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Hvem ringer klokkerne for?
Rent historisk kan den første danske kirkeklokke dateres til omkring år 900 e. Kr.
Siden har klokkerne været brugt som tidens
budbringere. Kirkens klokker har i ca. 1100
år fortalt folk, hvornår de skulle gå i kirke,
hvornår de skulle bede, hvad der skete i
samfundet og, hvis man lærer at lytte efter,
hvornår de ringer til glæde og sorg. De har
altid haft en central rolle i det danske samfund.
de første 600 år af klokkernes levetid
befandt de sig i katolsk tid, og mange
af de traditioner vi har for klokkeringning stammer herfra, men fra 1536 i
protestantisk tid har man lagt lidt andre symboler ind i de forskellige dele
af ringningen. F.eks.
er bedeslagene i dag
ikke til for at afslutte
et Ave Maria. De 3x3
bedeslag skal deri
mod ses som udtryk
for Treenigheden.
Klokkeringningen
ved de kirkelige handlinger som gudstjenester, bryllupper
og begravelser kaldes
liturgiske ringninger.
Ved gudstjenesterne
afsluttes altid med 3x3 bedeslag umiddelbart før handlingens start. Forud
for højmessen søndag morgen skal der
ringes tre gange med en halv times mellemrum. Ringningen udføres med 100150 slag.
Siden reformationen har kirken brugt
hurtige ringninger også kaldet kimning

I

til at markere fester og højtider i kirken.
Ved kimning slås der med en træhammer på klokken, hvilket i dag sker automatisk. Der kimes i forbindelse med
ringningerne til gudstjenesterne, ved
de 3 højhelligdage juledag, påskedag
og pinsedag samt til Kristi himmelfarts-
dag. Der kimes her mellem de sædvan
lige 3 ringninger. Derudover kimes der
også om aftenen før disse dage. Kim
ningen her foregår en halv time før af
tenringningerne.
Morgen- og aftenringning forbinder vi med, at solen bliver “ringet op
om morgnen og ned om aftnen”, men
oprindeligt har ringningen skullet
minde menigheden
om at holde andagt
før arbejdets begyndelse og ved dets afslutning.
Indtil for 10-20 år
siden blev kirkeklokkerne
betjent
manuelt, men nu styres de fuldt ud elektronisk, så klokkeren
behøver overhovedet ikke at være til
stede i kirken under
ringningen.
Tidligere blev kirkens klokker også
brugt for at informere og advare
om brand, oversvømmelse og andre
katastrofer, men i dag er dette overtaget
af andre varslingssystemer som f.eks.
sirener.
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Livet som præstekone i Ejby

G

erda Fønss-Jørgensen fyldte
for nylig 90 år. I 36 år var hun
præstekone i Ejby, mens hendes
mand Bent Fønss-Jørgensen havde
embede der. Livet i en præstegård
kendte Gerda godt til, idet hendes
forældre var præstefolk fra Fyn.
Lige fra starten, efteråret 1948,
var der mange aktiviteter i og omkring kirken. Bent og Gerda startede bl.a. en foredragsforening med
talere som Julius Bomholt, K.B.
Andersen, Martin A. Hansen og
Hans Sølvhøj, som kunne samle
op mod 200 mennesker i forsamlingshuset! Ydre Mission mødtes
en gang om måneden, hvor der
blev samlet ind til spedalske i Indien samt afholdt en årlig bazar
som støtte til arbejdet. En anden
afdeling af det kirkelige arbejde
var Kirkeligt Samfund, hvor der
kom grundtvigske præster og
holdt aftengudstjeneste i fastetiden. Derefter var der sammenkomst i præstegården med sang,
kaffebord, film eller oplæsning.
Præstegården videreførte også
en gammel sommertradition i
Ejby: Grødaften! Det var dengang,

hvor der var karle og piger på gårdene. Pigerne kom med frugtgrød
og mælken blev leveret fra en gård
i byen. Der blev dækket op i haven, hvor der blev spist grød mens
præsten læste op af forskellige
ting. Bagefter var der leg i haven,
bl.a. ”2 mand frem for en enke”
inden aftenen sluttede med sang i
præstegården.
I 60’erne begyndte børnene at
gå i skole efter konfirmationen, så
der var meget fritid for de unge
mennesker i Ejby. Bent og Gerda
oprettede en konfirmandklub, der
skulle samles en gang om ugen i
præstegården. Det blev til aftener
med forskellige spil, de spillede
musik, som de unge valgte, og der
kunne købes pølser og sodavand.
Det blev så stor en succes at kommunen til sidst købte Fogedgården og indrettede den til den første kommunale ungdomsklub.
Til alt dette inklusive mange
møder bl.a. menighedsrådsmøder,
blev der serveret kager. Gerda og
den unge pige i huset, bagte det alt
sammen selv! Gerdas gode kringle
var meget populær!

