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Vi synger julen ind

Læs inde i
bladet

J

ulen er fyldt med musik. Dejlige
salmer vi alle sammen kan synge med
på - både børn og voksne. Kirkerne inviterer derfor store som små, brummere
og sangere af alle slags eller dem, der
bare vil nyde stemningen, til at komme
og være med til, at julen bliver sunget
ind og til at høre julens helt fantastiske
budskaber om almindelige mennesker,
vise mænd og en helt speciel baby. En
særlig stjerne og en hærskare af engle,
som passer på os.
Optakten til julen er et forskud på festen. For børnene er ventetiden lang, så
giv dem nogle gode oplevelser i kirken.
Se vores programmer her i bladet eller
på hjemmesiderne www.borupkirke.dk
og www.ejbykirke.dk og tjek lige gudstjenestelisten i december.
ASH

Højt humør med gospel

E

n succes kan ikke gentages for tit! Det gælder
også for High on Gospel,
det lokale gospelkor, som
fyldte Borup Kirke sidste jul, så mange måtte gå
forgæves. I år bliver der to
koncerter. Én i Borup Kirke
den 30. november og én i
Nørre Dalby Kirke den 2.
december. Så håber koret,
at der er plads til alle. Desuden har det sikret sig ved,
at publikum skal melde sig
til. Det koster ikke noget.
Læs mere side 2.
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Jul i Nørre Dalby Kirke

I

Ejby Kirke bygger man
også videre på en solid
gospelsucces. Det sker
den 17. januar 2016 med
en gospelworkshop, som
begynder klokken 10, og
hvor alle bruger dagen
på sammen at lære at
synge gospel. Klokken
16 står sangerne deres
prøve foran publikum.
Der venter en uforglemmelig oplevelse for både
deltagere og publikum.
Gratis adgang.
Læs mere side 2.
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Præstens klumme
En opgave helt speciel

E

n lille fin pige med Downs Syndrom er blevet født
i min familie og for nylig blevet døbt. De unge
forældre har taget imod hende med stor kærlighed,
men det er et chok at få et handicappet barn, og som
forældre tænker man uvilkårligt: Hvad er meningen
med, at det netop skulle ske for os? Der findes ikke
en god forklaring på alt i livet, men et smukt digt af
en ukendt forfatter giver ord til eftertanke.
”Jeg har hørt, at der findes en gammel legende,
om hvad der oppe i himlen hændte.
Den siger, at en gang den kære Gud
sagde til englene: Vil I gå bud?
Der er et barn, som skal fødes på jord,
vil I prøve at finde en far og en mor,
som vil elske og pleje dets krop og dets sjæl.
Det er nemlig en opgave helt speciel:
Barnet er svagt, det har handicap med,
så det kræver megen tålmodighed.
I ved, at jeg elsker alt svagt og småt,

og jeg ønsker at barnet skal få det godt,
så de to, der bliver dets far og mor,
må virke som mine hænder på jord.
Måske vil de først have svært ved at se,
at der kan være en mening med det,
at barnet ikke kan tumle og lege,
og at det kræver så meget pleje.
Men de vil nok efterhånden lære,
at det gi’r kræfter at måtte bære.
Guds kærtegn gør undertiden ondt,
og medgang alene er ikke sundt,
men modta’r de barnet som gave, de to,
så bliver det en kilde til indsigt og tro,
og så kan det sikkert med tiden læres,
at livet er både at bære – og bæres.”
Annie Nyholm

