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70-året for Danmarks befrielse

Borup Kirke markeres 70-året for Danmarks
befrielse med en befrielsesgudstje-neste
mandag den 4. maj kl. 19.00, så sæt allerede
nu X i kalenderen. Nærmere program følger
senere.
elvom kun et fåtal af danskerne
deltog i modstandskampen under
besættelsen, var de fleste fjendtligt indstillet overfor den tyske besættelsesmagt. Der var dog også nogle danskere,
som støttede tyskerne på forskellig vis.
Det kunne være de danske nazister,
danskere i frivillig tysk krigstjeneste,
stikkere, som angav modstandsfolk til
tyskerne for penge, eller værnemagerne,
der tjente godt på det økonomiske samarbejde med besættelsesmagten.
5. maj 1945 indtog frihedskæmpere
Borup Skole for at internere de personer,

S

som havde sympatiseret med tyskerne.
Skolen var derfor lukket en uges tid, så
skolebørnene kunne ikke komme i sko
le.
KR

arl Nielsen ville være fyldt 150 år
den 9. juni 2015 og bliver fejret
verden over med koncerter, plade- og
bogudgivelser, udstillinger m.m.
Han blev født lidt uden for Nørre
Lyndelse syd for Odense. Barndommen, som han selv beskrev i den
smukke erindringsbog “Min fynske Barndom” var præget af dårlige økonomiske kår. Som dreng
fik han violinundervisning og i en
lokal musikforening stiftede han
for første gang bekendtskab med
den klassiske orkestermusik.
Carl Nielsens sange, som ”Solen er så rød, Mor” og ”Jens Vej-
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Menighedsplejen i gammel tid

A

rbejdet med at hjælpe gamle,
fattige, nødlidende, syge og
ensomme mennesker har altid
været en opgave for kirken. Da
det første menighedsråd i BorupKimmerslev pastorat var valgt
efter den midlertidige lov om menighedsråd i 1903, var en af dets
opgaver at fordele de penge, som
blev samlet ind i kirkebøsserne.
Den første opgave, de påtog sig
var at hjælpe en husmand på Regnemarks bakke. Hans børn led af
en øjensygdom, og af de 24 kr. 9
øre, der var kommet ind i Kimmerslevs kirkebøsse det første
år, brugte de 8 kr. til en læge, der
skulle tilse børnene, og resten fik
husmanden. Fra 1912 havde hvert
sogn sit råd. Pengene i kirkebøsserne blev nu uddelt til værdigt

trængende til jul, og for Borups
vedkommende nåede beløbet i
1922 helt op på 204 kr. Der blev
uddelt een portion à 50 kr., resten
i portioner à 15 og 10 kr. I begyndelsen blev regnskabet læst op fra
prædikestolen. Beløbet afhang af
konjunkturerne, og i 1934 blev det
indsamlede beløb blot 41 kr. 87
øre.
Da Helge Dahn blev ansat som
præst i 1935, kom der et nyt tiltag:
Pastor Dahn ville holde juletræsfest for de gamle (det sagde man
dengang). For at skaffe penge til
festen ville pastoren holde en koncert med Roskilde Domkirkes kor
i Borup Kirke. Entreen skulle koste
1 kr. Man fik indhentet de nødvendige tilladelser, også biskoppens,
dog mod, at der ikke blev solgt

Fokekirkens Nødhjælp
Årets tema 2015: Hjælp kvinder i verdens fattigste lande

V

ed årets Sogneindsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på
kvinder. Det gør vi, fordi søndag den 8. marts er “Kvindernes internationale kampdag”
I mange lande er kvinders rettigheder
sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder under fysisk og psykisk vold og diskrimination - og de er ofte uvidende om,
at de har rettigheder.
Når vi styrker kvinderne, kommer det
både dem selv, deres børn, familie og
lokalsamfund til gode.
For at ændre de traditionelle kønsroller
og grundlæggende forandre kvinders
vilkår skal mændene involveres.
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd står for indsamlingen i vores sogne.
Hvis du gerne vil hjælpe med at samle ind
den 8. marts, kan du tilmelde dig hos Lis Levring på tlf. 51856443 eller mail:
lile@km.dk
Efter gudstjenesten den 8. marts kl. 9.00 mødes vi ca. kl. 10.00 i Møllelundgaarden til en kop kaffe, og derefter starter indsamlingen.
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billetter i kirken eller ved indgangen. Ved koncerten indkom 137,50
kr. Udgifter til bogtrykkeren m.v.
var 83,25 kr., så overskuddet blev
54,25 kr. Der mødte 50 gamle op
til festen i missionshuset. Præsten indledte, man dansede om juletræet, præsten talte, man drak
kaffe, formanden for menighedsrådet talte om julens digter, H.A.
Brorson, præsten læste op, der
blev afholdt lotteri. Festen kostede
89,82 kr. Et underskud på 23,57 kr.
dækkede sognerådet.
Hvad der derudover blev udført af menighedspleje i ældre tid
fremgår ikke af menighedsrådets
forhandlingsprotokol, men har
formentlig omfattet besøg hos ældre og ensomme samt andre ikkeomkostningskrævende tiltag. EA

