Nyhedsbrev nr. 2 - 2022

Grevinge Kirke

Kommende begivenheder
27-02-2022 kl. 10
Fastelavnsgudstjeneste v.
Anders m. efterfølgende
tøndeslagning
01-03-2022 kl. 19

Kære læser,
Velkommen til dette nyhedsbrev fra Grevinge Kirke. Tanken er
at det udsendes ca. en gang om måneden til alle, der måtte
ønske at modtage det på email.

Foredrag om nye salmer og
bispevalg 2022 v. Rasmus
Nøjgaard
02-03-2022 kl. 19-21

Nyhedsbrevet er ment som et supplement til kirkebladet,
hjemmesiden og facebooksiden.

Strikke- og
håndarbejdsklubben
”Håndgemæng”

God læselyst!

06-03-2022 kl. 9

Så går det løs…
Forleden dag, da organist Kenneth og jeg var på vej til gudstjeneste
i Hørve Kirke, talte vi om hvor dejligt det var, at de ting vi
planlægger og skriver i kirkebladet nu forhåbentlig bliver til noget. Vi
har været så vant til aflysninger. Lad os håbe at de er lagt bag os,
så vi kan mødes en hel masse i de kommende måneder.
Allerede på søndag den 27. februar har vi lagt i kakkelovnen til en
festlig fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning for
børn og barnlige sjæle i Kirke- og Kulturladen. Kom og vær med kl.
10.
Vi starter måneden med et foredrag med Rasmus Nøjgaard tirsdag
den 1. marts kl. 19. Rasmus er sognepræst på Østerbro i København,
og så har han været med til at udgive Kirkesangbogen – en samling
af nyere salmer og sange, som vi jævnligt plukker fra i kirken. Rasmus
vil fortælle om de nye salmer,
som bliver skrevet i disse år, og
vi skal synge nogle af dem.
Det ingen hemmelighed at
Rasmus ydermere er kandidat
til den snart ledige bispestol i
Roskilde. Det vil der også blive
lejlighed til at tale om denne
aften.
Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet – send en mail til atj@km.dk

Gudstjeneste v. Jens Kirk
08-03-2022 kl. 17
Menighedsrådsmøde
09-03-2022 kl. 19
Aftensang
13-02-2022 kl. 10
Gudstjeneste v. Anders
16-03-2022 kl. 14
Plejehjemsgudstjeneste
17-03-2022 kl. 19
Sangaften
18-03-2022 kl. 16.30
Familiekirke m. spisning
20-03-2022 kl. 10
Gudstjeneste v. Anders
30-03-2022 kl. 18
Fællesspisning
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Ny klub har set dagens lys
Initiativrige medlemmer af
menigheden har stiftet en
strikke- og håndarbejdsklub
kaldet ”Håndgemæng” Alle
der måtte have interesse for
hobby- og håndarbejde
mødes en gang om
måneden og hygger og snakker et par timer. Næste gang er
onsdag den 2. marts kl. 19-21
Aftensang
Onsdag den 9. marts inviterer vi til en kort aftengudstjeneste kl. 19.
Under corona-pandemien var vi nødsaget til at have kortere
gudstjenester end ellers, og vi forelskede os lidt i den form. Derfor
forsøger vi os nu med små aftengudstjenester med jævne
mellemrum. 2-3 salmer, lystænding, lidt ord at tænke over og smuk
musik. Vel mødt.
Nyt kirkeblad er udkommet
Der er netop udkommet et nyt kirkeblad, der dækker marts, april
og maj måned. Find det i postkassen, i Dagli´Brugsen, i kirken, i
Kirke- og Kulturladen eller på hjemmesiden.
Familiekirke
I marts måned – den 20. kl. 16.30-18.30 er der igen familiekirke.
Konceptet er enkelt. En kort børnevenlig andagt i kirken, hvorefter
vi går over i Kirke- og Kulturladen og spiser sammen inden vi kaster
os over lidt kreative aktiviteter. Alt sammen tilrettelagt så vi kan nå
hjem til Disney-sjov eller de mindstes puttetid. Tilmelding er ikke
nødvendig.
Læsekredsen
er en gruppe, som kan lide at læse bøger og tale om dem. Den
mødes den sidste tirsdag i hver måned i konfirmandlokalet, drikker
lidt kaffe og spiser måske lidt kage og diskuterer ivrigt. Hvis du vil
være med, skal du henvende sig til Kirsten Schwartz mobil
21609138

Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet – send en mail til atj@km.dk

Nyt på
personalefronten
Vi er meget glade for at
kunne fortælle, at vi har
ansat en ny graver – nemlig
Karina Skafte.
Et stort velkommen til Karina,
der startede den 7. februar,
og nu er i fuld gang med at
lære stedet at kende. I kan
møde Karina både på
kirkegården og i kirken, og vi
håber at I vil tage vel imod
hende.
Karina skal gennemgå de
nødvendige kurser, der skal til
for at varetage arbejdet som
graver, og skal have tid til at
sætte sig ind i de mange
arbejdsopgaver.
Derfor vil I stadig jævnligt
møde frivillige medhjælpere,
der giver en hånd med i
forskellige funktioner i kirke
og på kirkegården.
Tak til dem.
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