Gospelkoncerter i Borup, Nørre Dalby og Ejby
Gospelkoncerter med ”High On Gospel”
Mandag den 30. november 2015 kl. 19.30 i Borup Kirke
Onsdag den 2. december 2015 kl. 19.30 i Nørre Dalby
Kirke.
Dørene åbnes kl 19:00
Koret har ca. 40 medlemmer og synger flerstemmigt.
Den lokale korleder Henrik David Mikkelsen, har
ledet koret i mere end 10 år, og nogle af medlemmerne har været med alle årene.
Tilmelding til koncerterne er nødvendig:
Skriv en mail til borup.sognkoege@km.dk eller ring til
kirkekontoret tlf. 51 85 64 44.
Husk at opgive et navn og antal ønskede billetter til enten
koncerten i Borup Kirke eller Nørre Dalby Kirke
Billetterne kan afhentes i Møllelundsgaarden, Hovedgaden
72, Borup mandag - torsdag kl 10 -12 . Efter aftale kan billetterne sendes, hvis adressen er oplyst. Gratis adgang.
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Syng selv gospel i Ejby
Den 17. januar 2016 kl. 10.00 er
der atter gospel i Ejby Kirke.
Denne gang har vi valgt at udvide gospelworkshoppen med 3
timer, så vi kan nå at indstudere
flere sange til koncerten, der som
altid starter kl. 16.00.
Søndag den 17. januar er der
gudstjeneste kl. 9.00 i kirken,
hvor alle er velkomne. Kl. 10.00 byder Anna Stærk
fra Ejby Menighedsråd velkommen til Gospeldag i
Ejby Kirke. Workshoppen ledes igen af den dygtige
og karismatiske sangerinde, Christina Boelskifte i
samarbejde med den inspirerende og fabelagtige
pianist Mikael Nordmark. Vi arbejder koncentreret
fra kl. 10.00 til 12.00, hvor menighedsrådet byder på
en lækker sandwich og lidt at drikke. Efter frokost
øver vi igen målrettet indtil kaffepausen kl.ca. 15.15,
hvor der som altid serveres en dejlig kage og juice
til børnene. Alle er velkomne til at deltage, dog skal
børn være mindst 10 år. Vi håber mange vil deltage i
Gospel-dagen.
Tilmelding er ikke nødvendig men ønskværdig af hensyn
til det praktiske. Ellers møder du bare op i kirken søndag
den 17. januar kl. 10.00. Tilmelding og evt. spørgsmål kan
ske til Anna Stærk på annadiva@privat.dk senest torsdag
d. 14 januar. På gensyn!
Anna Stærk

Ældreklubben i Ejby Præstegård
Tidligere violinist i DR Symfoniorkestret Ludmila Spektor:
Emigrant på livstid
Torsdag den 14. januar 2016 kl. 14.30
Ludmila Spektors foredrag tager
udgangspunkt i hendes bog ”Emigrant på livstid”. Hun fortæller om
sin jødiske baggrund, opvæksten i Ukraine i
Sovjetunionen
og om sit møde
med Danmark
og den danske
kultur. Vi skal
endvidere høre hende spille et
par stykker musik på sin violin.
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.

Salmedigteren Hans Anker Jørgensen: Du, som gi´r os liv og gør
os glade
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 14.30
Med denne positive titel på
sit foredrag vil
salmedigter og
pastor emeritus Hans Anker Jørgensen
fortælle os om
arbejdet med
at give den danske salmetradition videre. Vi skal synge nogle
af hans mange salmer både dem,
som kom med i salmebogen, og
nogle, som er helt nye. Endvidere
skal vi høre om inspirationen fra
Halfdan Rasmussen, Astrid Lindgren, Grundtvig, Brorson, Luther
og Paulus.

Foredrag i Møllelundgaarden i Borup
Stand-up komiker Jakob Svendsen: Kristen i Krise
Onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.30
Jakob Svendsen er stand-up komiker, har en kandidatgrad i matematik, og så er han kristen.
Vær med til en hyggelig og morsom aften hvor Jakob vil give uddrag fra sit oneman-show: ”Kristen i Krise” og samtidig fortælle
om det at være
komiker og kristen samt overvejelserne bag
at lave et standup show om at
være kristen.
Gratis adgang.
Pia Nissen:
”Englemagersken” - barnemordersken Dagmar Overby
Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 14.00
Kom og hør Pia Nissen fortælle
om Dagmar Overby, der myrdede
8 spædbørn, men hvordan gjorde
hun det? Spørgsmålet får vi måske
svaret på i løbet af eftermiddagen.
Foredraget afholdes i samarbejde med
Ældre Sagen. Entré og kaffe: 30 kr.

Højskolelærer Lars Thorkild
Bjørn: Ingemann i billeder, musik og ord
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30
Lars Thorkild
Bjørns fortælling former sig
i samspil mellem billeder,
musik, sang af
kendte kunstnere og ”det
levende ord”.
Tilhørerne får en uforglemmelig, sansemættet totaloplevelse.
Der bliver rig mulighed for at synge med på Ingemanns og Weyses
kendteste sange og salmer, når der
blændes op for billedfortællingen
om den folkekære digters liv og
hans livslange venskab med N. F.
S. Grundtvig og H. C. Andersen.