Nyt fra menighedsplejen

T

usind tak for alle bidrag små
som store til menighedsplejen i vore sogne. Ethvert bidrag
nytter, og samlet kom vi op på
6656 kr. i 2014. En fortælling
om, at vi i fællesskab kan gøre
noget, og for 5 familier blev det
sidste år tydeligt, at vi også hos
os har en menighedspleje.
Visionen er ikke kun at samle
penge ind, men også at styrke
fællesskabet hos os. Derfor
vil vi gerne opfordre dig til at
være med til at samle ind til
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling den 8. marts.

Ældreklubben i Ejby Præstegård
Skuespiller Henning Jensen: En
rejse så lang
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 14.30
Med humor, selvironi og kærlighed til sit fag fortæller Henning
Jensen om sine
40 år i dansk
teater og film.
Om
mennesker, han mødte, også dem,
han helst ville
have
været

foruden. Om groteske, vanvittige
og morsomme situationer. Om sit
fags hemmeligheder og voldsomme krav. Om nederlag og kunsten
at rejse sig igen. Om livsrejsen fra
barndommens husmandssted på
Stevns til stjerneskuespiller ved
Det Kongelige Teater.
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.

DOXBIO

Cirkusdynastiet
Tirsdag den 10. marts 2015 kl.
19.00 i Ejby Præstegård
I den sidste af sæsonens dokumentarfilm kommer vi ind i en
verden, hvor dokumentarfilmens kameraer ikke færdes til
hverdag. Det er en film om to
magtfulde cirkusfamilier, hvor cirkusprinsen Patrick
Berdino og cirkusprinsessen Merrylu
Casselly forelsker
sig som i en rigtig
Romeo og Julie-hi-

Foredrag i Borup

Biskop Peter Fischer-Møller:
Digteren N.S.F. Grundtvig
Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.30
i Møllelundgaarden
Grundtvig er
en af de personer, der har sat
det mest omfattende præg
på det moderne Danmarks
udvikling.
Det skete som
præst, salmedigter, pædagogisk
forfatter, skolemand og filolog.
Arrangementet afholdes i samarbejde
med Skovbo Y`s Mens Club.
Entré og kaffe: 25 kr.
Alle er meget velkomne.

storie. Men modsat Shakespeares tragedie er der i Cirkusdynastiet tale om et drama, hvor de
to magtfulde familier kun drømmer om at blive forenet igennem
de unge menneskers kærlighed,
og der ligger derfor et stort pres
på de to unges skuldre. Vi kommer helt ind bag kulisserne i cirkus, og vi
præsenteres både for
fantastiske artister og
for omkostningerne
ved de strålende præstationer i manegen.

Anders Kjærgaard
Hundehyl og piskesmæld
Mandag den 13. april 2015 kl. 14.00 i
Møllelundgaarden
Anders Kjærgaard, der har været
patruljemand for Sirius-patruljen, fortæller om sin tid på farten
med slædepatruljen, der patruljerer Nordøstgrønland. Foredraget
handler om, hvordan et typisk
år forløber ved Slædepatruljen
Sirius. Man får et indtryk af den
storslåede natur, samarbejdet med
slædehundene samt et indblik i de
mange oplevelser og personlige
udfordringer, der er en del af den
tjeneste, man yder i patruljen.
Arrangementet afholdes i samarbejde
med Ældresagen. Entré og kaffe: 25
kr. Alle er meget velkomne.

