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Årets sommerudflugter
Igen i år inviteres der til de årlige udflugter,
som er meget populære, og som mange
glæder sig til.
ldreklubben i Ejby tager på udflugt onsdag den 15. juni og turen
går til Furesøen, hvor der er sejlads
på søen og kaffe på restaurant Marina Furesøbad. Dagen slutter i Ejby
Præstegård med medbragt mad og
hygge.
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråds udflugt går til Sydsjælland, hvor vi skal besøge Herlufsholm
med rundvisning. Derefter kører vi til
Skt. Peders Kapel ved Præstø Fjord,
hvor der er en mindesten over Anders
Lassen, en dansk krigshelt. Senere på
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bladet

Æ
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i Borup
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eftermiddagen skal vi se Torvaldsensamlingen på Nysøgaard. Undervejs er
der kaffe og sandwiches og til slut aftensmad på Villa Galina.
Læs mere side 3.

Kend din kirke

Kender du din kirke? Ellers får du muligheden nu for
at lære den bedre at kende og stifte bekendtskab med
de historier, som hører hver af kirkerne til.
i starter i Borup Kirke torsdag den 7. juli,
derefter følger Kimmerslev Kirke onsdag
den 13. juli og til sidst
Nørre Dalby Kirke onsdag den 20. juli - alle
dage kl. 19.00.
Efter en kort aftengudstjeneste fortæller
Jens Elkjær Petersen
om aftnens kirke.

V

Man er naturligvis velkommen til at deltage alle 3
aftner, og alle er velkomne.
Læs mere side 5.
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Minikonfirmander i Borup - fortælling og leg

H

elle for at være ham, der er
Gud! Udråbet kommer fra
en minikonfirmand, der sammen
med sine kammerater har fået til
opgave at spille den historie fra
Bibelen, de lige har fået fortalt.
Denne gang historien om Adam
og Eva, æblet, slangen og så selvfølgelig Vorherre, der smider dem
begge ud af paradis. Og så er det
altså sjovest at være Vorherre. Synes nogen. Mens andre klart foretrækker mindre opsigtsvækkende
roller.
For os, der står for minikonfirmand-undervisningen, er det en
fest at følge med i, hvordan børnene gengiver historierne. I det
hele taget er det simpelthen sjovt
at undervise minikonfirmander.
De lytter, synger, leger med et engagement, som mange af os andre
kan misunde dem.
Jeg prøvede for første gang at
undervise dem i efteråret og glæ-

der mig til at gøre det
igen.
Minikonfirmand-undervisning har ikke altid været der, hverken i
folkekirken generelt eller i Borup-KimmerslevNørre Dalby. Det er sognepræst Lis Levring, der
har fået sat det på skinner
her i pastoratet. Nu er det
blevet et fast tilbud.
Skolernes 3. klasser inviteres
hvert efterår til minikonfirmandundervisning en eftermiddag om
ugen. Vi begynder i begyndelsen
af september og kører frem til
adventstiden. Midtvejs udsættes minikonfirmanderne for et
Halloween-orienteringsløb, hvor
de skal finde uhyggelige ting på
kirkens loft og gå på opdagelse på
kirkegården. Vi slutter det hele af
med en adventsgudstjeneste med
krybbespil, hvor familie, venner

og andre interesserede også kan
være med. Håbet er, at børnene
nu er blevet mere fortrolige med
kirke og kristendom – og kender
de bedste fortællinger fra Bibelshistorien.
KWH
Forældre til interesserede minikonfirmander er velkomne til at kontakte
sognepræst Katrine Winkel Holm enten på telefon 51 20 64 47 eller e-mail
kwh@km.dk