Koncerter
Adventsfest
Torsdag den 3. december 2015 kl.
19.30 i Ejby Kirke og Ejby Præstegaard
Vi begynder med koncert i Ejby
Kirke med Ejbykoret under ledelse af Tatiana Kisseleva Gudnæs.
Efter koncerten er der kaffe, lagkage, fællessang og hyggeligt
samvær i Ejby Præstegaard.
Gratis adgang.
Nytårsmusikgudstjeneste
Søndag den 3. januar 2016 kl.
14.00 i Ejby Kirke
Dania Brass Quintet med Nanna
Lotzkat og Tanja Fanth på trompet og Daniel Drage, Kristjan
Berger og Mogens Andresen på
trombone 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.
Orgelkoncert med Danmarks
mest aflyttede orgelspiller:
Hanne Kuhlmann
Mandag den 25. januar 2016 kl.
19.30 i Borup Kirke
Via utallige radiotransmissioner
af Morgenandagten, er domorganist Hanne Kuhlmann kendt
for sit levende og inciterende
orgelspil. Ved koncerten i Borup
Kirke spiller Hanne Kuhlmann
et underholdende program med
musik af bl.a. Dietrich Buxtehude og Theodore Dubois.

Det bliver også et møde med Ingemanns kone, Lucie Mandix en af Danmarks første kvindelige
kirkekunstnere.

En rigtig Guldalderaften med B. S.
Ingemann.
Gratis adgang.
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Gudstjenester i Borup, Kimm

		
Søndag 6. december
2. s. i advent

		
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

JEP
JEP

Torsdag 10. december

Borup Kirke

JEP

Lørdag 12. december

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

Søndag 13. december
3. s. i advent

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Uden dåb - Kirkekaffe
De 9 læsninger **

Onsdag 16. december

Ejby Kirke

10.00

AN

Ejby Kirke

11.00

AN

Julegudstj. for Gemsevejens Børnehus
Julegudstj. for Børnehaven Vestergården

Torsdag 17. december

Ejby Kirke

10.00

AN

Julegudstjeneste
for Fogedgården

Fredag 18. december

Ejby Kirke

9.00

AN

Ejby Kirke

10.00

AN

Julegudstj. for Ejby
Skoles indskoling
og mellemtrin

Søndag 20. december
4. s. i advent

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Onsdag 23. december

Nørre Dalby Kirke 15.00

LL

Torsdag 24. december
Juleaften

Borup Kirke

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

KWH
KWH
KWH
KWH
AN
AN

Fredag 25. december
Juledag

Borup Kirke
10.30
Kimmerslev Kirke 9.00
Ejby Kirke
10.30*

JEP
JEP
AN

Lørdag 26. december
2. juledag

Borup Kirke

LL

Søndag 27. december
Julesøndag

Nørre Dalby Kirke 10.30*

13.00

10.30

		

Seniorgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Børnejulegudstjeneste

AN/JEP Musikgudstjeneste

AN = sognepræst Annie Nyholm · JEP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Le
Ved gudstjenster markeret med stjerne medvirker Ejby Kirkes kor
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merslev, Nørre Dalby og Ejby
Fredag 1. januar
Nytårsdag

Borup Kirke
Ejby Kirke

14.00
10.30

JEP
AN

Søndag 3. januar
Hellig tre kongers s.

Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
14.00

JEP
AN

Lørdag 9. januar

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

Søndag 10. januar
Borup Kirke
1. s. e. hellig tre konger Ejby Kirke

10.30
9.00

Nytårsmusikgudstj.
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

KWH
KWH

Uden dåb · Kirkekaffe

Søndag 17. januar
Borup Kirke
9.00
Sidste s. e. hellig tre k. Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

LL
LL
AN

Kirkekaffe

Torsdag 21. januar

Borup Kirke

17.00

KWH

Spaghettigudstjeneste

Søndag 24. januar
Septuagesima

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Søndag 31. januar
Seksagesima

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

JEP
JEP

Søndag 7. februar
Fastelavn

Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
16.00

Lørdag 13. februar

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

Søndag 14. februar
1. s. i fasten

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Uden dåb · Kirkekaffe

Onsdag 17. februar

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstjeneste

Søndag 21. februar
2 s. i fasten

Borup Kirke
9.00
Nørre Dalby Kirke 10.30

JEP
JEP

Kirkekaffe

Søndag 28. februar
3. s. i fasten

Borup Kirke
Ejby Kirke

LL
LL

10.30
9.00

KWH
KWH
AN

Musikgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

** Ejby Sogns konfirmander medvirker ved gudstjenesten søndag den 13. december
2015 kl. 10.30 i Ejby Kirke med De ni læsninger. Kom og vær med til at synge julen ind!