Koncert i Borup Kirke
Dansk, folkelig og verdensberømt. 150-året for Carl Nielsens
fødsel
Onsdag den 11. marts 2015 kl.
19.30 i Borup Kirke
Den fynske komponist Carl
Nielsens musikalske rækkevidde var, og er, enorm; fra ”Jeg ved
en lærkerede” og ”Som en rejselysten flåde”, fra den kammermusikalske ”Tågen letter” til
Leonard Bernsteins indspilninger af hans fantastiske symfonier. Carl Nielsens spændende
liv fra hyrdedreng til ægteskabet med billedhuggeren AnneMarie Brodersen og verdensberømmelsen skildres i et digitalt
billedshow med pianisten Aksel
Skjoldan og fløjtenisten Søren
Juhl, hvor der også bliver mulighed for at synge med på flere
af hans sange.

Litteraturkreds
Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00
i Møllelundgaarden
Forfatter Signe Langtved Pallisgaard fortæller om sit forfatterskab med fokus på romanen ”Et
andet sted” fra 2014.
Prisen for 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.
Dette foredrag er det sidste foredrag i
sæsonen 2014-2015. På gensyn i næste sæson. Alle er meget velkomne.
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Søndag 1. marts
2. s. i fasten

Gudstjenester i Borup, Kimm
		

Borup Kirke
Kimmerslev Kirke
Nørre Dalby Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.30
13.00
10.30

LL
LL
LL
AN

Søndag 8. marts
3. s. i fasten

Borup Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.30

JEP
AN

Uden dåb · Indsaml.

Lørdag 14. marts

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

JEP
JEP
JEP

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 15. marts
Midfaste

9.00
Borup Kirke
Nørre Dalby Kirke 10.30
10.30
Ejby Kirke

JEP
JEP
AN

Kirkekaffe

Børnegudstjeneste

Søndag 22. marts
Borup Kirke
Mariæ bebudelses dag Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Kirkekaffe

Onsdag 25. marts

Borup Kirke

13.00

LL

Seniorgudstjeneste

Torsdag 26. marts

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstjeneste

Søndag 29. marts
Palmesøndag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Torsdag 2. april
Skærtorsdag

Borup Kirke
Ejby Kirke

16.00
10.30

JEP
JEP

Fredag 3. april
Langfredag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30*

JEP
AN

Søndag 5. april
Påskedag

10.30
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 9.00
10.30*
Ejby Kirke

LL
LL
AN

Mandag 6. april
2. påskedag

Nørre Dalby Kirke 10.30

JEP

Kirkekaffe

Lørdag 11. april

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

JEP
JEP
JEP

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 12. april
1. s. e. påske

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

JEP
AN

Uden dåb

AN = sogmepræst Annie Nyholm · JEP = provst Jens Elkjær Petrsen · LL = sognepræst Lis Levr
Ved gudstjenester med stjerne medvirker Ejby Kirkes kor.
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merslev, Nørre Dalby og Ejby
Søndag 19. april
2. s. e. påske

Borup Kirke
9.00
Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Kirkekaffe

Torsdag 23. april

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstj.

Søndag 26. april
3. s. e. påske

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Kirkekaffe
Konfirmation

Fredag 1. maj
Bededag

Borup Kirke
Ejby Kirke

9.00 + 10.30 LL
10.30
AN

Konfirmation
Konfirmation

Lørdag 2. maj

Ejby Kirke

10.30

Konfirmation

Søndag 3. maj
4. s.e. påske

Kimmerslev Kirke 9.00 + 10.30 LL

Konfirmation

Mandag 4. maj

Borup Kirke

Befrielsesgudstj.

Lørdag 9. maj

Nørre Dalby Kirke 9.00 + 10.30 LL

Søndag 10. maj
5. s.e. påske

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

Torsdag 14. maj
Kr. himmelfarts dag

Borup Kirke

9.00 + 10.30 JEP
+ 12.00
9.00 + 10.45 AN
+ 12.30

Konfirmation

Søndag 17. maj
6. s. e. påske

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

JEP
AN

Konfirmation

Søndag 24. maj
Pinsedag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30*

LL
AN

Kirkekaffe

Mandag 25. maj
2. pinsedag

Nørre Dalby Kirke 10.30

AN

Kirkekaffe

Søndag 31. maj
Trinitatis søndag

Borup Kirke
Ejby Kirke

MLW Døvegudstjeneste
LL

Ejby Kirke

19.00

14.00
10.30

AN

JEP

Konfirmation

JEP
JEP

Konfirmation

ring · MLW = Marie-Louise B. Winther
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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
Dalbyvej 58, Ejby
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