Foruden at være præstekone og
mor til 3 børn formåede Gerda at
arbejde som fysioterapeut gennem
de fleste år.
I 1985, efter 36 år som præstepar i Ejby, flyttede Gerda og Bent
Fønss-Jørgensen til en lejlighed i
Borup. Der fik de 15 gode år sammen som pensionister inden Bent
døde i år 2000. Gerda bor stadig
i lejligheden, har det godt og er
meget åndsfrisk. Hun imponerede
mig ved at kunne remse flere telefonnumre og e-mailadresser op
uden så meget som at blinke. Godt
gået, Gerda! Tillykke med de 90 år.
Anna Stærk, Ejby Menighedsråd

Minikonfirmander i Borup og Ejby
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sogne

I

gen i år vil kirken gerne invitere børnene fra 3.
klasse til at være minikonfirmand.
Det vil være 9 torsdag eftermiddage fra kl. 14.30
til kl. 16 med start den 26. september. Vi skal lytte til
fortællinger om Gud, bede fadervor og synge salmer, lege og lave kreative indslag, hjælpe med at lave
en gudstjeneste for vores mor og far og søskende
(torsdag den 4. december kl. 17 i Borup Kirke),
drikke saft og spise kage.
Alle børn på 3. klassetrin er velkomne til at være
med.
Spørgsmål og tilmelding til sognepræst Lis Levring,
lile@km.dk eller telefon 51856443.
Program og de præcise datoer vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside www.borupkirke.dk.
Lis Levring, sogenpræst
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Ejby Sogn

S

å er det igen tid for Ejby Skoles 3. klasser at
komme til minikonfirmandundervisning i Ejby
Kirke. Minikonfirmanderne skal opleve kirken med
alle sanser, være ud og inde, danse til salmer, bede
fadervor og meget mere.
Vi mødes tirsdag eftermiddag efter skoletid fra
den 26. august - det nøjagtige tidspunkt bliver
sendt ud sammen med en invitation til 3. klasserne
på skolen.
Vi slutter med en festlig pizzagudstjeneste tirsdag
den 30. september kl. 17.00, hvor kirken bliver fyldt
med minikonfirmanderne, deres familier, venner
og andre interesserede.
Husk tilmelding til spisning senest dagen før på mail
LKER@km.dk
Glæder mig til at se jer alle sammen!
Louise Keiniche Rasmussen, minikonfirmandlærer

Ældreklubben i Ejby Præstegård
Erik Grip: Tradition og nærvær.
En personlig og ærlig historie
om Danmark, digterne og deres
poesi
Torsdag den 25.
september 2014 kl.
14.30
I 2013 havde Erik
Grip 50 års scenejubilæum. Vi har
inviteret troubadoueren, komponisten og visesangeren til Ejby Præstegård for at
synge for og med os og til at fortælle mellem sangene.

Anders Lundt Hansen: Legendernes Danmark
Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 14.30
Anders Lundt Hansen er cand.
mag. i historie og arbejder som
foredragsholder og skribent. I Legendernes Danmark skal vi høre
om de ældgamle historier, der ligger lige under nutidens overflade,
fra Gorm den Gamle i Jelling til
Holger Danske på Kronborg og
tempelridderne på Bornholm.
Han genfortæller de gamle histo-

rier med al deres drama og humor
og afslører, hvordan legenderne
hænger sammen
Ebbe Preisler: Om lidt er sangen
klar
Torsdag den 27. november 2014 kl.
14.30
Ebbe Preisler er uddannet lærer,
men han har arbejdet som selvstændig filmproducent og lejlighedsvis
dokumentarinstruktør i
mange år. ”Om lidt
er sangen klar” har
undertitlen ”den
danske lejlighedssang fra Kingo til
Rap.” Vi kommer
vidt omkring i det danske fænomen lejlighedssangen, og vi får
også masser af fælles sang denne
eftermiddag.
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 - uanset alder.