evring · KWH = sognepræst Katrine Winkel Holm
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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.
Kirkebladet side 6

Ejbys nye attraktion

Ejby

D

en er stor. Den er flot. Der er ro og rum til
refleksion. Og nu er den også landskendt.
Den nye kirkegård, som i år er blevet renoveret, tiltaler rigtig mange. Resultatet er blevet så
flot at det landsdækkende blad ”Menighedsrådenes blad” i august havde et stort billede
og en forklarende artikel i det anerkendte magasin. Dette har medført at flere menighedsråd
allerede har været på besøg hos os i Ejby for at
høre nærmere om processen og naturligvis se
det flotte resultat.
Vi i Ejby Menighedsråd er glade og taknemmelige for den store succes og især at vores
lokale Ejbyborgere har udtrykt deres glæde og
begejstring for det færdige resultat.
Der findes en flot billedserie af kirkegården på
vores hjemmeside: www.ejbykirke.dk under
punktet: Kirkegården. God fornøjelse.
AS
Mest for børnefamilier

Advents- og julegudstjenester
for børn i Ejby Kirke
Familiegudstjeneste
Første søndag i advent, den 29. november 2015 kl. 14.00.
Ved gudstjenesten medvirker
KFUM-spejderne med krybbespil.
Julegudstjenester
for børnehaverne og Ejby Skole
Se gudstjenestelisten side 4.

Babysalmesang i Ejby Kirke

Julia Madsen mødes med børn og
mødre hver tirsdag kl. 10.00. Næste
hold starter tirsdag den 12. januar
2016. 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 forældre med
børn under et år er
meget velkomne
til at være med.
Annie Nyholm

DOXBIO

Naturens uorden
Torsdag den 21. januar 2016 kl. 19.00 i
Ejby Præstegård
Journalisten og komikeren Jacob
Nossell er spastiker. Han burde allerede før fødslen være ’fravalgt’.
Med et intakt intellekt, der er fanget
i et svækket kropshylster, er han
selveste legemliggørelsen af normalitetens dilemma: Han er for
handicappet til at være normal og
for normal til at acceptere sig selv
som handicappet.
I sin jagt på at forstå sin egen skæbne
sætter han sig for at udfordre normalitetsbegrebet og sin egen manglende formåen. Han vil påvise, at
hans liv er værd at leve.
Derfor kaster Jacob sig ud i et selvbiografisk teaterstykke med det mål at
fylde Det Kongelige Teater og modtage publikums hyldest.

Kontakt
Sognepræst
Lis Levring
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6443
lile@km.dk
Træffes tirsdag - fredag
efter aftale
Sognepræst
Katrine Winkel Holm
Møllelundgaarden
Hovedgaden 72, Borup
Tlf. 5120 6447
kwh@km.dk
Træffes tirsdag - torsdag efter aftale
Provst
Jens Elkjær Petersen
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6442
jep@km.dk
Træffes mandag - torsdag efter aftale
Kirkekontor
Møllelundgaarden
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
Menighedsplejen
Formand Lis Levring
Tlf. 5185 6443
lile@km.dk

Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby

Skab lidt Jule-jubel
Støt Menighedsplejen

D

et er skønt at glæde andre og gøre
juletiden lidt sød for dem, der har
det svært. Og der er brug for det! Allerede nu begynder der at komme henvendelser til Menighedsplejens formand sognepræst Lis Levring fra folk,
der har behov for et lille bidrag, der kan
gøre en stor forskel i deres juleglæde.
“Lykkeligvis har vi lidt penge i kassen - men vi kunne sagtens bruge flere”,
siger Lis Levring. På Kulturnatten i august gav tombolaen 3200 kr. Der blev
doneret 448 kr. Kaffen og kagearrangementet i Møllelundgaarden gav 1013
kr. Lis Levring takker Borups butikker
for fine gaver til tombolaen, som blev
bestyret af Stig Larsen, Kop og Kande,
sammen med Annette Hesselberg begge medlemmer af Menighedsplejens
bestyrelse. Kagerne var doneret af Spar
i Borup og Den glade Bager i Havdrup.
Menighedsplejen hjælper med gavekort til mennesker, der søger om til-

skud og har et reelt behov for hjælp.
“Det er aktuelt i julen, men faktisk også
hele året for eksempel i forbindelse
med konfirmationer og andre familiebegivenheder”, siger Lis Levring.
“Alle, der ønsker at bidrage, er velkomne til at kontakte mig på telefon
51856443”, siger Lis Levring.