Renovering af Ejby Kirkes kirkegårde

S

å er en tiltrængt fornyelse af vores 2
kirkegårde endelig færdig. På den gamle
kirkegård har vi fået flere græsarealer og
ordnet fliserne ved indgangsdøren.
På den nye kirkegård, annekskirkegården,
er der sket en hel del. En kæmpe bøgehæk
i midten er fjernet, der er anlagt en lille sti i
skovkirkegården, flere gravsteder er omlagt
fra kiste- til urnegravsteder og også her er
der kommet flere områder med græs. Alt
i alt fremstår den nu mere parkagtig med
flere bænke hvor man kan sidde i fred og ro.
Vores kirkegårdspersonale har heldigvis
kun fået positive tilbagemeldinger fra brugerne af de 2 kirkegårde. De synes også at
især annekskirkegården er blevet meget
mere åben, venlig og imødekommende, og
håber Ejbys borgere vil være stolte af den og
vise den frem for deres gæster.

Guidet tur på Ejby kirkegårde

E

jby Menighedsråd er også meget glade
for vore 2 ”nye”, flotte kirkegårde. Vi
starter derfor vores Menighedsdag tirsdag
den 2. juni 2015 kl. 16.00 med en guidet tur
rundt om i de 2 kirkegårde. Vi håber på godt
vejr, så vi rigtig kan nyde alle træer, buske
og blomster der står i fuldt flor til den tid.
Vi håber rigtig mange vil møde op til dette
arrangement, hvor vi også vil fortælle om
vores øvrige arbejde og projekter. Vel mødt!
AS

Menighedsrådsmøder

Indskrivning til konfirmation 2016

Konfirmandforældre

Ejby Menighedsråd afholder som regel møder
den første onsdag i måneden.
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.

I 2016 kan der frit vælges mellem følgende konfirmationsdatoer i Ejby Kirke:
Bededag fredag den 22. april, Kristi himmelfarts
dag torsdag den 5. maj og lørdag den 7. maj.

Årets konfirmandforældre inviteres til møde
i Ejby Præstegård tirsdag den 17. marts kl.
19.00.
Der sendes brev ud
med invitation.
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I løbet af maj måned 2015 vil der på Ejby Skoles
intranet og på Ejby Kirkes hjemmeside (www.
ejbykirke.dk) blive lagt et informationsbrev med
oplysning om, hvordan og hvornår tilmeldingen
til konfirmationsforberedelse foregår.
Med venlig hilsen
Annie Nyholm

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 72, Borup
Kordegn Dorthe Nielsen
Tlf. 5185 6444
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 Pynt Andersen
Tlf. 2185 9796
clauspynt@gmail.com
Menighedsplejen
Formand Lis Levring
Se tlf. og mail ovenover

Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby

Tårnet på Nørre Dalby Kirke

S

idste sommer blev der foretaget prøvereparationer på kirketårnet for at finde ud af,
hvilken løsning, der er den bedste for at undgå
den fugt, som i våde perioder altid kan ses på
tårnet.
For år tilbage er der foretaget reparationer på
tårnet, som ikke er udført korrekt og med de
rette materialer. Det er dette, som menighedsrådet nu søger at råde bod på i samarbejde med
Nationalmuseet og en dygtig håndværker.
I løbet af foråret vil der blive taget stilling til,
hvordan reparationen skal foretages, og samtidig vil hele kirken blive kalket.
KR
Mest for børnefamilier

Børnegudstjeneste
Søndag den 1. marts kl. 13.00 i Nørre
Dalby Kirke
Vi skal i dag lytte til Jesu fortælling
om arbejderne i vingården. En overraskende fortælling om Guds storhed.
Efter gudstjenesten er der juice og
kage i våbenhuset.
Alle er velkomne til denne børnegudstjeneste, som også spejderne deltager
i.