Koncert med Ejbykoret i Borup Kirke

Gospelkoncert i Borup Kirke

Onsdag den 15. juni 2016 kl.19.30

Mandag den 6. juni 2016 kl 19.30

E

jbykoret
holder
sommerkoncert i Borup Kirke
og repertoiret ved koncerten vil
blive et udpluk af vore smukke
aftensange, hvor såvel tekst som
melodier er en hyldest til vor
smukke natur.
Koret holdt sidste år 25 års jubilæum og har de sidste 9 år haft
den dygtige og dynamiske korleder Tatiana Kisseleva Gudnæs.
Tatiana er nærmest en entertainer, der holder de friske
sangere til ilden med
at synge, og Tatiana
har formået at skabe en
særlig klang i Ejbykoret.
Ejbykoret
har
altid
været et blandet kor, der
består p.t. af 29 friske
sangere. Koret har et
bredt alsidigt reper-
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toire og det der bliver sunget,
vil være en smuk buket af kirkelige og verdslige sange. Der
vil være både nyt og gammelt,
bl.a. kan nævnes Lange Müllers
”Ave Maris stella”, Carl Nielsens ”Sænk kun dit hoved, du
blomst” og Niels La Cours ”Fred
hviler over Land og by”.
Alle er velkomne.
Gratis adgang.

Gospelkoret High On Gospel
holder igen en koncert i Borup
Kirke.
Det er korets sidste sangaften
inden sommerferien. Koret,
som består af ca. 40 medlemmer
fordelt på 4 stemmer, vil sammen med den lokale korleder
Henrik David Mikkelsen, synge
nogle af de sange, der er øvet i
foråret, samt nogle fra tidligere
repertoirer.
Der er gratis entre til koncerten.
På High On Gospels vegne
Anne Marie Kristensen

Ældreklubbens sommerudflugt

Onsdag den 15. juni 2016 tager Ældreklubben i Ejby Præstegård på udflugt. Bussen kører fra Ejby Kirke kl.
12.45.
ellem kl. 14.00 og 15.00 drikker vi kaffe og spiser lagkage
på Restaurant Marina Furesøbad.
Efter kaffen får vi en times dejlig
bådrundtur på Furesøen.
Furesø, der er Danmarks dybeste sø med en største vanddybde
på ca. 38 m, ligger i Nordsjælland
ca. 12 km i luftlinje fra Københavns centrum. Den er en del af
Mølleå-systemet, samt den største sø i dette system. Søen tilføres
vand fra Mølleåen. Furesøen hed
oprindeligt Fuursø, fra fuur, det
gamle navn for træarten fyr. Søen
har tidligere været omgivet af en
”urskov” af skovfyr.

M

Vi kører en smuk tur
hjem, hvor vi lægger
vejen forbi Eremitageslottet, som det er muligt at køre op til om
onsdagen.
Som sædvanlig slutter vi dagen i Ejby Præstegård, hvor vi spiser
vores medbragte mad
under hyggeligt samvær. Øl og vand kan
købes.
Ældre, pensionister og andre,
der måtte have lyst til at deltage,
er meget velkomne på udflugten.
Der er plads til 61 deltagere, og
pladserne fordeles efter først til
mølle-princippet.
Turen koster 100 kr., der betales
i bussen.

Sogneudflugt til Sydsjælland
I år finder Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalbys sogneudflugt sted søndag
28. august. Vi begynder kl. 9.00 med
gudstjeneste i Borup kirke, herefter er
afgang fra kirkepladsen kl.10.00.

T

uren går i år til Sydsjælland.
Vi skal først besøge Danmarks
ældste kostskole, Herlufsholm i
Næstved, hvor vi får en rundvisning i den navnkundige skoles
omgivelser og helt særlige traditioner og livsform. Herefter serveres der sandwiches, øl og vand.
Så går turen til Skt. Peters Kapel
ved Præstø Fjord, hvor der findes en mindesten for den danske
krigshelt, Anders Lassen, der voksede op på egnen. Det var her ved
Præstø Fjord, han opøvede sine
skydefærdigheder – en evne,
han fik god brug for som leder af en lang række risikable commando raids under
2. verdenskrig. Han leverede her en så fremragende
indsats, at han endte med at
modtage den højeste engelske hædersbevisning, Victoriakorset. Når vi har hørt om
Anders Lassens liv og død,

tager vi ind til Præstø og drikker
kaffe på det smukt beliggende
Café Mocca ved Præstø Havn, der
har udsigt over fjorden.
Herefter går turen til Nysø Slot
lige uden for Præstø, hvor vi skal
høre lidt om den berømte danske
billedhugger Bertel Thorvaldsen,
der tilbragte sine seks sidste år på
slottet, og bese slottets lille Thorvaldsen-samling.
Dagen slutter med aftensmad på
Villa Galina (se foto).
Prisen for turen er 300 kr.
Tilmelding oplyses i Midtsjællands
Avis i uge 32.
Med venlig hilsen
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby
Menighedsråd