Børnejulegudstjeneste
Lillejuleaften onsdag den 23. december
2015 kl 15.00 i Nørre Dalby 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.

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd
Formand Henning Lynge Nielsen
Tlf. 4015 0782 · lynge@post.tele.dk
Kirkeværger:
Borup: Hans Henning Nielsen
Tlf. 2153 0104 · Træffes efter kl. 17
ahnielsen1@hotmail.com
Kimmerslev: Anne-Lise Nielsen
Tlf. 4041 6822 · morersoed@gmail.com
Nørre Dalby: Claus Pynt Andersen
Tlf. 2185 9796 · clauspynt@gmail.com

Menighedsrådsmøder:
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder som reglen menighedsrådsmøde den 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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Redaktionsudvalg
Kirsten Rekman (KR)
Nørre Dalby
Tlf. 4198 8259
kirstenrekman@
gmail.com
Anna Stærk (AS)
Ejby
Tlf. 2213 3035
annadiva@privat.dk
Katrine Winkel
Holm (KWH)
Tlf. 5120 6447
kwh@km.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. 4198 8259 eller
send en mail til:
kirstenrekman@gmail.
com
Næste nummer uddeles fra torsdag den 11.
februar til lørdag den
20. feruar 2016.
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Flere hænder søges

S

pagettigudstjenesterne i Borup Kirke er blevet en så stor succes, at der
er brug for flere frivillige hjælpere til alt
det praktiske i Møllelundgaarden efter
gudstjenesten. ”Bedstemødre” eller
”Bedstefædre”, der har hænderne frie
til at kunne røre i gryden med kødsovs,
sætte kaffen over, bære ind og bære ud,
i det hele taget deltage i de praktiske
gøremål, er velkomne til at træde ind i
fællesskabet. Vi har brug for jer. Det er
en utroligt hyggelig opgave.
Har du lyst til at give et par hjælpende
hænder og være en del af hyggen sammen
med børnene, så ring til sognepræst Lis
Levring på 51856443.
En spagettigudstjeneste er en kort
gudstjeneste kl. 17.00 i Borup kirke
med bibelfortælling, salmesang, bøn
og lystænding. De næste gudstjenester:
Torsdag den 21. januar v. Katrine Winkel
Holm
Onsdag den 17. februar v. Lis Levring

Man kan deltage
i fællesspisning i
Møllelundgaarden
efter gudstjenesten. Ca. 60 børn og
voksne kommer i
kirken og ca. 50
går derefter over i
Møllelundgaarden
for at spise sammen og nyde lidt hyggeligt samvær, inden de skal hjem og
gøre klar til den næste dag.
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.
ASH
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.

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 20152016 er:

Seniorgudstjeneste
Torsdag den 10. december kl. 13.00 2015
i Borup kirke ved Jens Elkjær Petersen
indledes med Luciaoptog ved elever
fra Borup skole. Efter gudstjenesten
er der kaffebord i Møllelundgaarden.

Aktivitetshuset i Borup
Onsdag den 16. december v. LL
Boruphøj i Borup
Onsdag den 23. december v. LL
Tirsdag den 5. januar v. LL
Tirsdag den 2. februar v. LL
Efter gudstjenesterne er der kaffe
med fællessang.
Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den 10. december synger vi
julen ind og hygger med knas og julegodter. Alle er velkomne denne dag,
hvor Ejby Kirkes Kor medvirker.
Torsdag den 21. januar v. AN

Café og kirke
Et eftermiddagstilbud til seniorer om
at mødes til en kop kaffe, fælles sang
og samvær fra kl. 14.00 til 16.00 i Møllelundgaarden.
Onsdag den 27. januar 2016 kl. 14.00 i
Møllelundgaarden
En sommersejlads i Tordenskjolds
kølvand ved sognepræst Esper Silkjær, Glostrup.
Tordenskjold, søhelten fra Store Nordiske Krig, er en af Danmarkshistoriens mest sagnomspundne skikkelser.
Men hvem var han egentlig, og hvorfor finder vi i dag hans billede på
tændstikæskerne?
Alle er meget velkomne. Gratis adgang.

