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Jul i vore kirker

Læs inde i
bladet

I

adventstiden og hele december måned indbyder kirkerne til et væld af
advents- og julegudstjenester, musikgudstjenester og julekoncerter. Der er
julegudstjenester for både små børn,
lidt ældre børn og unge, for seniorer og
for dem midt imellem. Der er tradition
for, at både børnehavebørn og skolebørn inviteres til julegudstjenester for
at høre juleevangeliet og synge nogle af
julens velkendte salmer.
Igen i år er der fælles musikgudstjeneste i Nørre Dalby Kirke julesøndag den 28. december for Ejby, Borup,
Kimmerslev og Nørre Dalby sogne, og
gudstjenstens gennemgående tema i år
er engelsk jul (se mere side 2).
Vel mødt.
Alle er meget velkomne.

Om menighedsplejen i Borup
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Musikgudstjenester
Side 2
Foredrag og
koncerter
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Levring 50 år
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Gospelkoncerter i Borup og Ejby

I

Borup Kirke
synger gospelkoret High On
Gospel julen ind
med en masse
dejlige julesange
mandag den 1.
december
Koncerten er gratis, men tilmelding er nødevndig
Kom og få en dejlig musikoplevelse.
Se mere side 2.

I

Ejby Kirke starter dagen
den 18. januar med en
workshop under ledelse
af Christina Boelskifte,
hvor deltagerne skal lære
nogle gospelsange, som
skal opføres til koncerten
senere på dagen.
Alle er meget velkomne
til at deltage både som
sangere eller publikum.

Fra gospelkoncerten i Ejby Kirke.

Kom og få en uforglemmelig oplevelse.
Se mere side 3.
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Varme hænder og kolde kontanter

V

arme hænder og kolde kontanter er, hvad der bliver brug
for, når Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby Pastorat som noget nyt starter en menighedspleje. Den er ved
at blive etableret, og der er allerede valgt en bestyrelse.
Det er sognepræst Lis Levring,
der har taget initiativet til menighedsplejen. Hun har længe gået
med tanken om, at der også her i
Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby må være mennesker, der gerne
vil gøre noget for andre. ”Jeg tænker på små ting, som bringer stor
glæde”, siger hun. ”Det kunne
være noget så enkelt som at trille
en kørestolsbruger til kirke en
gang imellem”. Lis Levring tror på
glæden ved at gøre noget for andre og glæden ved, at nogen gør
noget for én, at man ikke er glemt,
hvad enten man er gammel eller
ung i en vanskelig situation. ”Vi
har brug for hinanden, hvad enten
vi er den, der hjælper andre, eller
de, der bliver hjulpet, og med menighedsplejen tager vi et initiativ
til, at vi kan gøre det lokalt”.
Menighedsplejen er ikke en del

af menighedsrådet, men en gruppe af frivillige, en cirkel uden for
menighedsrådet. Lis Levring er
formand for bestyrelsen, som også
har en repræsentant fra erhvervslivet. Gode ideer, til hvordan man
kan hjælpe både med varme hænder og med at skrabe nogle penge
sammen, er meget velkomne. ”Håbet er på den måde at få skabt et
fællesskab, hvor flere løfter i flok,
om at være noget for andre”, siger
Lis Levring”.
Har man lyst til at bidrage med
ideer og forslag til, hvordan der
kan samles penge sammen, eller
at give en praktisk hånd eller et
beløb til menighedsplejens kasse,
som starter som slunken, så kan
man henvende sig til sognepræst
Lis Levring. Desuden vil beløb
lagt i kirkebøssen gå til menighedsplejen, hvis ikke en anden
indsamling bliver nævnt fra prædikestolen. ”De, som ikke kommer i kirken søndag morgen, men
som gerne vil bidrage, skal bare
henvende sig til mig, indtil vi får
oprettet en konto. Det ville være
rigtig dejligt”, siger Lis Levring.

