes om månedens bog og derefter en
runde hvor vi fortæller hvad vi gerne vil drøfte
fra bogen.
Til sidst drøfter vi de forslåede temaer.

Undervejs er der kaffe, te og brød.

Andagter på Grevinge Centret kl. 14.00:

Sognekalender

19. september, 17. oktober, 21. november

Storm P
Torsdag d. 6.september kl. 19-21 i
konfirmandlokalet får vi et glædeligt gensyn
med pastor emeritus Niels Arnberg, der
fortæller om Storm P.
Læseklub
Torsdag d. 20. september kl. 19-20.30 i
konfirmandlokalet starter årets sæson
(september 2018 – maj 2019) op. Vi skal aftale
datoer, klokkeslæt og hvilke bøger vi skal
læse.
Fælles sognemøde
Onsdag d. 26. september kl. 19.30 – 21.00 i
konfirmandlokalet holdes der fællesmøde om
Provstiets indsamlingsprojekt. Forinden er der
fra kl. 18.30 Komitemøde, som også er åbent
for alle interesserede.
Kirkemusikfestival
Onsdag d. 10. okt. kl. 19-20 er der koncert i
kirken med Grevinge Familiegospelkor og
Maud og Langkilde.
Kåre Johannesen
Torsdag d. 11. okt. kl. 19-21 i kirken fortæller
den kendte historiker Kåre Johannesen om
Den store Krig (1. verdenskrig).
Filmklub
Mandag d. 29. oktober kl.19-21 i
konfirmandlokalet starter sæsonen ( oktober
2018-april 2019).
Dåbsjubilæum
Lørdag d. 10. november kl.11 i kirken indbydes
til børnegudstjeneste. Bagefter serveres der
kagemand/dame m.m. i våbenhuset.
Menighedsrådets årsberetning og sangaften
Torsdag d. 15. november kl. 18-20.30 i
konfirmandlokalet kan man høre om
menighedsrådets arbejde i årets løb med
efterfølgende sangaften hvor der synges
efterårs/vintersange med Flemming Hjort på
klaver. Der serveres sandwich m.m.
Filmklub
Mandag d. 29. oktober kl. 19-21 i
konfirmandlokalet og fremover den sidste
mandag i hver måned.

og julegudstjeneste 24. december kl. 11

Gudstjenesteliste for Grevinge
kirke september, oktober,
november 2018
Søndag,d. 2.sep. kl. 10.30
14.s.e.Trinitais – konfirmandindskrivning
Karin Wandall
Søndag, d. 9. september kl. 10.00
15. s.e.Trinitatis – Karin Wandall
Søndag, d. 16. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste
16. s.e.Trinitatis –– Karin Wandall
Søndag, d. 23. september kl. 10.30
17.s.e.Trinitatis
- Karin Wandall
Søndag, d, 30.september kl. 9.00
18 s.e.Trinitatis
Charlotte West
Søndag, d. 7. Oktober kl, 10.00
19.s.e.Trinitatis
Karin Wandall
Søndag, d. 14. oktober kl. 10.30
20.s.e.Trinitatis
Anette Sørensen
Søndag, d. 21. oktober kl. 10.00
21.s.e.Trinitatis
Karin Wandall
Søndag, d. 28. oktober kl. 9.00
22.s.e.Trinitatis
Jens Kirk
Søndag, d. 4. november kl. 14.00
Alle Helgen
Karin Wandall
Lørdag, d. 10. november kl. 11.00
Børnegudstjeneste og dåbsjubilæum
Karin Wandall
Søndag, d. 11. november kl. 10.00
24.s.e.Trinitatis
Karin Wandall
Søndag, d. 18. november kl. 10.00
25.s.e.Trinitatis
Karin Wandall
Søndag, d. 25. november kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret
præst fra Asnæs
Søndag, d. 2. december kl 9.00
1.søndag i advent
Karin Wandall
Søndag, d. 9. december kl. 14.00
2. søndag i advent –
adventsfamiliegudstjeneste Karin Wandall
Fredag, d. 14. december kl. 9.00
Julegudstjeneste for dagplejen og børnehaven
Karin Wandall

