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Oplev efterårets foredrag om at tro

S

ærligt tre af de mange spændende
foredrag i efteråret i Ejby og Borup
handler om at tro. På sig selv og på Gud.
For Thomas Kluge, berømt portrætmaler, var det vigtigt at tro på sig selv som
ung, da malerskolen på Det kongelige Kunstakademi
smækkede døren i
for næsen af ham.
Man troede ikke
på hans talent. Så
måtte han jo lære
sig selv at male. I
dag ved vi, at han
med stor succes har portrætteret kongefamilien og mange andre fra toppen af
det danske samfund.

D

Preben Wilhjelm, venstreorienteret
politiker, har holdt fast ved det, han troede på. Han er også højtuddannet og har
bestredet store jobs. Nu er han ved at
være en ældre herre. Det har fået ham til
at skrive bogen ”Man kan sagtens være
bagklog ” om sit liv. Mød ham i Ejby og
hør, hvad han mener med det!
Martin Luther arbejdede i sine unge
dage hårdt og kvalfuldt med tro og tvivl,
indtil han fandt formlen på sin Gudstro,
som er vores ledetråd den dag i dag. Det
er 500 år siden. Vi starter med at fejre
reformationen den sidste dag i oktober
i Borup Kirke. Sognepræst Katrine Winkel Holm fortæller, organist Gro Larsen
spiller musik fra Luthers tid, og Seniorkoret synger. Læs mere på side 3.
ASH

Du bestemmer, hvad din kirke kan

en 8. november er der valg til
menighedsrådet for de næste 4
år. Hvis du har en holdning til, hvilke
aktiviteter kirkerne i Borup, Kimmerslev, Nørre Dalby og Ejby skal tilbyde,
og vil du være med til at skabe gode
rammer for en levende og aktiv kirke
i vores sogne, kan du stille op til menighedsrådsvalget. Du skal blot være
fyldt 18 år, medlem af folkekirken og
have tilhørsforhold til et af sognene.
Rådet har det overordnede ansvar for
det kirkelige liv samt det økonomiske
og ledelsesmæssige ansvar i sognet.
Menighedsrådet er arbejdsgiver for
kirkens ansatte bortset fra præsterne.

Der er orienterings- og opstillingsmøde den 13. september 2016
kl. 19.30 til Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby Menighedsråd i Møllelundgaarden i Borup og til Ejby Menighedsråd i Ejby Præstegård.
Hvis der på opstillingsmødet er kandidater og suppleanter nok, og der
ikke indkommer alternative lister,
bliver valget aflyst og erstattet af aftalevalg. Aftalevalget er den aftale, som
indgås med kandidaterne den 13. september om at indtræde i menighedsrådene.Yderligere oplysninger om valg
til menighedsrådet: www.folkekirken.dk/
aktuelt/menighedsraadsvalg-2016
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DOXBIO i Ejby Præstegård

V

i 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.
Becoming Zlatan.
Et filmportræt af fodboldstjernen
Zlatan Ibrahimovic.
Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 19.00
”Becoming Zlatan” er historien
om et ungt talent, der lever under konstant pres, fra holdspillere, der synes, han kun spiller for
sig selv, til managers, som sender
ham på bænken og fra hans far,

S

For mænd – så-mænd!

om noget nyt udbyder vi nu
et åndehul eller et fristed kun
for mænd.
Vi oplever, at der er behov
for den slags fællesskaber med
hyggeligt, uforpligtende og afslappet samvær - derfor et mandefællesskab, hvor mænd kan
dele livserfaringer, fritidsinteresser og meget mere.
Vi planlægger indholdet i møderne fra gang til gang her i
starten. Vi laver et program, som
bliver sammensat ud fra ideer,
der kommer fra mødedeltagerne.
Vi vægter kammeratskabet højt,
og derfor er man velkommen til
at tage en ven eller nabo med.
Vi starter med formiddagskaffe
hver gang.
Vi mødes følgende tirsdage fra kl.
09.30-11.30 i Mølllelundgaarden,
Hovedgaden 72 i Borup:
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der fortæller
sin
18-årige
søn, at: ”Du
er ingenting.
Du er intet,
hvis ikke du
lykkes internationalt”.
Brødre
Tirsdag den 17. november 2016 kl.
19.00
Marcus og Lukas er brødre og
børn af filmskaber Aslaug Holm,
som over mere end otte år har filmet drengenes opvækst. Vi følger
dem i en poetisk og usentimental
skildring af barndommens univers gennem de to drenges møde
med verden og hverdagen.
I hjemlandet Norge har filmen
modtaget det norske svar på en
Oscar for bedste instruktion. Herhjemme gav anmelderne den 5
stjerner.