Der er tilmelding til sognepræst Annie Nyholm snarest og senest onsdag
den 10. juni på tlf. 5682 0559 eller på
mail anny@km.dk.
Med venlig hilsen
Annie Nyholm

Kulturnatten i Borup
Fredag den 26. august 2016
Borup Kirke kl. 19.30-21.00
På byens årlige kulturnat vil
Borup Kirke igen være åben for
besøgende. Der bliver mulighed
for at lytte til musik både udenog indendørs. Der er tårnmusik
med Borup Brass Band vekslende med orgelmusik i kirken.
Imens kan man få sig en forfriskning i våbenhuset
Møllelundgaarden
kl. 19.30-22.00
Café med kaffe te, sodavand og
kage.
Hovedgaden
ved Kop og Kande
Tombola med mange gevinster.
Her kan man også købe kaffe, te
og kage.
Se mere side 7.
Med venlig hilsen
Borup-KimmerslevNørre Dalby Menighedsråd
og menighedsplejen
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Søndag 5. juni
2. s. e. trinitatis

Gudstjenester i Borup, Kimm
		

9.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 10.30
10.30
Ejby Kirke

LL
LL
AN

Lørdag 11. juni

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

KWH
KWH
KWH

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 12. juni
3. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

KWH
AN

Uden dåb · Kirkekaffe

Søndag 19. juni
4. s. e. trinitatis

9.00
Borup Kirke
Nørre Dalby Kirke 10.30
10.30
Ejby Kirke

JEP
JEP
AN

Torsdag 23. juni
Sankt Hans aften

Nørre Dalby Kirke 19.00

KWH

Søndag 26. juni
5. s. e. trinitatis

Borup Kirke

Søndag 3. juli
6. s. e. trinitatis

Kimmerslev Kirke 10.30
9.00
Ejby Kirke

JEP
JEP

Torsdag 7. Juli

Borup Kirke

19.00

JEP

Kend din kirke

Lørdag 9. juli

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

JEP
JEP
JEP

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 10. juli
7. s. e. trinitatis

Nørre Dalby Kirke 10.30
10.30
Ejby Kirke

LL
AN

Uden dåb · Kirkekaffe

Onsdag 13. juli

Kimmerslev Kirke 19.00

JEP

Kend din kirke

Søndag 17. juli
8. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

JEP
AN

Kirkekaffe

10.30

10.30
10.30

Kirkekaffe

LL

Skt. Hans i Nørre Dalby Kirke
Torsdag den 23. juni kl. 19.00
I lighed med de sidste par år bliver der en kort
gudstjeneste i kirken Skt. Hans aften, inden vi i
fakkeltog går hen til bålet på Klempegårdsvej.

AN = sognepræst Annie Nyholm · JEP = provst Jens Elkjær Petersen · KWH = sognepræst Katri
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merslev, Nørre Dalby og Ejby
Onsdag 20. juli

Nørre Dalby Kirke 19.00

JEP

Søndag 24. juli
9. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

JEP
AN

Søndag 31. juli
10. s. e. trinitatis

Nørre Dalby Kirke 10.30

KWH Kirkekaffe

Søndag 7. august
11. s. e. trinitatis

Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

LL
LL

Lørdag 13. august

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
10.00
Nørre Dalby

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 14. august
12. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Uden dåb · Kirkekaffe

Torsdag 18. august

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstjeneste

Søndag 21. august
13. s. e. trinitatis

Borup Kirke
9.00
Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

KWH
KWH Kirkekaffe
AN

Søndag 28. august
14. s. e. trinitatis

Borup Kirke

JEP

I

10.30
10.30

9.00

Kend din Kirke

Kend din kirke

både Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby sogne
står kirken som den ældste bygning. En bygning som rummer mange generationers glæde
og sorg. Manges taknemmelighed og offervilje.
Hver af vores tre kirker fortæller en særlig historie. Ja, de fortæller rigtig mange og forskellige
historier.
Her i løbet af sommeren vil vi efter en kort aftengudstjeneste følge nogle af de historier, som
hører hver af kirkerne til. Det bliver hverken
langt eller højtragende. Men forhåbentlig kan
vi alle sammen blive en lille smule klogere på
vores egns fortid og vores kirkers særpræg.
Alle er velkomne! – og alt i alt tager det omkring halvanden time…
Se tid og sted i gudstjenestelisten.
Jens Elkjær Petersen

