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Ægte julestemning til børnene

M

enighedsrådene inviterer alle
børn i Borup, Kimmerslev, Nørre
Dalby og Ejby til julespil og julesange i
vores kirker.
Ægte julestemning, som kilder i maven! Det får man, når man indsnuser
duften af rigtig gran, ser levende lys i
adventskransen og på juletræet, og når
man bliver fænget af handlingen i krybbespillet og synger med på de gode julesalmer.

For børnene i de fire sogne er der
masser af muligheder for at mærke den
ægte julestemning i vores kirker. Der
sker alt muligt. Spejderne begynder
julefesten allerede den 30. november
i Borup Kirke med krybbespil, og den
1. december er der familiegudstjeneste
i Ejby Kirke, hvor spejderne også medvirker med krybbespil og Luciaoptog.
Den 5. december holder minikonfirmanderne afslutning i Borup Kirke.
Den 11. og 12. december synger kon-

firmanderne julemorgensang i Borup
Kirke. Samme dag er der julegudstjeneste for dagplejebørn og vuggestuebørn i
Ejby Kirke, og den 13. december er det
for børnehavebørnene, som får besøg af
et juledukketeater, som opfører stykket
“Lille engel”. Den 15. december medvirker Ejby Sogns konfirmander ved
gudstjenesten med “De ni læsninger”.
Den 20. december er der julegudstjeneste for Ejby Skoles indskoling og mellemtrin i Ejby Kirke, for Borup Privatskole i Kimmerslev Kirke og for Borup
Skole i Borup Kirke, hvor femte klasse
opfører krybbespil.
Og juleevangeliet, som krybbespillet handler om, er et eventyr uden lige,
men også en virkelig historie. Den bedste som nogensinde er fortalt i verden.
Historien om den lille baby Jesus, som
bliver født i en stald, mens fårene står
og kigger på og alt det, der så pludselig
sker med Betlehemsstjernen og de tre
vise mænd, som kommer og ønsker til
lykke.
Den 23. december er der julegudstjeneste for børn i Kimmerslev Kirke.
Sognepræst Lis Levring pynter juletræ
med en helt speciel julepynt, hvor tingene, hun hænger på træet, har en betydning. En dejlig dag for de børn, der
ikke har mulighed for at komme i kirke
selve juleaften.
Se alle tider og steder her i bladet eller
på www.borupkirke.dk eller ejbykirke.
dk. Alle er velkomne til at være med til
at varme op til en god jul på en dejlig
måde.
ASH
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Alvilde Bruun Neergaards stiftelse

P

å adressen Ebbeskovvej 8 lige
op til Ebbeskov ligger Alvilde
Bruun Neergaards stiftelse. Huset,
der er opført i bindingsværk, blev
bygget kort, før det i 1876 blev
gjort til stiftelse. I dag er facaden
ud mod vejen i røde sten, medens
bagsiden er kalket.
Alvilde Elina Henriette Bruun
de Neergaard blev født 29. maj
1812 på Skjoldenæsholm som datter af kammerherre, major Johan
Andreas Bruun de Neergaard, ejer
af Skjoldenæsholm og Svenstrup,
og Elisabeth Hendrine Cramer.
Hun var den yngste af majorens 5
børn, hvoraf den ældste søn døde
som ung, medens Joachim overtog
Svenstrup, og Andreas overtog
Skjoldenæsholm. Joachim Bruun
de Neergaard var gift 3 gange, men
da den sidste kone døde i 1853,
overtog Alvilde husholdningen på
Svenstrup. Hun forblev ugift og
døde i 1862. Hun blev omtalt som
en højst elskelig dame, og ved sin
død havde hun da også disponeret
over en betydelig del af sin formue