Musikgudstjeneste med engelsk tema

Julesøndag den 28. december 2014 kl. 10.30 i Nørre Dalby Kirke
er holdes en fælles musikgudstjeneste
for Ejby og Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby sogne.
En ny tradition blev skabt sidste år, hvor
sognene, der gennem mange år har samarbejdet omkring præsters ferier og fridage, mødes til en fælles gudstjeneste, hvor
musikken har en stor plads. Ejby Kirkes Kor
under ledelse af Ejby Kirkes organist, Torben Holdt, er allerede i gang med de første
forberedelser til gudstjenesten, men der er
naturligvis også fællessalmer, som alle kan
synge med på. Ved gudstjenesten er der også
en kort prædiken og altergang.
Præsterne Annie Nyholm og Jens Elkjær
Petersen står i fællesskab for gudstjenesten,
der i år har engelsk jul som gennemgående tema.
Efter gudstjenesten serveres der et glas portvin og småkager, inden
vejene atter skilles efter årets sidste gudstjeneste. Alle er velkomne.

D
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Koncert i Borup
Gospelkoncert
Mandag den 1. december 2014 kl.
19.30 i Borup Kirke
Denne aften vil det lokale gospelkor ”High On Gospel”
synge julen ind i Borup Kirke.
Udover julesange synger koret
ligeledes sange fra deres store
repertoire.
Koret er 4 stemmigt og ledes af
den lokale kordirigent Henrik
David Mikkelsen. Han har været korleder for koret i over 10
år. Koret glæder sig til at tilbringe en god og underholdende aften sammen med publikum.
Af hensyn til brandmyndighederne, er der loft over, hvor
mange der kan være i kirken,
hvorfor tilmelding er nødvendig. Der er gratis adgang.
Tilmelding til koncerten:
Skriv en mail til borup.sognkoege@
km.dk eller ring til kirkekontoret
tlf. 5752 6085. I begge tilfælde husk
at opgive et navn og antal ønskede
billetter.

Musik i kirken
Musikgudstjeneste
Søndag den 4. januar 2015 kl.
14.00 i Ejby Kirke
Borup Brass Band medvirker
ved denne gudstjeneste, hvor
vi synger det nye år ind og hører festlig blæsermusik.
Efter gudstjenesten byder Ejby
Menighedsråd på et lille glas i
våbenhuset.
Orgelaften
Mandag den 2. februar 2015 kl.
19.30 i Borup Kirke
En halv times tid til at lytte til
opløftende toner fra orglet,
med dette instruments forskellige klange med musik fra barokken til nutiden, spillet af kirkens organist Gro Larsen.

Ældreklubben i Ejby Præstegård
Filminstruktør Nils Malmros:
Sorg og glæde
Torsdag den 15. januar 2015 kl. 14.30
Filmen ”Sorg og glæde” tager udgangspunkt i en tragisk hændelse
fra Malmros’ eget liv, hvor filmens
hovedperson - en filminstruktør
- kommer hjem
fra et foredrag
og finder sin
kone, der har
dræbt parrets
lille datter.
”Sorg og glæde” er blevet
indstillet som den
danske kandidat til en Oscar i
kategorien ”Bedste udenlandske
film”.

Sygeplejerske Susanne Duus:
Sygeplejerske i Knud Rasmussens land – verdens nordligste
sygeplejerske
Torsdag den 26. februar 2015 kl. 14.30
Susanne Duus vil fortælle os om
sit arbejde som sygeplejerske på
verdens nordligste sygehus. Om
livet fra fødsel til død. Om at evakuere patienter via helikopter,
snescooter eller hundeslæde. Og
om den smukke natur og kultur,
som indeholder så megen glæde,
men også sorg.
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

Litteraturkreds

Preben Palsgaard:
Med høj hat og fanfare
Mandag den 19. januar 2015 kl. 14.00
i Møllelundgaarden
Preben
Palsgaard
har været
professionel
bugtaler og
aktiv i underholdningsbranchen i snart 40 år.
Kom og oplev et herligt showforedrag med Preben Palsgaard
og hunden Charlie, der kalder på
både grinet, latteren, smilet og
hyggen.
Arrangementet afholdes i samarbejde
med Ældresagen. Entre’ og kaffe: 25
kr. Alle er meget velkomne.

Torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.00
Liselotte Wiemer holder foredraget ”Knausgaard.”

S

Torsdag den 12.
februar 2015 kl.
19.00
Søren Ulrik
Thomsen fortæller om sit forfatterskab og læser
egne digte op.
Litteraturkredsen finder sted i Møllelundgaarden i Borup.
Hele sæsonen (6 foredrag) koster 400
kr. for medlemmer, men ønsker man
kun at deltage i enkelte foredrag er
prisen 100 kr. pr. foredrag inkl. kaffe.
Alle er meget velkomne.

Sognepræst Lis Levring 50 år

ognepræst i Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Pastorat Lis Levring fylder 50 år mandag den 26. januar
2015.
Lis er en dygtig,
energisk og meget
engageret præst,
som har taget
mange nye initia-

tiver, bl.a. står hun bag den nye
menighedspleje samt arrangementer og gudstjenester for børn.
I anledning af fødselsdagen
holdes der reception i Møllelundgaarden efter gudstjenesten
søndag den 25. januar kl. 12.00.
Alle er velkomne.
Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby
Menighedsråd

Koncerter i Ejby

Adventsfest
Torsdag den 4. december 2014 kl.
19.30 i Ejby Kirke og Præstegård
Vi begynder med koncert i Ejby
Kirke med DaCapo-koret under
ledelse af Poul Erik Juhl.
Efter koncerten er der kaffe og
lagkage, fællessang og hyggeligt samvær i Ejby Præstegård.
Gratis adgang.
Gospelkoncert
Søndag den 18. januar 2015 i Ejby
Kirke
Så er det atter blevet tid til en forrygende gospeloplevelse i Ejby
Kirke! Vi har igen fået den dygtige sangerinde, Christina Boelskifte til at være solist, coach og
forsanger for ”Ejby New Gospel
Singers”. Med sig har hun den
svenske gospelpianist Mikael
Nordmark, som er et kendt ansigt på den danske musikscene
og fast med i X Factor orkestret.
Vi starter med en workshop,
hvor vi lærer et par gospelsange
til opførelse ved koncerten. Alle
er velkomne som deltagere,
børn skal dog være mindst 10
år. Det er gratis at være med,
man skal bare møde op i kirken
kl. 13.00. Vi øver koncentreret
fra kl. 13.10 – 15.15, dog med
en drikkepause undervejs. Kirken sørger dernæst for kaffe og
kage, inden vi er klar til en inspirerende koncert kl. 16.00.
Sidste januar var kirken fyldt
med et forventningsfuldt publikum. Lige fra start af formåede
Christina og Mikael at få alle
med så både kor og publikum
fik en både sjov og uforglemmelig oplevelse. Der
er således
dømt garanti for
livsglæde
i en ellers
lidt trist
årstid.
Vel mødt!
Gratis adgang. AS
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Gudstjenester i Borup, Kimm

		
Onsdag 3. december

		
Kimmerslev Kirke 18.30

LL

Søndag 7. december
2. s. i advent

Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

LL
LL

Torsdag 11. december

Borup Kirke
Ejby Kirke

13.00
17.00

JEP
AN

Seniorgudstjeneste
Lille Messias.
Børnegudstjeneste og
sund mad

Lørdag 13. december

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

JEP
JEP
JEP

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 14. december
3. s. i advent

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

JEP
AN

Uden dåb
De 9 læsninger **

Torsdag 18. december

Ejby Kirke

9.00

AN

Ejby Kirke

10.00

AN

Julegudstj. for Gemsevejens Børnehus
Julegudstj. for Børnehaven Vestergården

Fredag 19. december

Ejby Kirke

10.00

AN

Søndag 21. december
4. s. i advent

Borup Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.30

AN
AN

Mandag 22. december Ejby Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.00

AN
AN

Julegudstj. for Ejby
Skoles indskoling
og mellemtrin

Tirsdag 23. december

Borup Kirke

15.00

LL

Børnejulegudstj.

