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Pinse - kirkens fødselsdag og
melodien til det hele
Pinse (på græsk ’Pentakostæ’) betyder 50. På 50. dagen talt fra Påskemorgen var apostlene samlede i Jerusalem efter Jesus anvisning (Apostlenes Gerninger kap. 2). Forventningsfulde, ængstelige og forknytte var de. Men pludselig sang det i deres hjerter og
på deres tunger. Hvad ”sang” de om? De sang om JUL og om PÅSKE. De fortalte og
prædikede om Jesu liv og ord. En sang om den korsfæstede og Opstandne befrier og
frelser. Man kan godt sige, at en melodi i grunden er et vigtigt ledsagefænomen til noget
andet. I hvert fald forholder det sig sådan med pinse. Uden Pinsen kan vi ikke synge,
med hjertet sluttet til, om Julen og Påsken. Og uden jul og påske ville der slet ikke være
noget, der hedder Pinse – en melodi skal være melodi TIL noget.
Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærkeni morgenrøde,
for dagen han os oprinde lod,
for livet han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde.
Glædelig pinse!
(Jens Kirk og Karin Wandall)

Sommer i Grevinge

Nyt fra Menighedsrådet Filmklub
Menighedsrådet er rigtig glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde med
præst Karin Wandall i den kommende tid,
se mere andetsteds i kirkebladet.
Grevinge kirke og kultur arbejder på at
blive en endnu større del af lokalsamfundet og ikke kun byde folk ind i kirkerummet, men også at være en aktiv del udenfor kirkerummet. Vi er derfor en aktiv del
af Landsbydagen d. 9. juni, Skt. Hans arrangementet på Sanselunden d. 23.juni
og afholder en friluftsgudstjeneste d. 18.
august på Sanselunden.
Arbejdet med at renovere præstebolig og
udbygge menighedsfaciliteterne er godt
i gang. Arkitekt har haft møde med kommunen ang. diverse tilladelser og snart
holdes der møde med de indbudte håndværkere, Der er lavet en tidsplan, hvor
præstegården forventes klar omkring februar 2019 og den nye kirkelade/menighedsfaciliteter omkring påske 2019.
Arrangementer forventes i perioden at
kunne afholdes i kirkerummet og i et reduceret konfirmandlokale.

Vores første sæson i filmklubben er slut og
vi planlægger at starte op i efteråret igen,
med start d. 24. september kl. 19.00. vi
vil meget gerne have et program for hele
efteråret, så alle kan se, hvilke film, vi viser, så derfor vil vi allerede nu gerne have
forslag til titler, så må vi prøve at opfylde
så mange ønsker, som overhovedet muligt.
Vi vil fortsat vise film den sidste mandag i
hver måned, så tid og sted ligger fast.
Henvendelse til Lene Sødring, tlf. 2321
9011.

Indskrivning til konfirmationsforberedelse
for konfirmander med
bopæl i Grevinge sogn:
Konfirmandindskrivning til konfirmation 2019 i Grevinge - sker i forbindelse
med deltagelse i gudstjeneste i Grevinge kirke søndag den 10. juni kl. 10.30.
Bagefter er der orientering/indskrivning i konfirmandstuen i præstegården.
Vi byder på kaffe/saft og frugt. Ved gudstjenesten skal vi opleve en barnedåb. Vi
glæder os til at se jer. Husk at medbringe
kopi af dåbs- eller navneattest! Konfirmations-søndage i Grevinge kirke 2019: 12.
maj og 19. maj. Ugentlig undervisning i
efteråret torsdage kl. 14.30 til 16.00 i kirken og konfirmandstuen. Forårets undervisning består af temadage og udflugter.
Der er mødepligt til al undervisning og
arrangementer for konfirmander. Første
undervisningsgang annonceres på kirkens hjemmeside efter skoleferien. Underviser/Sognepræst: Karin Wandall, tlf.
6059 9512, e-mail: kkw@km.dk

Vikar i Grevinge
og kirkesekretær:
Sognepræst Karin Wandall (Vallekilde
præstegård) er fra den 20. maj ansat som
vikar i Grevinge sogn med kvote 75%
under præste-vakancen. Kirkesekretær
Anne-Grethe Jensen (Vallekilde-Hørve)
fungerer også som kirkesekretær for Grevinge under vakancen. Kirkekontoret har
åbent onsdag og fredag kl 10.30 - 14.30.
Vallekildevej 152, 4534 Hørve. E-mail:
agje@km.dk. Tlf. 59640139.