til legater for fattige slægtninge, ligesom hun for hver af de
to gårde, Svenstrup og Skjoldenæsholm oprettede et legat,
hvis renter var bestemt til at
understøtte tidligere ansatte
på de to gårde.
I 1876 blev der udfærdiget
en fundats for legatet. Det
fremgår heraf, at arvingerne
afgav 10.000 kr. til hver af
besidderne af de to godser
til ”opbevarelse og frugtbargørelse på sikker og forsvarlig
måde”, og hvoraf kun renterne
måtte anvendes til legaterne. Det
forventedes, at de to godsbesiddere til minde om deres elskelige,
uforglemmelige søster ville opføre
et hus til bolig for 3 legatmodtagere og vedligeholde det uden bidrag af legatets formue.
På Svenstrup var allerede opført
det ovennævnte hus, der var indrettet til 3 familier, og det overgik
til stiftelsen, efterhånden som de
siddende beboere flyttede ud. Boligerne blev dels tildelt tidligere

Musikgudstjeneste i Nørre Dalby Kirke
Julesøndag den 29. december 2013 kl. 10.30
Vi holder en fælles musikgudstjeneste for Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby og Ejby Pastorat.
Det er en liturgisk gudstjeneste med læsninger, bøn
og korsang, og vi vil synge
nogle af vores kendte, men
også nogle af salmebogens
mindre kendte, men smukke
julesalmer, som vi sjældent
får plads til ved julens gudstjenester.
Ejby Kirkes Kor under ledelse af organist Torben
Holdt medvirker, og Jens
Elkjær Petersen og Annie
Nyholm er liturger.
Efter gudstjenesten serveres
der et glas portvin og julesmåkager i våbenhuset.
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medarbejdere ved Svenstrup, dels
enker efter sådanne. Foruden fri
bolig fik hver af legatarierne 40 kr.
årligt. Personer, som var på venteliste til en fribolig, fik 20 kr. årligt
til anden bolig foruden de 40 kr.
Resten af renterne blev fordelt i
portioner á 20 kr.
Huset fungerede som stiftelse
til o. 1960, hvor man begyndte at
anvende boligerne til almindelige
arbejderboliger. For ca. 35 år siden
blev huset renoveret og ombygget
til en enkelt familie.
EA

Orgelaftener i Borup Kirke
Mandag den 3. februar 2014 kl.
19.30
Mandag den 3. marts 2014
kl.19.30
En halv times tid til at lytte til
opløftende toner fra orglet,
med dette instruments forskellige klangspektrer – med
musik fra Bach og Haydn over
romantikken til nutiden, spillet
af kirkens organist Gro Larsen.

Ældreklubben i Ejby Præstegaard
Lillian Hjorth-Westh:
Edith Piaf i ord og toner
Torsdag den 30. januar 2014 kl. 14.30
Lillian Hjorth-Westh er fra Bornholm og har i over 25 år været
ansat på Bornholms Højskole. Desuden er
hun en travl
foredragsholder med mange
spændende
foredrag
på
programmet.
Denne eftermiddag skal vi høre
om sangerinden Edith Piaf og lytte
til nogle af hendes smukke sange.

DOXBIO i Ejby

Vi viser en ny dokumentarfilm i
Ejby Præstegård i samarbejde med
DOXBIO.
Sepideh –
Drømmen om stjernerne
Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19.00
Sepideh drømmer om stjernerne.
Hun vil være astronaut. Men som
ung iransk kvinde ved hun også,
at det kan være farligt at udfordre

Søren Ervig: Vildmarksshow
Torsdag den 27. februar 2014 kl. 14.30
Den danske eventyrer, causør og
skribent Søren Ervig har rejst og
oplevet vildmarkerne i Alaska,
Canada og Afrika.
Vi skal se et utrolig flot film- og
lysbilledshow
med natur og dyrebilleder fra verdens vildmarker.
Ældreklubben i Ejby Præstegård er et mødested for alle, der har
lyst til at høre et spændende foredrag
og få en kop kaffe og en god snak. Alle
er meget velkomne.