Onsdag 24. december
Juleaften

Borup Kirke

14.00
16.00
Kimmerslev Kirke 13.00
Nørre Dalby Kirke 15.00
Ejby Kirke
13.30
15.30

JEP
JEP
JEP
JEP
AN
AN

Torsdag 25. december
Juledag

Borup Kirke
10.30
Kimmerslev Kirke 9.00
Ejby Kirke
10.30*

LL
LL
AN

		
Adventsgudstjeneste

Julegudstjeneste
for Fogedgården

** Ejby Sogns konfirmander medvirker ved gudstjenesten søndag den 14. december
2014 kl. 10.30 i Ejby Kirke med De ni læsninger. Kom og vær med til at synge julen ind!
AN = sognepræst Annie Nyholm · JEP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Levring
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merslev, Nørre Dalby og Ejby
Fredag 26. december
2. juledag

Borup Kirke

Søndag 28. december
Julesøndag

Nørre Dalby Kirke 10.30*

AN/JEP Musikgudstjeneste

Torsdag 1. januar
Nytårsdag

Borup Kirke
Ejby Kirke

14.00
10.30

JEP
AN

Søndag 4. januar
Hellig tre kongers s.

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
14.00

JEP
AN

Musikgudstjeneste

Lørdag 10. januar

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

10.30
10.30

LL
AN

Uden dåb

Søndag 18. januar
Borup Kirke
9.00
2. s. e. hellig tre konger Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Søndag 25. januar
Borup Kirke
Sidste s. e. hellig tre k. Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
JEP

Torsdag 29. januar

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstj.

Søndag 1. februar
Septuagesima

Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30*

LL
LL
AN

Musikgudstjeneste

Søndag 8. februar
Seksagesima

Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

JEP
JEP

Uden dåb

Lørdag 14. februar

Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 15. februar
Fastelavn

Nørre Dalby Kirke 10.30

LL

Kirkekaffe

Søndag 22. februar
1. s. i fasten

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

JEP
JEP

Kirkekaffe

Torsdag 26. februar

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstj.

Søndag 11. januar
Borup Kirke
1. s. e. hellig tre konger Ejby Kirke

10.30

LL

Kirkekaffe

Borup Kirke er lukket fra den 3. til den 20. februar, da orglet skal renoveres.
· 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 som reglen møder den første onsdag i
måneden dog ikke i december.
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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Babysalmesang i Ejby Kirke

G

ennem mere end 7 år har Ejby
Kirke haft et tilbud om babysalmesang for alle med børn i alderen fra
0 til 1 år. Babysalmesangen har i alle
årene været ledet af musikpædagog Julia Madsen.
Julia Madsen stammer fra Moskva,
hvor hun er uddannet på musikkonservatoriet i korledelse og klaver. Efter
at hun kom til Danmark og blev dansk
gift, har hun været korsanger i Roskilde Domkirke fra 2002 til 2006, hvor hun
også begyndte med babysalmesang.
Nu underviser
hun på musikskolerne i Køge og
Roskilde, arbejder
med rytmik og leder babysalmesang i
flere kirker.
Ved babysalmesangen får børnene
hørt musik og
sang, de får for-

talt historier, de bliver vugget i tæpper og ser på sæbebobler. De får lært
kirkerummet at kende, og både børn
og voksne bliver fortrolige med nogle
af vores smukke salmer.
Her i efteråret er der tilmeldt ikke
mindre end 15 mødre og 16 børn, da
der også er tvillinger på holdet!
Julia mødes med børn og mødre
hver tirsdag kl. 10.00. Næste hold starter tirsdag den 13. januar 2015. Undervisningen er gratis, men for at kunne
deltage skal man tilmelde sig hos sognepræst Annie Nyholm på tlf. 5682
0559 eller på mail
anny@km.dk. Alle
er meget velkomne
til at være med.
Det er en stor oplevelse for både børn
og voksne.

