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Fred på jord, fryd på jord
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
Han har Himmerigs dør oplukt,
Salig er englenes sang.
Salig fred, himmelsk fredag
Toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
Bud om ham, som i krybben lå,
Fryd dig hver sjæl, han har frelst

JULEN I GREVINGE KIRKE 2018
Søndag d. 9. december kl. 14.00 årets adventsfamiliegudstjeneste
Torsdag d. 13. december kl. 19.30 årets julekoncert
Fredag d. 14. december kl. 9.00 julegudstjeneste for dagpleje og børnehave
Søndag d. 23. december kl. 17.00 Tårnkoncert og fællessang
Mandag d. 24. december kl. 16.00 juleaftensgudstjeneste ved Karin Wandall
Tirsdag d. 25. december kl. 10.00 første juledagsgudstjeneste ved Karin Wandall
Onsdag d. 26. december kl. 10.00 anden juledagsgudstjeneste ved Karin Wandall
Søndag d. 30. december - Henvisning til Hørve kl. 10.30
Tirsdag d. 1. januar kl. 16.00 nytårsgudstjeneste ved Karin Wandall

Jul og vinter i Grevinge

Nyt fra Menighedsrådet Minikonfirmander i
Siden sidste kirkeblad udkom er meget af tiden Grevinge 2019
gået med det kommende byggeri af en kirkelade og renovering af præstegården. Ting fra
konfirmandlokalet og præstegården er pakket
i kasser og opbevares i en container ved præsteboligen. Byggeriets igangsættelse har været
udsat, da diverse tilladelser har ladet vente på
sig. Der er set på besparelser, der er blevet sparet og ændret i byggeriet, så pengekassen ikke
går i minus.
Byggeriet færdiggørelse forventes i skrivende
stund at være rykket til 1. maj 2019 og dermed
er ansættelse af en ny præst udskudt til da.
Graverbygningen vil i den nærmeste fremtid få
udvidet depotfaciliteterne.
Menighedsrådet har fremsendt diverse anlægsansøgninger for 2019 til Provstiets budgetsamråd og har igen i år fået tildelt midler til alle de
synsudsatte opgaver, der fremkom ved årets
provstesyn.
Det årlige lokale kirkesyn har ligeledes været
afholdt.
Vinterens og forårets arrangementer afholdes
i kirken grundet byggeriet. Filmklub er aflyst,
men læsekredsens 10 medlemmer mødes i
perioden i privat hjem.

Forårets konfirmandundervisning
22. januar og 28. februar har konfirmanderne fri fra skole til kirke-temadage. Tirsdag
22. januar kl. 8.30 til 14.00 får vi besøg af
"Konfirmand Aktions" globale fortællere fra
Zanzibar. Dagen er fælles med konfirmander i Vallekilde-Hørve og foregår i Vallekilde
konfirmandstue. Der arrangeres samkørsel
fra Grevinge. Tirsdag 5. februar: Fælles eftermiddag/aftentur (14.30 til 19.30) med turbus
for konfirmander fra Grevinge og VallekildeHørve til Roskilde Domkirkes Konfirmandtræf. Torsdag 28. februar: Temadag kl. 8.30
-14.00 om Påske fælles med Vallekilde-Hørve i Vallekilde konfirmandstue. Torsdag 25.
april kl. 14.30-16.00: Forberedelsen afrundes
i Grevinge kirke. Torsdag 2. maj kl. 14.3016.00: Generalprøve til konfirmation.

med opstart den 19. februar og indtil påske
er der minikonfirmander tirsdage i Grevinge
kirke for børn fra 3. og 4. klasse bosiddende i
Grevinge sogn. Vi skal lege og høre spændende
historier fra Bibelen. Vi oplever kirken sammen.
Forløbet af 8 gange afsluttes med en festlig familiegudstjeneste Palmesøndag den 14. april kl.
14, hvor minikonfirmanderne medvirker og får
diplomer. Tilmelding gerne senest 5. februar til
Kirsten Schwartz/menighedsrådets formand tlf.
21 60 91 38 eller mail til fruschwartz@cg1.dk
(Angiv barnets navn, klasse, skole og forældres
telefonnummer og e-mailadresse).