Ejby Kirke

Torsdag den 5. december 2013 kl.
19.30
Adventskoncert med Ejbykoret
under ledelse af Tatiana Kisseleva Gudnæs.
Efter koncerten er der fælles
kaffebord i Ejby Præstegård.
Gratis adgang
Onsdag den 29. januar 2014 kl.
19.30
Koncert med det russiske kammerkor Raspev.
Gratis adgang

onklernes forventninger og det
traditionsbundne samfund. Familien har helt andre planer med
Sepideh.
Alligevel vil Sepideh ikke slippe
drømmen og tilbringer sine nætter
med at udforske stjernehimlen og
universets uendelighed.
Hun ved, at hun går en sej kamp i
møde, som hun umuligt kan vinde
alene.

Foredrag i Borup
Provst Jens Elkjær Petersen:
På piratjagt med ABSALON
Torsdag den 23. januar 2014 kl. 19.30
i Møllelundgaarden
Jens Elkjær Petersen, der har en
fortid som orlogspræst i Søværnet, vil i ord og billeder fortælle
om den hverdag, som møder de
udsendte på flådens enheder i jagten på somaliske pirater.

Koncerter

Tove Udsholt: Gemte børn
Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 14.00
i Aktivitetshuset
Tove Udsholt er en af de 136 børn,
som under 2. verdenskrig blev
gemt hos plejefamilier eller på
børnehjem, da forældrene forsøgte at flygte.
Hun fortæller om, hvordan hun
som treårig sammen med sin mor
tilbragte nogle nætter på et høloft i
Gilleleje på flugt fra tyskerne i oktober 1943. Moderen kom med en
båd til Sverige, mens hun blev hos
en fiskerfamilie. Hun beretter om
sin opvækst, og hvad der skete, da
krigen sluttede.
Foredraget arrangeres i samarbejde
med Ældre Sagen.
Entre og kaffe: 25 kr.

Litteraturkreds
i Møllelundgaarden i Borup
De to næste foredrag i BorupKimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråds Litteraturkreds er:
Torsdag den 9. januar 2014 kl.
19.30
Forfatter Trine Andersen fortæller om sin bog “Det ved vi
ikke endnu”.
Torsdag den 13. februar 2014 kl.
19.30
Cand mag. og anmelder Bo Tao
Michaelis fortæller om nordiske krimier. Titel oplyses senere.
Prisen er 400 kr. for hele sæsonen (6 foredrag) og 100 kr. for
et enkelt arrangement.
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Gudstjenester i Borup, Kimm
		

		
Søndag 1. december
1. s. i advent

		
Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
14.00

LL
LL
AN

Onsdag 4. december

Borup Kirke

18.30

JP

Søndag 8. december
2. s. i advent

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30*

JP
AN

Torsdag 12. december

Borup Kirke
Ejby Kirke

13.00
9.30

LL
AN

Seniorgudstjeneste
Julegudstjeneste
for dagplejen

Fredag 13. december

Ejby Kirke

9.30

AN

Julegudstjeneste
for børnehaverne

Søndag 15. december
3. s. i advent

Borup Kirke
9.00
Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

Fredag 20. december

Søndag 22. december
4. s. i advent

Børnegudstjeneste
Adventsgudstjeneste

LL
LL
AN

Kirkekaffe
De ni læsninger

Borup Kirke
Kimmerslev Kirke
Ejby Kirke
9.00
10.00

AN
AN

Julegudstjenester for
skolerne i Borup
Ejby Skoles indskol.
Ejby Skoles mellemtr.