Spaghettigudstjenester
Børnefamilier inviteres til spaghettigudstjeneste i Borup kirke
Torsdag den 26. marts kl. 17.00
Torsdag den 23. april kl. 17.00
Gudstjenesten er tilrettelagt for børn
med bibelfortælling, salmesang, lystænding og bøn.
Efter denne korte børnegudstjeneste
går vi i Møllelundgaarden til fællesspisning: spaghetti med kødsovs
og brød.
Efter spisning er der en aktivitet for
børnene i tilknytning til dagens bibelfortælling og kaffe/ te til de voksne. Vi slutter senest kl. 18.30.
Har man spørgsmål, er man altid
velkommen til at kontakte sognepræst Lis Levring på mail lile@km.dk
eller telefon 5185 6443. :

Konfirmandindskrivning

Indskrivning til konfirmation 2016 i
Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby
sogne vil fremgå af kirkernes hjemmeside: www.borupkirke.dk, og desuden
vil der komme besked via skolerne i
løbet af foråret.
Konfirmationsdatoerne kan allerede
nu ses på hjemmesiden.

Menighedsrådsmøder

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder menighedsrådsmøde 3. tirsdag i måneden. 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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Redaktionsudvalg
Kirsten Rekman (KR)
Nørre Dalby
Tlf. 4198 8259
kirstenrekman@
gmail.com
Anna Stærk (AS)
Ejby
Tlf. 2213 3035
annadiva@privat.dk
Janni Olsen (JO)
Ejby
Tlf. 3110 1210
janni@h-olsen.dk
Anne-Sofie Holten
Hecht-Nielsen (ASH)
Borup
Tlf. 4774 8420
asholten@outlook.com
Jens Erik
Augustinussen (EA)
Borup
Tlf. 5752 6628
ruthogerik@privat.dk
Layout
Kirsten Rekman
Tryk
Glumsø Bogtrykkeri
Oplag:
4.600 eksemplarer
Kirkebladet udgives 4
gange årligt og husstandsomdeles i Borup,
Ejby, Kimmerslev og
Nørre Dalby Sogne.
Hvis bladet udebliver,
så ring eller send en
sms til Kirsten Rekman
på tlf. 41988259 eller
send en mail til:
kirstenrekman@gmail.
com
Næste nummer uddeles fra torsdag den 14.
maj til lørdag den 23.
maj 2015.
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5. maj-mindestenen

O

nsdag den 4. maj 1955 deltog godt
400 mennesker i en højtideligholdelse af 10-årsdagen for Danmarks befrielse, hvor 5. maj-stenen blev afsløret.
Man samledes i Borup Centralskole,
hvor der var smukt pyntet i frihedskampens farver. Bogtrykker Sv. Thomsen bød på de indbydende foreningers
vegne velkommen, hvorefter man sang
”Danmark i tusind år”
Forstander Niels Pedersen, Osted
Efterskole, holdt festtalen, hvori han
fremdrog minder fra de fem strenge
år. Han omtalte de tapre mænd i modstandsbevægelsen, der ikke veg tilbage,
selv om det somme tider kostede dyrt,
for nogle livet. Mange måtte i koncentrationslejre i Tyskland og gennem
rædslerne der, indtil Folke Bernadotte
kom med de hvide busser og hentede
dem. Niels Pedersen sluttede med en
tak til Gud for, at vort fædreland blev
forskånet for krigens rædsler.
Skoleorkestret spillede under lærer
Ravns ledelse, hvorefter gdr. K.J. Mathiasen talte om modstandsbevægelsen og de opgaver, disse mænd udførte. Man genhørte frihedsbudskabet

fra London den 4. maj 1945 og kongens
tale fra Fredensborg, og man afsluttede
med ”Kongernes konge”.
Med skoleorkestret i spidsen efterfulgt af spejdere med fakler gik man til
det daværende anlæg nedenfor Møllelundgaarden, hvor gdr. Mathiasen
foretog afsløringen af mindestenen.
Bogtrykker Thomsen overdrog stenen
til byen med ønsket om, at man ville
værne og bevare den.
Stenen blev i begyndelse af 1970erne flyttet til den modsatte side af
Hovedgaden i forbindelse med vejomlægning.
EA

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 forårets gudstjenester 2015 er:

Seniorgudstjeneste
Onsdag den 25. marts kl. 13.00 i Borup Kirke. Prædikant er LL
Efter gudstjenesten er der kaffebord
og fællessang i Møllelundgaarden.
Alle er meget velkomne.

Aktivitetshuset i Borup
Torsdag den 26. april v. LL
Boruphøj i Borup
Tirsdag den 3. marts v. LL
Tirsdag den 31. marts v. LL
Tirsdag den 5. maj v. LL
Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den 5. marts v. AN
Torsdag den 9. april v. AN
Torsdag 7. maj v. AN
Efter gudstjenesterne er der fælles
kaffebord, og alle er velkomne