Advents-familiegudstjeneste
2. søndag i advent 9. december kl. 14.00 medvirker Grevinge kirkes konfirmander med bøn
og læsninger og Grevinge Familie-gospelkor
synger for ved en stemningsfuld gudstjeneste
fuld af advent. "Julen er hjerternes fest", siger
vi tit. Og det er også sandt i kirken, for advent
betyder komme. Det vi venter på er barnet i
krybben - og det vi skal møde, er Guds kærlighed til os. Når vi åbner verdens bedste julegave
- Juleevangeliet - kommer Himlens fred til vor
jord og vore hjerter. Efter gudstjenesten er der
juleknas og lidt godt at drikke i kirkens tårnrum.
Ved gudstjenesten samler vi ind til en julegave
til Danmissions Fremtidsbørn. I våbenhuset er
der salg af julepynt fra Asien og Afrika.

De ni læsninger
I adventstiden holdes der i mange af landets
kirker en helt anderledes gudstjeneste. Den
kaldes "De Ni Læsninger" som forbereder os til
julen. Som navnet antyder, læses der i løbet af
gudstjenesten ni udvalgte stykker fra Bibelen,
som tilsammen udtrykker målet og formålet
med Guds kærlighed til hele sin skabning. Traditionen stammer fra England, hvor den første
gang blev brugt den 24. december 1918 i Kings
College Chapel i Cambridge. Siden da er ideen
taget op i mange kirker i England og Danmark.
I Grevinge kirke indbyder vi til De ni Læsninger 3. søndag i advent ved gudstjenesten kl. 10.

Kyndelmisse
Søndag
den
3. februar indbyder vi igen i
år til fejring af
kyndelmisse i
Grevinge kirke
og Sanselund.
Vi starter i kirken kl. 16.00
med en stemningsfuld gudstjeneste med
masser af levende lys. Selve navnet kyndelmisse kommer af det latinske missa candelarum, der betyder lysmesse. Midt i den mørke
tid vil vi tænde lys og understrege kirkens
budskab om, at Jesus er verdens lys. Bagefter
går vi i fakkeloptog til Sanselunden og sætter
lys omkring søen og lysbåde på søen. I grillhytten serveres suppe og lidt varmt at drikke.

Allehelgen og Halloween
Allehelgen fejres første søndag i november.
Her mindes man de døde, både dem, som
vi for nylig har mistet og de som vi savner
og tænker på.
Allehelgen har rødder tilbage til middelalderen. For den protestantiske kirke er højtiden
også præget af, at Luther allehelgensaften d.
31. oktober 1517 slog sine teser mod den
katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg. Derfor regner man d. 31. oktober som
jubilæumsdagen for reformationen. Halloween, som også fejres d. 31. oktober, er den
amerikanske udgave af allehelgen, og det er
fejringen af halloween, der har bragt traditionen med uhygge, udklædning og græskar
til Danmark.
Navnet Halloween stammer fra det engelske All Hallows' Eve, som på dansk bliver til
Allehelgens aften. Mange børn kender vist
mest Halloween med udklædning og uhygge
mens mange voksne deltager i kirken den
første søndag i november, hvor alle navne
læses op og vi mindes dem, vi har mistet og
hvor man mange steder tænder et lys.

En måske tosset idé
Til foråret skal vi indvie en ny kirkelade her i Grevinge. Der er ikke meget
pynt i den gamle konfirmandstue,
så vi får brug for noget nyt og nu
kommer ideen. Er der nogle damer
(mænd er selvfølgelig også velkomne), som kunne tænke sig at mødes
og sammen brodere/sy/strikke et
værk, som kan hænges op i den nye
bygning. Det kan være patchwork,
broderede salmer eller meget andet. Hvis du er interesseret så må du
meget gerne ringe til Lene Sødring
på tlf. 23 21 90 11 eller på mail til:
lenesodring@outlook.com

Andagter på Grevinge Centret
Juleaften er der gudstjeneste
kl. 11 ved Karin Wandall.
Onsdag den 16. januar kl. 14.00
Onsdag den 20. februar kl. 14.00
Onsdag den 20. marts kl. 14.00
Kirkebil til gudstjenester og arrangementer
bestilles dagen før inden kl. 16.00
på tlf. 70 26 27 27
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
Sekretær: Anne-Grethe Jensen, Vallekildevej 152, 4534 Hørve. Tlf. 5964 0139
Kirkekontoret har åbent onsdag og fredag kl. 10.30-14.30. Mail: agje@km.dk
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
www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
Ansvarlig: Kirsten Schwartz og Lene Sødring
Tryk: Trundholm Tryk · Vig