Borup Kirke
Ejby Kirke

JP
JP

10.30
9.00

Mandag 23. december Kimmerslev Kirke 15.00
Lillejuleaften

LL

Tirsdag 24. december
Juleaften

Borup Kirke

14,00
16.00
Kimmerslev Kirke 13.00
Nørre Dalby Kirke 15.00
Ejby Kirke
13.30
15.30

JP
JP
JP
JP
AN
AN

Onsdag 25. december
Juledag

Borup Kirke
Ejby Kirke

LL
AN

Torsdag 26. december
2. juledag

Kimmerslev Kirke 10.30

LL

Søndag 29. december
Julesøndag

Nørre Dalby Kirke 10.30*

JP /AN Musikgudstjeneste

10.30
10.30*

Børnegudstjeneste

AN = sognepræst Annie Nyholm · JP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Levring
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·

merslev, Nørre Dalby og Ejby
		
Onsdag 1. januar
Nytårsdag

		
Borup Kirke
Ejby Kirke

Søndag 5. januar
Hellig tre kongers
søndag

Borup Kirke
16.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

JP
JP
AN

Vi synger julen ud

Lørdag 11. januar

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev
12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 12. januar
Borup Kirke
1. s. e. hellig tre konger Ejby Kirke

14.00
10.30

LL
LL

10.30
10.30

LL
AN

Søndag 19. januar
Borup Kirke
9.00
2. s. e. hellig tre konger Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Onsdag 22. januar

Kirkekaffe

Borup Kirke

17.00

LL

Søndag 26. januar
Borup Kirke
3. s. e. hellig tre konger Ejby Kirke

10.30
9.00

JP
JP

Kimmerslev Kirke 19.00

JP

Kyndelmissegudstj.

Søndag 2. februar
Borup Kirke
9.00
4. s. e. hellig tre konger Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
16.00*

LL
LL
AN

Skumringsgudstjeneste

Lørdag 8. februar

JP
JP
JP

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Torsdag 30. januar

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

Søndag 9. februar
Borup Kirke
Sidste s. e. hellig tre k. Ejby Kirke

10.30
9.00

JP
JP

Søndag 16. februar
Septuagesima

Borup Kirke
9.00
Nørre Dalby Kirke 10.30

JP
JP

Søndag 23. februar
Seksagesima

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Torsdag 27. februar

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstjeneste
”De ti bud”

Kirkekaffe

Spaghettigudstjeneste
”Landet, der flyder med
mælk og honning”

· Ved gudstjenester markeret med stjerne medvirker Ejby Kirkes kor
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Ejby

Kontakt

Sognepræst
Annie Nyholm
Bispevænget 1, Ejby
Tlf. 5682 0559
anny@km.dk
Træffes tirsdag-fredag
kl. 10.00-12.00
eller efter aftale
Organist
Torben Holdt
Tlf. 4088 8007
torben@holdt.net
Graverkontor
Tlf. 5682 2448
ejbykirkegaard@mail.dk
Graver Knud Lund
Tlf. 4059 2448
Hjemmeside:
www.ejbykirke.dk
Ejby Menighedsråd
Formand
Erik Eriksen
Tlf. 5682 1142
erik.impala@gmail.com
Kirkeværge
Randi Schmidt
Tlf. 5682 0227
randikschmidt@
gmail.com

Menighedsrådsmøder

Ejby Menighedsråd afholder møde den første
onsdag i måneden undtagen i december, juli og
august. Ændringer kan
dog forekomme.
Alle møderne er offentlige og afholdes i Ejby
Præstegård med start kl.
19.00.
Dagsorden for møderne offentliggøres ved
opslag på kirken og på
Ejby Kirkes hjemmeside.
Kirkebladet side 6