Foredrag i Borup
Sognepræst Poul Joachim Stender: Et højt liv
Torsdag den 18. september kl. 19.30
2014 i Møllelundgaarden
Samfundet ser en stor interesse i at
holde folk sunde. Det er godt for
økonomien og produktionen. Derfor er der blevet skabt en historie
om, at det gode liv handler om at
dyrke motion, spise fedtfattigt og
tælle genstandene. Den historie er
de fleste hoppet på. Men det gode
liv handler meget mere om et liv
med spænding, morskab og åndelighed. Tiden er inde til at satse på
et højt liv, fremfor et langt liv
Højskoleforstander Lillian HjortWesth: Tove Ditlevsens liv
Tirsdag den 4. november kl. 14.00
2014 i Aktivitetshuset, Møllevej 11
Foredraget holdes i samarbejde
med Ældre Sagen
Entre og kaffe: 25 kr.

Mickey Gjerris:
Skal vi hjælpe hinanden til at dø?
Et oplæg om aktiv dødshjælp,
etik og kristendom
Onsdag den 5. november kl. 19.00
2014 i Møllelundgaarden
Mickey Gjerris er
teolog, ph.d, lektor
i bioetik ved Københavns Universitet og medlem
af Det Etiske Råd
siden 2011.
Det store flertal i Det Etiske Råd er
imod aktiv dødshjælp. Det samme
et stort flertal i Folketinget. Spørger man derimod befolkningen,
går 70% ind for, at aktiv dødshjælp
tillades i Danmark. Men hvad er
det egentlig, som alle disse mennesker er for og imod?
Foredraget holdes i samarbejde
med Skovbo Y Men´s Club.
Entre og kaffe: 25 kr.

Koncerter

Ejby Kirke

Høstkoncert
Onsdag den 17. september 2014 kl.
19.30
Kirkemusik fra hele verden
Medvirkende: Betty Arendt, sopran og Peter Arendt, klaver.

Allehelgenskoncert
November 2014. Se dato og tidspunkt på www.ejbykirke.dk
Medvirkende: Roskilde Domkirkes Kor under ledelse af
domorganist Kristian Olesen.

Grøn kirke
Torsdag den 9. oktober 2014 kl.
19.00 i Borup Kirke
Skal kirken nu males grøn?
Nej, men grøn kirke handler
om, at vi minder hinanden om
vort ansvar for skaberværket i
hele sin fylde med planter dyr
og mennesker. Derfor vil dette
være temaet for aftengudstjenesten den 9. oktober.
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Gudstjenester i Borup, Kimm

		
Tirsdag 2. september

		
Borup Kirke

19.00

JP + LL

		
Forklaringsgudstj.

Onsdag 3. september

Borup Kirke

19.00

JP + LL

Forklaringsgudstj.

Torsdag 4. september

Ejby Kirke

19.00

AN

Aftensang for konfirmander og forældre

Søndag 7. september
12. s. e. trinitatis

Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

JP
JP
AN

Høstgudstjeneste

Lørdag 13. september

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 14. september Borup Kirke
13. s.. e. trinitatis
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN*

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste

Torsdag 18. september Borup Kirke

13.00

LL

Seniorgudstjeneste

Søndag 21. september Nørre Dalby Kirke 10.30
14. s. e. trinitatis
Ejby Kirke
9.00

JP

Høstgudstjeneste
samt kirkekaffe

Torsdag 25. september Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstj.

Søndag 28. september Borup Kirke
Ejby Kirke
15. s. e. trinitatis

10.30
10.30

LL
AN

Kirkekaffe

Søndag 5. oktober
16. s. e. trinitatis

Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Torsdag 9. oktober

Borup Kirke

19.00

LL

Grøn gudstjeneste

Lørdag 11. oktober

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

JP
JP
JP

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 12. oktober
17. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.30

AN
AN

Søndag 19. oktober
18. s. e. trinitatis

Borup Kirke
9.00
Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

JP
JP
AN

JP

Kirkekaffe

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

merslev, Nørre Dalby og Ejby
Torsdag 23. oktober

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstj.