Gudstjenester

Sognekalender

Søndag den 25. november kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret - Susanne Thisted

Adventsfamiliegudstjeneste
Søndag d. 9. december kl. 14 er der adventsfamiliegudstjeneste, hvor kirkens gospelkor
og kommende konfirmander medvirker.
Bagefter er der æbleskiver, drikkelse m.m. i
tårnrummet og våbenhuset. Alle er velkomne.

Søndag den 2. december kl. 9.00
1. søndag i advent - Jens Kirk
Søndag den 9. december kl. 14.00
2. søndag i advent - Karin Wandall
Børne- og familiegudstjeneste
Søndag den 16. december kl. 10.00
3. søndag i advent - Karin Wandall
De Ni Læsninger
Søndag den 23. december
4. søndag i advent
Henvisning til Fårevejle kl. 10.00
Mandag den 24. december kl. 16.00
Juleaften – Karin Wandall
Tirsdag den 25. december kl. 10.00
Juledag – Karin Wandall
Onsdag den 26. december kl. 10.00
Anden Juledag – Karin Wandall
Søndag den 30. december
Julesøndag - Henvisning til Hørve kl. 10.30
Tirsdag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag - Karin Wandall
Søndag den 6. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag - Karin Wandall
Søndag den 13. januar kl. 9.00
1. søndag efter Helligtrekonger
- Karin Bundgaard Nielsen
Søndag den 20. januar kl. 10.30
2. søndag efter Helligtrekonger - Karin Wandall
Søndag den 27. januar kl. 9.00
3. søndag efter Helligtrekonger
Søndag d. 3. februar kl. 16.00
4. søndag efter Helligtrekonger - Karin Wandall
Lysgudstjeneste / fejring af kyndelmisse
Søndag den 10. februar kl. 10.00
Sidste s. efter Helligtrekonger - Karin Wandall
Søndag den 17. februar
Septuagesima - Henvisning til Asnæs kl. 10.30
Søndag den 24. februar kl. 9.00
Sexagesima – Karin Wandall
Søndag den 3. marts kl.10.00
Fastelavn – Karin Wandall

Julekoncert
Torsdag d. 13. december kl. 19.30 er der julekoncert i kirken og i år er det Odsherred
Kammerkor under ledelse af Bjørn Monberg
i samarbejde med vores organist Flemming
Hjort, der står for koncerten. Der vil også
være en 9-årig pige, som spiller blokfløjte.
Julegudstjeneste for dagpleje og
børnehave
Fredag d. 14. december kl. 9 er der julegudstjeneste for Dagplejen og børnehaven Moselinden. Vores præst Karin Wandall laver en
julegudstjeneste i børnehøjde og hvert barn får
en lille gave med hjem. Bagefter vil der være
drikkelse, æbleskiver med m.m. i tårnrummet
og i våbenhuset. Selvom dit barn eller barnebarn ikke er i dagpleje eller i børnehave så er
du/I også meget velkomne denne formiddag.
Tårnkoncert
Søndag d. 23. december kl. 17 lyder julens
toner fra kirketårnet ud over Grevinge og
omegn, når musikerne fra Nykøbing Stadsorkester blæser i deres instrumenter. Efterfølgende synges julen ind med fællessang i
kirkerummet under ledsagelse af musikerne
fra Nykøbing Stadsorkester, når de er kommet
ned fra tårnet.
Nytårsgudstjeneste
Tirsdag d. 1. januar kl. 16.00 er der nytårsgudstjeneste, Bagefter mødes vi i tårnrummet
og ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage
Kyndelmisse
Søndag d. 3. februar kl. 16 er der Kyndelmisse lysgudstjeneste i kirken. Når lysgudstjenesten er forbi går deltagerne i fakkeloptog til
Sanselunden, hvor der sættes lysbåde i søen.
I grillhytten serveres varm tomatsuppe, brød
og drikkelse.