Gospelmusik i Ejby Kirke
Kom og grin og syng med os søndag den 19.
januar 2014.
enne søndag står i gospelmusikkens tegn. Vi starter kl. 13.00 med
en åben workshop, og kl. 16.00 er der
så koncert i kirken. Vores coach denne dag er den rutinerede sangerinde,
Christina Boelskifte. Hun er uddannet
på Rytmisk Musikkonservatorium i
København, er en fremragende solist
og en anerkendt og vellidt instruktør
ved gospelworkshops og lign.
”Statsministeriet har i forbindelse
med et regeringsseminar den 26. november 2012 haft den store fornøjelse
af at have Christina Boelskifte som gospel instruktør. Vi vil gerne takke for
et fantastisk og professionelt indslag.
Christina leverede med sit smittende,
glade væsen en stor indsats for at gøre
aftenen til en succes.” Helle ThorningSchmidt.
På gospelworkshoppen kl. 13.00 –
15.00 laver vi opvarmningsøvelser for
hele kroppen, hvorefter vi lærer et par
gospelsange til opførelse ved selve
koncerten kl. 16.00.

D

Alle er velkomne som deltagere,
børn skal dog være mindst 10 år. Det
er gratis at være med, og man skal
bare møde op i kirken kl. 13.00. Selve
koncerten kl. 16.00 har 3 elementer:
Christina Boelskifte synger flere sange
solo akkompagneret af hendes dygtige pianist, workshop koret synger et
par sange og også publikum opfordres
til at synge med på fællessange. Koncerten varer ca. 1 time.
Gospelmusik er kendt for sin smittende livsglæde og energi. Vi håber,
at mange møder op denne søndag i
januar og får en vitaminindsprøjtning
i form af en god og glad musikoplevelse. Vi ses!
Gratis adgang.

Advents- og julegudstjenester for De to dukker Anna og Henrik går
børn i Ejby Kirke
på opdagelse i juleevangeliet. Her
1. søndag i advent den 1. december 2013
kl. 14.00
Familiegudstjeneste, hvor KFUMspejderne medvirker med krybbespil
og Luciaoptog.
Torsdag den 12. december 2013 kl. 9.30
Julegudstjeneste for dagplejebørn og
vuggestuebørn.
Fredag den 13. december 2013 kl. 9.30
Julegudstjeneste for børnehaverne.
Ved gudstjenesten får vi besøg af et
juledukketeater, som opfører stykket
”Lille Engel”.

møder de den lille engel, som så
gerne vil være med, hvor det sker,
nemlig når Gabriel bliver sendt med
bud til Maria. Gennem deres møde
med englene fortælles julens evangelium.

Fredag den 20. december 2013 kl. 9.00
Julegudstjeneste for Ejby Skoles indskoling.
Fredag den 20. december 2013 kl. 10.00
Julegudstjeneste for Ejby Skoles mellemtrin.

Ejby Sogns konfirmander
Ved gudstjenesten søndag den 15.
december 2013 kl. 10.30 i Ejby Kirke
medvirker konfirmanderne med De
ni læsninger. Kom og vær med til at
synge julen ind!

Kontakt

Provst
Jens Elkjær Petersen
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6442
jep@km.dk
Træffes mandag - torsdag efter aftale
Sognepræst
Lis Levring
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6443
lile@km.dk
Træffes tirsdag -fredag efter aftale

Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby

Indenpastoratsflytning

Bag det mærkelige ord gemmer der
sig det, at man i et pastorat, der består
af flere sogne, efter en nyligt vedtagen
lov har frist frem til 1. januar 2014 til at
beslutte sig til, om man vil udøve sin
valgret til det fælles menighedsråd i
et andet af pastoratets sogne end der,
hvor man bor.
Efter denne dato vil det kun være
muligt i 4 uger efter en eventuel flytning.
Loven er aktuel i et pastorat som
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby. Her
Kirkekontor
er de 9 pladser i det fælles menighedsHovedgaden 43, Borup
Kordegn Dorthe Nielsen råd fordelt med 5 til Borup, 1 til Kimmerslev og 3 til Nørre Dalby.
Tlf. 5752 6085
Skulle man ønske at flytte sin valgret
doni@km.dk
(og valgbarhed) til et andet af pastoraÅbningstid: Mandagtets sogne, bedes man rette henvendeltorsdag kl. 10-12
se til en af pastoratets præster i god tid
Organist
inden fristens udløb.
Gro Larsen
Tlf.4050 3116
På Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby
Graverkontor
Menighedsråds vegne
Hovedgaden 49, Borup
Henning Lynge Nielsen
Tlf. 2425 6294
formand
borup-graver@mail.dk
Graver Bent Fogt Bakken
Hjemmeside:
www.borupkirke.dk
Spaghettigudstjenester
www.nrdalbykirke.dk
i Borup kirke
Borup-Kimerslev - Nørre
Dalby Menighedsråd
Formand
Henning Lynge Nielsen
Tlf. 4015 0782
lynge@post.tele.dk
Kirkeværger
Borup:
Hans Henning Nielsen
Tlf. 2153 0104
ahnielsen1@hotmail.com
Træffes efter kl. 17
Kimmerslev:
Arne Jensen
Tlf. 5752 6908
arnejytte@jensen.mail.dk
Nørre Dalby:
Claus Andersen
Tlf. 2185 9796
pynt@webspeed.dk