Søndag 26. oktober
19. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Kirkekaffe

Søndag 2. november
Alle helgens dag

Borup Kirke
16.00
Nørre Dalby Kirke 14.00
Ejby Kirke
16.00

LL
LL*
AN *

Lørdag 8. november

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 9. november
21. s. e. trinitatis

Borup Kirke
10.30
Nørre Dalby Kirke 13.00
Ejby Kirke
9.00

JP
LL
JP

Børnegudstjeneste

Søndag 16. november Køge Kirke
22. s. e. trinitatis

10.00

Torsdag 20. november Borup Kirke
Ejby Kirke

17.00
17.00

LL
AN

Spaghettigudstj.
Børnegudstjeneste
og sund mad

Søndag 23. november Borup Kirke
Sidste s. i kirkeåret
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Kirkekaffe

Søndag 30. november Borup Kirke
1. s. i advent
Ejby Kirke

10.30
14.00

LL
AN

Fælles provstigudstj.

Børnegudstjeneste

Fælles provstigudstjeneste i Køge Kirke
Søndag den 16. november kl. 10.00 i Køge
Kirke afholdes der fælles provstigudstjeneste for alle sogne i Køge Provsti.
Efter gudstjenesten er der spisning og foredrag
af fotograf og
foredragsholder Jacob Holdt
(kendt fra
”Amerikanske
Billeder”) i
Køge Hallerne.

Tilmelding senest den 10. oktober 2014 til:
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Pastorat:
Kirkekontoret tlf. 5752 6085 eller doni@
km.dk
Ejby Pastorat: Annie Nyholm tlf. 5682 0559
eller anny@km.dk
Ved tilmeldingen tilkendegives det, om
man er interesseret i fælles transport.
Deltagelse er gratis og alle er velkomne!

· 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 møder følgende
dage i 2014: 2. september, 1. oktober og 5. november.
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.
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Doxbio i Ejby Præstegård
Vi fortsætter vores filmaftener i Ejby
Præstegård og viser igen dokumentarfilm fra DOXBIO. DOXBIO har siden
2010 hvert år præsenteret 6 dokumentarfilm, som vises ved en stor simultanvisning i 120 biografer landet over altså
på samme dag og samme tidspunkt. Af
årets program har vi foreløbig udvalgt
to film, som vi skal se her i efteråret.
Efter filmene byder vi på et lille glas og
en god snak om det, vi har set og oplevet.
Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 19.00
Sange fra skoven
En episk fortælling om et exceptionelt
liv mellem gigantiske træer og høje
skyskrabere. Som ung mand i USA
hører Louis Sarno et stykke musik, han
ikke kan glemme. Han opsporer de
mystiske lyde og finder dem hos Bayaka pygmæerne i de centralafrikanske
regnskove. Her tænker han at blive for
evigt og slår sig ned. 25 år senere tager
han tilbage til sin gamle verden New
York med sin søn, som han har fået
med en Bayaka-pygmæ, og vi følger,
hvordan det forløber.
Tirsdag den 11. november 2014 kl. 19.00
Det hemmelige fly
”Det hemmelige fly” er en thriller, der
fortæller den sandfærdige historie om
danske Niels Holck og et af verdens
største illegale våbennedkast i 1995.
Filmen rekonstruerer våbennedkastningen og fortæller om den mørklægning og ansvarsfraskrivelse, der finder
sted, da missionen mislykkes.

Ejby Kirkes tårnur
Den 26. juni 2014 blev Ejby Kirkes
tårnur sat op igen efter en tiltrængt
renovering.
Det var
over 25
år siden,
at det
sidst var
renoveret.

Børnegudstjeneste og sund mad
Lille Messias for børn
Torsdag den 20. november 2014 kl. 17.00
i Ejby Kirke.
Musikteater SaltoMortale fremfører
en familieudgave af G.F. Händels
Messias: ”Lille Messias”.
Med ”Lille Messias” får børn og
unge muligheden for at opleve Händels fantastiske værk i en nyskrevet dramatisk version. Værket var
oprindelig skrevet til teatret, og med
denne fortolkning bliver dramatikken igen vakt til live.
Med en baroktrio og 3 sangere, fremføres en musikalsk fortælling med en
medrivende parallelhistorie skrevet
af børnebogsforfatter Merlin Mann.
Efter familiegudstjenesten går vi i
præstegården og spiser noget sundt
og børnevenligt sammen.
Alle er meget velkomne.
Tilmeldning til sognepræst Annie
Nyholm på anny@km.dk eller på
5682 0559 senest den mandag den
17. november.