Mest for børnefamilier
Adventsgudstjeneste
Søndag den 30. november 2014 kl. 14.00 i Ejby Kirke
Ved gudstjenesten medvirker KFUM-spejderne
med krybbespil og Luciaoptog.
Børnegudstjeneste og sund mad
Lille Messias for børn
Torsdag den 11. december 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 onsdag
den 3. december.

Annie Nyholm

DOXBIO

Ekstrabladet uden for
citat
Tirsdag den 27. januar
2015 kl. 19.00 I Ejby
Præstegård
Danskerne elsker at
hade Ekstrabladet, men
kan vi forestille os et
Danmark uden samfundets vagthund nummer ét? Filmen følger
avisen gennem et af
dens mest turbulente år
med katastrofale læsertal og kontroversielle
sager på stribe. På tætteste hold får vi indblik
i, hvordan avisens medarbejdere håndterer
de mange etiske dilemmaer, de står i hver
eneste dag, og vi ser,
hvad der skal til, før en
nyhed kan komme på
avisens forside.

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
Kirkekontor
Hovedgaden 43, Borup
Kordegn Dorthe Nielsen
Tlf. 5752 6085
borup.sognkoege@km.dk
Åbningstid: Mandagtorsdag kl. 10-12
Organist
Gro Larsen
Tlf.4050 3116
Graverkontor
Hovedgaden 49, Borup
Tlf. 2425 6294
borup-graver@mail.dk
Graver Bent Fogt Bakken
Hjemmeside
www.borupkirke.dk
Borup-Kimmerslev-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
Menighedsplejen
Formand Lis Levring
Se tlf. og mail ovenover

Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby

Krigergrav fra 1864 på Nørre Dalby Kirkegård

P

å Nørre Dalby Kirkegård er sat en gravsten over en
soldat Bertel Christian Henrik Groth, der blev såret
ved Dybbøl den 12. april 1864, og som efterfølgende
døde af tyfus den 9. maj på Frederiksborg Slots lazaret.
Han er født 9. februar 1834 i Vognmagergade 69 i
Trinitatis Sogn i København som søn af murersvend
Johan Peter Alexander Groth og Marie Christoffine
Rheinlænder. I krigen 1864 gjorde han tjeneste som
menig ved 16. infanteriregiment, 4. kompagni.
Faderen var murersvend på herregården Juellund
ved Vollerslev og flyttede ca. 1861 til Nørre Dalby Sogn.
Efter sønnens død fik han liget udleveret og fik det begravet på Nørre Dalby Kirkegård den 14. maj 1864.
Mest for børnefamilier
Børnejulegudstjeneste
Lillejuleaften tirsdag den 23. december
2014 kl 15.00 i Borup Kirke.
En børnevenlig julegudstjeneste,
hvor vi vil lytte til fortællingen om
dengang
Jesus blev
født og synge nogle af
de kendte
julesalmer.
En god
anledning
til at være
sammen
også som
familie omkring julens
budskab,
mens vi
venter på,
at det endelig bliver
den 24.
december.

Adventsgudstjeneste
Onsdag den 3. december kl. 18.30 i Kimmerslev Kirke
En adventsgudstjeneste med fokus på
ventetiden frem mod
julens glædelige budskab: I dag er der født
jer en frelser.

Spaghettigudstjeneste
En kort gudstjeneste i Borup kirke kl.
17.00 med bibelfortælling, salmesang, bøn og lystænding.
Følgende torsdage vil Tudsen Methusalem hjælpe præsten med at
fortælle bibelhistorie.
Den 29. januar 2015 om Jesus som stor
dreng i templet
Den 26. februar 2015 om Johannes
Døberen
Efter gudstjenesten kan man deltage
i fællesspisning i Møllelundgaarden.
Menuen er spaghetti med kødsovs
og brød. Efter spisningen kan de
voksne enten nyde kaffe / te eller
sammen med børnene deltage i en
aktivitet, der knytter sig til dagens
tema. Vi slutter senest kl. 18.30.
Alle er velkomne.
Det koster 10 kr. pr person dog max. 30
kr. for en familie. Har man spørgsmål, er
man altid velkommen til at kontakte sognepræst Lis Levring på mail lile@km.dk
eller telefon 5185 6443.