Tudsen Methusalem vil fortsætte
med at fortælle bibelhistorie for børn
i alle aldre og inviterer derfor til spaghettigudstjeneste:
Onsdag den 22. januar kl. 17.00
Torsdag den 27. februar kl 17.00
Efter denne korte gudstjeneste er
der spaghetti med kødsovs i Møllelundgaarden. Inden vi siger farvel
til hinanden senest kl. 18.30, kan de
børn, der ønsker at være med, lave
en lille ting, der gør det nemmere at
huske dagens fortælling.
Tilmelding til spisning gerne dagen
før til sognepræst Lis Levring mail
lile@km.dk eller sms 51856443.
Det koster 10 kr. pr person max 30 kr.
pr. familie.

Dåbsgudstjenester
Fremover udbydes der dåbsgudstjenester i pastoratets tre kirker den
anden lørdag i måneden (dog ikke i
maj måned 2014).
Gudstjenesterne finder sted i:
Nørre Dalby Kirke kl. 10.00
Borup Kirke kl. 11.00
Kimmerslev Kirke kl. 12.00
Der er maksimalt plads til 2 dåb ved
hver gudstjeneste. Hvis der ikke er
tilmeldt dåb, bortfalder gudstjenesten.
Ønske om dåb
ved dåbsgudstjenesterne
sker ved henvenelse til kirkekontoret.
Døbefonten
i
Nørre
Dalby
Kirke

Café og kirke
Der indbydes til café og kirke:
Onsdag den 29. januar 14-00-16.00
Torsdag den 20. februar 14.00-16.00
i Møllelundgaarden, Hovedgaden
72.
Café og kirke er et uformelt samvær
for seniorer med kaffebord og fælles
sang krydret med et indslag af en eller anden art.
Begge sognets præster deltager.

Menighedsrådsmøder
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder menighedsrådsmøde den 3. tirsdag i måneden undtagen i juli og december. Ændringer
kan dog forekomme.
Alle møderne er offentlige og afholdes i Møllelundgaarden i Borup med
start kl. 19.00.
Dagsorden for møderne vil være
tilgængelig i våbenhuset og på
hjemmesiden 3 dage før mødet og
referat 8 dage efter mødet.
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Særlige gudstjenester i Borup og Kimmerslev