Babysalmesang i Ejby Kirke
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 10.00
begynder et nyt hold babysalmesang. Julia Madsen leder babysalmesangen, der strækker sig over ti
gange og varer ca.
en time. Det er gratis at deltage, men
det er nødvendigt
at tilmelde sig til
sognepræst Annie Nyholm på tlf.
5682 0559 eller på
anny@km.dk.

Konfirmander i Ejby Sogn
Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00
er der aftengudstjeneste i Ejby Kirke
for konfirmander og forældre med
en lille sammenkomst bagefter i
præstegården.

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

Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby

Menighedspleje i Borup-KimmerslevNørre Dalby Pastorat

I

mange sogne har man en menighedspleje, fordi vi også som kirke har en
forpligtelse til at hjælpe og støtte vort
medmenneske. Derfor vil vi tage de
første spæde skridt til en menighedspleje i vore sogne ved at vælge en bestyrelse til en menighedspleje. Formålet med en menighedspleje er i kort
form, at vi plejer eller måske er det bedre med ordene ”passer godt på hinanden”, ikke kun i ord men også i handKirkekontor
ling. Sognepræst Lis Levring vil med
Hovedgaden 43, Borup
glæde tage imod alle input, forslag og
Kordegn Dorthe Nielsen håndsrækningerne, der kan hjælpe til
Tlf. 5752 6085
doni@km.dk
Spaghettigudstjenester
Åbningstid: Mandagtorsdag kl. 10-12
Spaghettigudstjeneste er en kort
Organist
gudstjeneste i Borup kirke kl. 17.00
Gro Larsen
med bibelfortælling, salmesang,
Tlf.4050 3116
bøn og lystænding.
Graverkontor
Efter gudstjenesten kan man delHovedgaden 49, Borup
tage i fællesspisning i MøllelundTlf. 2425 6294
gaarden. Menuen er spaghetti med
borup-graver@mail.dk
kødsovs og brød. Efter spisningen
Graver Bent Fogt Bakken
kan de voksne
Hjemmeside:
enten
nyde
www.borupkirke.dk
kaffe / te elwww.nrdalbykirke.dk
ler
sammen
med børnene
Borup-Kimmerslev-Nørre deltage i en
aktivitet, der
Dalby Menighedsråd
knytter sig til
Formand
dagens tema.
Henning Lynge Nielsen
Vi slutter seTlf. 4015 0782
nest kl. 18.30.
lynge@post.tele.dk
Det koster 10 kr. pr person dog
Kirkeværger
max 30 kr. for en familie. Har man
Borup:
spørgsmål, er man altid velkomHans Henning Nielsen
men til at kontakte sognepræst Lis
Tlf. 2153 0104
Levring, mail lile@km.dk eller teleahnielsen1@hotmail.com
fon 51856443
Træffes efter kl. 17
Følgende torsdage i efteråret vil
Kimmerslev:
Tudsen Methusalem hjælpe præArne Jensen
sten med at fortælle bibelhistorie.
Tlf. 5752 6908
Den 25. september om dengang Gud
arnejytte@jensen.mail.dk
skabte verden
Nørre Dalby:
Den 23. oktober om Daniel blandt
Claus Andersen
løverne
Tlf. 2185 9796
Den 20. november om Fiskeren Peter.
pynt@webspeed.dk

at bringe denne menighedspleje godt
fra start.
Der holdes stiftende årsmøde mandag den 25. august kl. 19.00-20.00 i
Møllelundgaarden. Denne aften skal
der vælges en bestyrelse til menighedsplejen, der skal have medlemmer
både fra menighedsrådet og fra menigheden. Desuden skal vedtægterne
for menighedsplejen godkendes ved
dette møde. Alle folkekirkemedlemmer bosat i pastoratet har stemmeret
og er valgbare til bestyrelsen.
Menighedsrådet

Børnegudstjeneste
Søndag den 9. november kl. 13.00 i
Nørre Dalby Kirke
Hvem er den barmhjertige samaritaner? Dette vil vi hjælpe hinanden
med at finde ud af ved denne gudstjeneste, hvor der udover bibelfortælling og
salmesang,
bønner og altergang også
vil være mulighed for at
tale sammen
over lidt saft
og kage i
våbenhuset.