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 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

Dåbsklude
Mange steder i landet samles mennesker vist mest damer - for at strikke dåbsklude,
men hvad er en dåbsklud?
Når børn bliver døbt og budt velkommen
i kirken, vil vi gerne sørge for et minde til
både barn og forældre, og derfor forærer
man en dåbsklud, som er blevet brugt til at
tørre barnet efter selve dåben. Der findes
mange motiver, som strikkes ind i kluden,
og mange kirker laver deres egne. Nogle
syr navnet på barnet ind, så de bliver lavet
specielt til netop dette barn.
Vi vil også gerne have vore egne dåbsklude, så derfor søger vi damer, som gerne vil
være med til at strikke disse. Vi forestiller
os, at vi sidder i konfirmandlokalet og vi
sørger selvfølgelig for både garn og kaffe/
te, mens vi flittigt bruger strikkepindene.
Henvendelse til Lene Sødring, tlf. 23 21
90 11.

Gudstjenester
Søndag, d. 3. juni kl. 10.00
1. s. e. Trinitatis - Karin Wandall
Søndag, d. 10 juni kl. 10.30
2. s. e. Trinitatis + konfirmandindskrivning - Karin Wandall
Søndag, d. 17. juni kl. 10.00
3. s. e. Trinitatis - Karin Wandall
Søndag, d. 24. juni kl. 9.00
4. s. e. Trinitatis - Jesper B. Arnmark
Søndag, d. 1. juli kl. 10.00
5. s. e. Trinitatis - Karin Wandall
Søndag, d. 8. juli kl. 9.00
6. s. e. Trinitatis - Jesper B. Arnmark
Søndag, d. 15. juli kl. 10.30
7. s. e. Trinitatis - Susanne J.Thisted
Søndag, d. 22. juli kl. 9.00
8. s. e. Trinitatis - Susanne J. Thisted
Søndag, d. 29. juli kl. 9.00
9. s. e. Trinitatis - Jens Kirk
Søndag, d. 5. august kl. 10.30
10. s. e. Trinitatis - Karin Wandall
Søndag, d. 12. august kl. 10.00
11. s. e. Trinitatis - Karin Wandall
Lørdag, d. 18. august kl. 10.00
Friluftsgudstjeneste i Sanselunden
- Karin Wandall
Søndag, d. 19. august kl. 9.00
12. s. e. Trinitatis - Charlotte Westh

Sognekalender
Fælles friluftsgudstjeneste
Som vanlig er der friluftsgudstjeneste 2.
Pinsedag kl. 11. Stedet er ikke helt det
samme, for vi har valgt at holde den neden for Esterhøj – ved Hjemmeværnsgården. Husk stole.
Landsbydag
Lørdag d. 9.juni er der Landsbydag fra
morgen til aften og Grevinge Kirke og
Kultur kan besøges kl. 13-14.
I kirken synger Grevinge Familiegospelkor kl. 13-13.30.
I våbenhuset fortæller menighedsrådet
om renovering af præstegård og om nybygning af staklade kl.13.30-14.00.
Konfirmandindskrivning
Søndag d.10. juni er der gudstjeneste kl.
10.30 med barnedåb og kommende konfirmander inviteres til at deltage.
Bagefter er der konfirmandindskrivning i
konfirmandlokalet.
Sommerkoncert
Onsdag d. 25. juli kl. 11 er der sommerkoncert i kirken med fløjtenist Henrik Engelbrecht, kgl. operasanger Børge Nielsen
og organist Flemming Hjort.
Efterfølgende udendørs traktement eller
indendørs afhængigt af vejret.
Friluftsgudstjeneste
Lørdag d. 18. august kl. 10 på Sanselunden ved grillhytten. Efter gudstjenesten
er der kaffe, te og boller. Kl. 11 åbnes der
Tuskemarked ved søen.

Søndag, d. 26. august kl. 9.00
13. s. e. Trinitatis - NN/præst fra Asnæs
Søndag, d. 2. september kl. 10.30
14. s. e. Trinitatis - Karin Wandall

Andagter på Grevinge Centret kl. 14.00
20. juni, 18. juli, 15. august
og 19. september

www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
Ansvarlig: Kirsten Schwartz og Lene Sødring
Tryk: Trundholm Tryk · Vig

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