ine Winkel Holm · LL = sognepræst Lis Levring
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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. 2087 2796
erik.impala@gmail.com
Kirkeværge
Randi Schmidt
Tlf. 5682 0227
randikschmidt@
gmail.com

Menighedsrådsmøder
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.
Kirkebladet side 6

Tanker ved en begravelsesplads

S

om nyligt indkaldt til menighedsrådet i Ejby, kom jeg til at overvære afslutningen på udformningen af begravelsespladserne på kirkegården i Ejby.
Det slog mig med det samme, hvor
differentieret denne sidste rejse efterspørges og udformes, for slet ikke at
tænke på de utallige muligheder, der
eksisterer uden for kirkemuren så at
sige.
Ikke alene disse differentieringer,
men også de ønsker mennesker i dag
giver udtryk for omkring ritual og ceremoni indenfor som udenfor muren
til lands eller til søs. Endnu mangler vi
rummet, men det vil helt sikkert blive
efterspurgt, så snart det teknisk kan
lade sig tilbyde.
Det er nærliggende at lade tanken
strejfe måden, vi kommer til verden på.
Også her går mønsteret igen. Prøv selv
at fortsætte til andre samlivsformer.

Vi er frisat, hedder det. Men når vi
holder i uendelige køer og holder på
enorme arealer foran indkøbscentre, er
vi centreret og fælles. Også de ledige
i `karriercentrets` kø og flygtninge er
fælles. I frisætningen og forandringen
flyttes også værdisæt og menneskesyn.
UJF

Ejby Forsamlingshus 110 år

D

en 16. maj 1906 holdt aktieselskabet
“Ejby Forsamlingshus” stiftende
generalforsamling. Selskabets formål
var “at lade afholde gode og belærende
Foredrag af forskellig Art, Oplæsning
og lignende samt på anden Maade
støtte og ophjælpe Oplysningssagen
her paa Egnen”. Man ville skaffe lokaler for foreninger og sluttede selskaber
til brug ved møder og festligheder,
men møder af umoralsk karakter og
sekterisk agitation var naturligvis udelukket. Medlemmer af selskabet var
alle, der tegnede aktier. Der blev valgt
en bestyrelse, og
man vedtog at opføre et forsamlingshus med beboelse.
Efterfølgende blev
der tegnet aktier af
345 personer for ialt
8.625 kr.
I mange år dannede huset ramme
om gymnastik, dilettantforestillinger,
juletræsfester, fastelavnsgilder og pri-

vate fester, og det blev brugt til møder
af afholdssamfundet, sygekassen, Ejby
brugsforening og idrætsforeningen. I
1964 var gælden imidlertid blevet så
stor, at bestyrelsen kastede håndklædet
i ringen. Ejby-Nr. Dalby kommune indvilligede i at overtage hus og gæld, og
i perioden op til kommunalreformen i
1970 holdt sognerådet møder her. Efter
dannelsen af Skovbo kommune blev
huset istandsat, men interessen for at
leje huset var dalende, så i 1991 stiftede man Ejby Forsamlingshus a.m.b.a.
Det lykkedes at få indsamlet 130.000
kr., hvilket gjorde
det muligt med frivillig
arbejdskraft
at foretage en totalrenovering.
I dag fremstår
forsamlingshuset i
tidssvarende stand
med lokaler af forskellig størrelse og
et godt køkken.
EA
Foto fra 1948

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
Tlf. 5185 6444
borup.sognkoege@km.dk
Telefontid: 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