Menighedsrådsmøder
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder menighedsrådsmøde tirsdag den. 16. september, tirsdag den 7. oktober og torsdag den 6.
november kl. 19.00.
Ændringer kan dog forekomme.
Alle møderne er offentlige og afholdes
i Møllelundgaarden i Borup.
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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Litteraturkreds 2014-2015 i Møllelundgaarden
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd afholder litteraturkreds i
samarbejde med Borup Bibliotek.
Litteraturkredsens møder holdes i
Møllelundgaarden, Hovedgaden 72 i
Borup og starter kl. 19.00.
Der serveres kaff/te og kage i pausen.
Prisen er 400 kr. for hele sæsonen og
100 kr. for et enkelt arrangement.
Hvis man ønsker at være medlem bedes man indbetale 400 kr. på konto
4955 3525 083 527.
Borup Bibliotek skaffer bøgerne hjem
til udlån.
Torsdag den 2 oktober 2014
Oversætter Gudrun Jessen fortæller
om sit arbejde med novellesamlingen
“Fjendskab, venskab, ægteskab” afAlice Munro fra 2011.
Torsdag den 30. oktober 2014
Cand.mag. Torben Jelsmark, RUC
analyserer romanen “Hærværk” af
Tom Kristensen fra 1977.
Torsdag den 27. november 2014
Forfatter Stine Pilgaard fortæller om
sit forfatterskab og læser op af sin roman “Min mor siger” fra 2012.

Torsdag den 12. februar 2015
Lyrikeren Søren Ulrik Thomsen
fortæller om sit forfatterskab og læser op af egne digte fra digtsamlingen
“Rystet spejl” fra 2011.
Torsdag den 12. marts 2015
Forfatter Signe Langtved Pallisgaard
fortæller om sit forfatterskab med
fokus på romanen “Et andet sted” fra
2014.
Tilmelding til én af nedenstående:
Borup Bibliotek · tlf. 5667 2727 eller
borupbib@koege.dk
Hanne Würtz · tlf. 5752 7395 eller
hanne.b.wurtz@gmail.com
Pia Lind · tlf. 5686 2115 eller
pia.lind@live.dk
Marianne Rislund · tlf. 5752 7299 eller
marianne.rislund@koege.dk
Mere info om de enkelte foredrag på
www.borupkirke.dk

Gudstjenester på Ældrecentrene

Mest for ældre i Borup

Gudstjenester med altergang for alle ældre, pensionister og andre interesserede.

Seniorgudstjeneste
Torsdag den 18. september kl. 13.00 i
Borup kirke. Temaet for denne gudstjeneste er høst. Prædikant er LL.
Efter gudstjenesten er der kaffebord
og fællessang i Møllelundgaarden.
Café og kirke
Onsdage kl. 14.00-16.00 i Møllelundgaarden med kaffebord og fællessang.
Onsdag den 22. oktober: ” Hull i hovedet - en rejse i ord og billeder” ved
provst Jens Elkjær Petersen.
Onsdag den 19. november: En eftermiddag med mulighed for at udfolde sine
kreative evner med gran, lys og ler.
Alle er velkomne til at være med –
måske er du mere kreativ, end du selv
vidste!

Gudstjenesterne starter kl. 14.00 og datoerne for efterårets gudstjenester 2014 er:

Hvis bladet udebliver,
så kontakt Arne Jensen
på tlf. 5752 6908.

Boruphøj i Borup
Tirsdag den 2. september v. LL
Tirsdag den 7. oktober v. LL
Onsdag den 5. november v. LL
Efter gudstjenesterne er der kaffe
med fællessang.

Næste nummer
uddeles fra torsdag den
13. november til lørdag
den 22. november 2014.

Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den 11. september v. AN
Torsdag den 16. oktober v. AN
Torsdag den 13. november v. AN
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Torsdag den 15. januar 2015
Cand.phil. og kulturanmelder Liselotte Wiemer holder foredraget
“KNAUSGÅRD – litteraturens banebryder eller banemand?” på baggrund
af 1. bind af “Min kamp” fra 2009.