Menighedsrådsmøder

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder menighedsrådsmøde 3. tirsdag i måneden undtagen
i december. Ændringer kan dog forekomme. Alle møderne er offentlige og
afholdes i Møllelundgaarden i Borup
kl. 19.00. Se dagsorden og referat på
www.borupkirke.dk
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Hvad er vantro?

V

i hører næsten hver dag, at vi
kristne er vantro. Derfor skal vi
slås ihjel. De stærkt yderliggående
islamister, Islamisk Stat dræber så
mange kristne, de kan komme til i Irak
og Syrien. Men hvad er det at være
vantro? Ifølge ordbogen betyder det,
at man ikke er overbevist, eller at man
ikke har den sande religiøse tro.
IS-terroristerne slår kristne familier
ihjel fra hus til hus, fordi de ikke har
den sande religiøse tro. Alle, der ikke
er muslimer, er vantro, og dem har
man lov at slå ihjel, mener de. IS er en
krigerisk magtorganisation, som efterhånden kontrollerer store korn- og
olielagre i Irak. De skaffer sig magt i
religionens navn.
I medierne herhjemme hører vi ulykkelige og stærkt bekymrede muslimer
sige, at IS-terroristerne bruger Koranen
på en måde, som de tager afstand fra,
og på internettet under ”Vantro” kan

man læse, at Koranen slår fast, at man
som troende udelukkende er ansvarlig
for sin egen sjæl, og at ingen, som opfatter sig som troende, bør bruge ordet
vantro om sine medmennesker. Det
skal Gud nok selv finde ud af.
Men IS har taget sagen i egen hånd
og fordømmer alle verdens ikkemuslimer som vantro. ”Religion har
gennem tiderne været misbrugt til at
skaffe sig magt”, siger sognepræst Lis
Levring. Folk har I Guds navn bildt sig
selv ind, at det var i orden at slå andre
mennesker ihjel. I Korstogstiden var
det de kristne, der kaldte muslimer og
jøder for vantro og slog dem ihjel.
Hitler dræbte jøderne, og nu er det
os kristne, som bliver angrebet. Sammen med andre er vi derfor nu gået ind
i kampen for at undgå, at denne terrorisme breder sig”, siger Lis Levring, der
fra prædikestolen beder for de forfulgte kristne.
ASH

Gudstjenester på Ældrecentrene

Mest for ældre i Borup

Gudstjenester med altergang for alle ældre, pensionister og andre interesserede.
Gudstjenesterne starter kl. 14.00 og datoerne for vinterens gudstjenester 20142015 er:

Seniorgudstjeneste
Onsdag den 11. december kl. 13.00 i
Borup kirke. Gudstjenesten indledes
med Luciaoptog ved elver fra Borup
Skole. Prædikant er JEP.
Efter gudstjenesten er der kaffebord
og fællessang i Møllelundgaarden.
Café og kirke
Et eftermiddagstilbud til seniorer om at mødes
til en kop kaffe,
fællessang
og
samvær på onsdage kl. 14.0016.00 i
Møllelundgaarden.
Onsdag den 28.
januar: Tidligere borgmester Ole
Hansen fortæller lidt om Borup set
fra det gamle rådhus.
Onsdag den 18. februar: Program bliver offentliggjort senere.
Alle er meget velkomne. Gratis adgang.

Aktivitetshuset i Borup
Onsdag den 17. december v. LL
Boruphøj i Borup
Tirsdag den 16. december v. LL
Tirsdag den 13. januar v. LL
Tirsdag den 3. februar v. LL
Efter gudstjenesterne er der kaffe
med fællessang.
Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den 11. december v. AN
Vi synger julen ind og hygger med
knas og julegodter. Alle er velkomne denne dag, hvor Ejby Kirkes kor
medvirker.
Torsdag den 8. januar v. AN
Torsdag den 5. februar v. AN