Koncerter
Allehelgenskoncert
Onsdag den 9. november kl. 19.30
i Ejby Kirke
Medvirkende er Kammerkoret
Musica dirigeret af Filipe Carvalheiro.
Allehelgen er den tid på året,
hvor vi mindes dem, vi har mistet, og døden og sorgen har til
alle tider inspireret digtere og
komponister.
Koncerten rammes ind af satser fra den katolske dødsmesse
Requiem, som utallige komponister har sat i musik.
Ved denne koncert skal vi høre
renæssancemesteren Palestrinas
udgave med satser fra den katolske dødsmesse Requiem
På programmet står endvidere
et værk af den engelske komponist Thomas Tomkins samt
den tyske komponist Rudolf
Mauersbergers ”Wie liegt die
Stadt so wüst”.
Gratis adgang.

6. september, 4. oktober og 1. november 2016.
Alle mænd er velkomne!
Nærmere oplysninger hos Jens
Elkjær Petersen tlf. 5185 6442

Café og kirke
En mulighed for seniorer til at
mødes over en kop kaffe, fælles
sang og samvær fra kl. 14.00 til
16.00 i Møllelundgaarden.
Onsdag den 26. oktober 2016
Harmonika og accordeon - ord i
toner og sang i harmonisk enhed
med Julie Holmegaard Schade,
som vil fortælle om sin hverdag
med musik og sang.
Tirsdag den 22. november 2016
En eftermiddag med hygge,
sang, fortælling og mulighed for
at lave sine egne juledekorationer.

Julekoncert med billeder
Händel og Haugen
Onsdag den 30. november kl. 19.30
i Borup Kirke
Trompetist Dorthe Zielke og
organist Søren Johannsen har
udviklet en fremførelse af Händels ”Messias”, hvor parret
udover at spille uddrag af Händels mesterværk, vil projicere
en betagende billedfremvisning
af Arne Haugen Sørensens fortolkninger af Jesu liv op på storskærm i kirken.
Gratis adgang.

Ældreklubben i Ejby Præstegård
Atomfysiker og tidligere MF’er
Preben Wilhjelm:
Man kan sagtens være bagklog.
Torsdag den 22. september 2016 kl.
14.30
Han er blevet kaldt en af de sidste multibegavelser i dansk politik. Atomforsker, jurist, chef i
DR og lektor
på RUC og
Københavns
Universitet,
medlem
af
Folketinget
1975-84, og
en af de sidste fem årtiers mest markante politiske personligheder. Hans erindringsbog
fra 2014 ”Man kan sagtens være
bagklog” har fået anmeldelsen
”eminent”. Vi skal høre Preben
Wilhjelm fortælle om sit spændende liv.

Foredragsholder Stig Ulrichsen:
Prins Henrik
Torsdag den 20. oktober 2016 kl. 14.30
”Jeg havde længe overvejet, om
jeg skulle holde et foredrag om
prinsen, som jo har haft et utroligt
spændende liv, og i mine øjne er
en af de mest markante skikkelser
i vores kongehus. Derfor spurgte
jeg, om han kunne være interesseret i, at jeg drog rundt og fortalte
hans historie. Det fandt han heldigvis interessant, og derfor besluttede jeg, at Prins Henrik skulle være
mit nye emne i 2016”, fortæller Stig
Ulrichsen. ”Jeg har brugt et halvt år
på at researche en masse om ham.
Prins Henrik er jo et meget åbent
og humoristisk menneske, der elsker at snakke med de mennesker,
som han møder.”
Stig Ulrichsen fortæller med højt
humør og sprudlende glæde om
Prins Henrik.