Nyt fra menighedsplejen

S

om det er nogle bekendt, kan man
ved alle menighedsrådets arrangementer, sogneaftner koncerter osv. nu
også give et bidrag til menighedsplejen. Det er der indtil videre rigtig mange, der allerede har gjort, hvilket vi er
glade for.
Hvis ikke andet bekendtgøres vil beløb
der lægges i kirkebøsserne ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken også gå til menighedsplejen.
Da mange også har efterlyst muligheden for andre måder at give penge på,
vil vi gerne her gøre opmærksom på, at
det nu også er muligt at give et beløb
ved at swippe til nummer 51856445

Igen i år vil der i forbindelse med kulturnatten fredag den 26. august blive
mulighed for at støtte menighedsplejen på forskellig vis. Ved ”Kop og Kande” vil man kunne finde en tombola
med prægtige sponsorgaver.
Skulle du have lyst til at sponsere en
gave til tombolaen er du meget velkommen hertil. Gaver modtages med
tak.
Både ved tombolaen og i Møllelundgaarden kan man købe kaffe te og kage.
Tak for alle former for støtte.
På vegne af menighedsplejen
Lis Levring

Spaghettigudstjeneste i Borup Kirke
Torsdag den 18. august kl. 17.00 v. LL
Vel mødt til efterårets første spaghettigudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Møllelundgaarden (spaghetti med kødsovs og brød).
Efter gudstjenesten og fællesspisning
vil der være en aktivitet for børnene og
lidt kaffe og te til de voksne. Vi er færdige senest 18.30.
Gudstjenesten er for alle – men tilrettelagt for børnene.
Det koster 10 kr. per person og max 30
kr. for en familie at deltage i fællesspisning.

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
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 juli og 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
Katrine Winkel
Holm (KWH)
Tlf. 5120 6447
kwh@km.dk
Anna Stærk (AS)
Ejby
Tlf. 2213 3035
annadiva@privat.dk
Uffe Frederiksen (UJF)
Ejby
Tlf. 5682 0503
uffejaster@yahoo.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 11.
august til lørdag den
20. august 2016.
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Præstens klumme
Noget om velsignelse og lyse timer…

H

erren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over
dig og være nådig. Herren løfte sit åsyn
på dig og give dig fred.
Disse velkendte ord lyder som regel
altid, når vi er samlet til gudstjenesten.
Hvad er en velsignelse? For nogle
kan det være at sidde ved grillen og
nyde mad og selskab, for andre kan det
være at lege med sine kammerater til
langt ud på aftenen en varm sommeraften, for nogle kan det være at se hele
familien samlet igen, for andre kan det
være at den ventede besked var god.
For nogle kan det være, at dagen i dag
bare har været en hel almindelig dag,
hvor der ikke er sket noget svært, for
andre kan det være glæden over, at
alting vokser og grønnes. Velsignelser
kan være meget, når vi tør åbne op for
dem.
Mange af os holder af midsommeren. Blomster og grønne plæner, friske
kartofler og jordbær, grillaftner og lyse
nætter. Børn og voksne, der kan færdes
udenfor i de lange sommeraftner, hygge og lege. Vi glæder os over sommertiden med de mange lyse timer og
mangfoldigheden i naturens gaver til
os. Men nogen af os kan også komme
i tanke om, alt det, der fordrer en sær-

lig indsats. Ukrudt og græs, der vokser,
myg der stikker, og fluer, der summer
irriterende rundt, når man gerne vil
sove. Pointen er, at selv midt i den lyse
tid er det godt at tælle de lyse timer.
For glæden over lyset kalder også lys
og glæde frem i os. Lader os op og giver os energi - også til at tage de udfordringer op, der hører med, om det er
mælkebøtter og skvalderkål eller noget
helt andet for også i overført betydning
er det godt at øve sig i at se og tælle de
lyse timer. Øve sig i at se og tælle de
velsignelser der gives os og lade disse
fylde i vort liv.
Lis Levring

Gudstjenester på Ældrecentrene
Gudstjenester med altergang for alle ældre, pensionister og andre interesserede.
Gudstjenesterne starter kl. 14.00, og datoerne for sommerens gudstjenester 2016 er:
Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup
Torsdag den 30. juni v. LL
Boruphøj i Borup
Tirsdag den 7. juni v. LL
Tirsdag den 2. august v. LL
Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den 9. juni v. AN
Torsdag den 18. august v. AN
Efter gudstjenesterne er der fælles kaffebord. Alle er velkomne.