Adventsgudstjeneste
Redaktionsudvalg
Onsdag den 4. december kl. 18.30 i Borup
Kirke
Kirsten Rekman (KR)
I december er der masser af juleafNørre Dalby
slutninger og julefrokoster. Der er også
Tlf. 5752 6936
mange arrangementer for børn. Her er
kirstenrekman@
en gudstjeneste, som ikke er nogen af
gmail.com
delene. Det er en adventsgudstjeneste
Arne Jensen (AJ)
for voksne. Præget af forventning.
Kimmerslev
Både forventningens glæde og noget
Tlf. 5752 6908
af den ro, som vi kan længes så meget
arnejytte@jensen.mail.dk efter i december.
Inger-Lise Heinze (IH)
Prædikant: Provst Jens Elkjær Petersen
Ejby
Tlf. 5682 0795
inger_lise_heinze@
hotmail.com
Anne-Sofie Holten
Hecht-Nielsen (ASH)
Borup
Tlf. 4774 8420
asholten@mail.dk
Jens Erik
Augustinussen (EA)
Borup
Seniorgudstjeneste
Tlf. 5752 6628
Torsdag den 12. decmber kl. 13.00 i Borup
ruthogerik@privat.dk
Kirke
Julegudstjeneste for seniorer i Borup
Layout
kirke med efterfølgende kaffebord i
Kirsten Rekman
Møllelundgaarden.
Tryk
Prædikant: Sognepræst Lis Levring
Glumsø Bogtrykkeri
Oplag:
4.500 eksemplarer

Julegudstjeneste for børnefamilier
Mandag den 23. december kl. 15.00 i Kimmerslev kirke
Kom og hør juleevangeliet og vær med
til at synge de gode kendte julesalmer ved en gudstjeneste tilrettelagt for
børn.
Sognepræst Lis Levring glæder sig til
sammen med resten af kirkens personale at ønske også alle børn en glædelig
jul.
Vi synger julen ud
Søndag den 5. januar kl. 16.00 i Borup
Kirke
Mens juletræerne er tændt for sidste
gang er der mulighed for i ord og sang
at give udtryk for, hvad det betyder for
os, at det overhovedet blev jul. I gamle
dage ”skød” man julen ud helligtrekongers aften. Et helligtrekongerslys
var tre lys med fælles ”rod”. Dér, hvor
det delte sig i tre lys, var en smule
krudt gemt. Når lyset brændte ned,
gav det et lille knald.
Hvis vi bliver ramt i Borup Kirke
Helligtrekongersaften 2014, så er det
kun af julens budskab. Kom derfor
gerne!
Prædikant: Provst Jens Elkjær Petersen

Gudstjenester på ældrecentrene

Kirkebladet udgives 4
gange årligt og husstandsomdeles i Borup,
Ejby, Kimmerslev og
Nørre Dalby Sogne.
Hvis bladet udebliver,
så kontakt Arne Jensen
på tlf. 5752 6908.
Næste nummer udkommer midt februar
2014 og uddeles fra
torsdag den 13. til lørdag den 22. februar.
Indlæg skal være os i
hænde senest den 15.
januar 2014. Ring eller
send os en mail.
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Hver måned bliver der holdt gudstjenester med altergang i plejeboligerne Jernhøj i Borup og på ældrecentret i Ejby. Alle ældre, pensionister og andre interesserede er meget velkomne. Datoerne for vinterens gudstjenester 2013/2014 er:
Plejeboligerne Jernhøj og Aktivitetshuset, Møllevej 11 i Borup:
Julegudstjeneste på Jernhøj tirsdag den 17. december kl. 14.00 v. Lis Levring
Julegudstjeneste i Aktivitetshuset den 19. december kl. 13.00 v. Lis Levring
Gudstjeneste på Jernhøj tirsdag den 14. januar kl. 14.00 v. Lis Levring
Gudstjenste på Jernhøj tirsdag den 4. februar kl. 14.00 v. Lis Levring
Efter gudstjenesterne er der kaffe med fællessang.
Ældrecentret i Ejby:
Julegudstjeneste torsdag den 12. december kl. 14.00 v. Annie Nyholm
Vi synger vi julen ind, hører julehistorie og hygger med knas og julegodter. Alle
er velkomne denne dag, hvor Ejby Kirkes Kor medvirker.
Gudstjeneste torsdag den 9. januar kl. 14.00 v. Annie Nyholm
Gudstjeneste torsdag den 6. februar kl. 14.00 v. Annie Nyholm