Jens Werner:
Viljen til succes
Torsdag den 24. november 2016 kl.
14.30
Jens Werner er den mest vindende danske danser nogensinde, og
han har måttet gå gennem mange
personlige udfordringer for
at nå dertil.
I foredraget:
”Viljens vej til
succes” beretter han vittigt
og ærligt om en imponerende karriere, og naturligvis vil Jens Werner også fortælle anekdoter fra 11
spændende sæsoner som dommer
i TV2’s ”Vild med dans”.
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.

Maleren Thomas Kluge om sin
malerkunst
Onsdag den 21. september 2016 kl.
19.30 i Møllelundgaarden
Portrætmaleren Thomas Kluge er
en af Danmarks mest kendte, nulevende kunstnere. Bl.a. har portrætterne af den kongelige familie
skabt omtale. Alligevel kunne han
ikke blive optaget på Kunstakademiet og har hele tiden haft hele
kunsteliten imod sig, alene fordi
han maler ”gammeldags” og ikke
modernistisk. Kluge vil fortælle
om sin kunst og vise smagsprøver
på sine værker.

blevet filmatiseret flere gange. Nu
genoversættes romanen af Marie
Tetzlaff, der udover at være russiskkyndig, anmelder og meget
andet også er bosiddende i Borup
sogn.

Foredrag i Borup
KFUK-spejderne om Indien turretur
Torsdag den 8. september 2016 kl.
19.30 i Møllelundgaarden
11 pigespejdere fra Borup drog
i sommeferien til Indien for at
deltage i en selvudviklingsevent
på det internationale verdenspejdercenter, Sangam. Efterfølgende
gik turen til den fortryllende, men
fattige Sundarbans Junglen i West
Bengalen.
Hør dem fortælle om deres møde
med en hverdag, der er helt anderledes end vores egen.

Den russisk-kyndige forfatter og
oversætter Marie Tetzlaff om romanen Anna Karenina
Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19.30
i Møllelundgaarden
Romanen ’Anna Karenina’ af Lev
Tolstoj er en af de store klassikere
og regnes for en af verdens bedste bøger overhovedet. Romanen
om Anna Kareninas ulykkelige
kærlighedshistorie er naturligvis

Reformationsdagen.
Historien
om Martin Luther i ord og musik
Mandag den 31. oktober 2016 kl.
19.30 i Borup Kirke
Luthers liv er dramatisk og hans
arbejde har haft enorm betydning
for hele Europa frem til i dag. Vi
varmer op til det store reformationsjubilæum i 2017 ved på reformationsdagen at høre historien
om Martin Luther, synge nogle af
hans salmer og
høre musik fra
perioden.
Organist
Gro
Larsen, sognepræst Katrine
Winkel Holm
og seniorkoret
deltager.
Gratis adgang til alle foredrag.
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Søndag 4. september
15. s. e. trinitatis

Gudstjenester i Borup, Kimm
		

Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

JEP
JEP
AN

Tirsdag 6. september

Ejby Kirke

19.00

AN

Aftensang · se side 6

Lørdag 10. september

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

JEP
JEP
JEP

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 11. september Borup Kirke
16. s. e. trinitatis
Ejby Kirke

10.30
10.30

JEP
AN

Uden dåb · Kirkekaffe
Høstgudstjeneste

Onsdag 14. september Borup Kirke

17.00

KWH

Spaghettigudstjeneste

Torsdag 15. september Borup Kirke

13.00

JEP

Seniorgudstjeneste

Søndag 18. september Borup Kirke
9.00
17. s. e. trinitatis
Nørre Dalby Kirke 10.30

KWH
KWH

Torsdag 22. september Aktivitetshuset i
Borup

14.00

LL

Søndag 25. september Borup Kirke
18. s. e. trinitatis
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Søndag 2. oktober
19. s. e. trinitatis

Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Lørdag 8. oktober

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 9. oktober
20. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

KWH
KWH

Uden dåb · Kirkekaffe

Tirsdag 11. oktober

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstjeneste

Søndag 16. oktober
21. s. e. trinitatis

Borup Kirke
16.00
Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Kirkekaffe

Høstgudstjeneste ·
Kirkekaffe

Høstgudstjeneste
Festgudstjeneste med
indvielse af præstetavle

AN = sognepræst Annie Nyholm · JEP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Le
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merslev, Nørre Dalby og Ejby
Søndag 23. oktober
22. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

JEP
AN

Søndag 30. oktober
23. s. e. trinitatis

Borup Kirke

10.30

KWH

Søndag 6. november
Alle helgens søndag

Borup Kirke
16.00
Nørre Dalby Kirke 14.00
Ejby Kirke
16.00

LL
LL
AN

Lørdag 12. november

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

KWH Dåbsgudstjeneste
KWH Dåbsgudstjeneste
KWH Dåbsgudstjeneste

Kirkekaffe

Søndag 13. november Borup Kirke
25. s. e. trinitatis
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Torsdag 17. november Borup Kirke
Ejby Kirke

17.00
17.00

KWH Spaghettigudstjeneste
VIP
Pizzagudstjeneste
m. minikonfirmander

Søndag 20. november Køge Kirke
Sidste s. i kirkeåret

10.00

Søndag 27. november Borup Kirke
10.30
1. søndag i advent
Kimmerslev Kirke 16.00
Ejby Kirke
14.00

Uden dåb · Kirkekaffe

Provstigudstjeneste
JEP
JEP
AN

Børnegudstjeneste

Provstigudstjeneste i Køge Kirke

Søndag den 20. november kl.
10.00 i Køge Kirke afholdes der
fælles provstigudstjeneste for
alle sogne i Køge Provsti med
temaet Grænser.
Gudstjenesten er åben for alle,
men hvis man ønsker at deltage i det efterfølgende arrangement i Køge Hallen med
spisning og paneldebat med
hospitalsimam Naveed Baig,
tidligere overrabbiner Bent Lexner og
generalsekretær Mads Christoffersen,
kræver det tilmelding .
Ved tilmelding får man udleveret en billet til spisningen. Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til spisning og paneldebat senest den 7. november til:

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby
Pastorat:
Kirkekontoret tlf. 5185 6444 eller
borup.sognkoege@km.dk
Ved tilmeldingen tilkendegives det, om man er interesseret i fælles transport.
Ejby Pastorat: Annie Nyholm tlf. 5682 0559
eller anny@km.dk
Deltagerne sørger selv for transport.
Deltagelse er gratis og alle er velkomne!

evring · KWH = sognepræst Katrine Winkel Holm · VIP = sognepræst Verena Irming-Pedersen
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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

Indvielse af præstetavle i Ejby Kirke

E

jby Menighedsråd har arbejdet
med udarbejdelse af en præstetavle, og det er lykkedes at finde navn og
ansættelsesperiode for præster ansat
ved Ejby kirke fra 1548 og indtil 2016, i
alt 24 præster.
Præstetavlen vil blive indviet ved en festgudstjeneste i Ejby Kirke søndag den 25
september 2016 kl. 10.30.

Graverkontor
Dalbyvej 58, Ejby
Tlf. 5682 2448
ejbykirkegaard@mail.dk
Graver Knud Lund
Tlf. 4059 2448

Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært, og der vil blive serveret vin og
kage i våbenhuset, hvor præstetavlen
vil blive indviet.
Alle er hjerteligt velkomne til festgudstjeneste med efterfølgende indvielse af
præstetavlen.

Hjemmeside:
www.ejbykirke.dk

Med venlig hilsen
Ejby Menighedsråd

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 møder i Ejby
Præstegård på følgende
dage i 2016: Den 13.
september 19.30, hvor
der er informationsmøde om menighedsrådsvalget samt den 5.
oktober og 2. november
kl. 19.00.
Alle møder er offentlige, og dagsordnen for
møderne offentliggøres
i skabet på kirkemuren og på Ejby Kirkes
hjemmeside:
www. ejbykirke.dk
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For konfirmander og forældre
Tirsdag den 6. september 2016 kl.
19.00 er der aftengudstjeneste i Ejby
Kirke for konfirmander og forældre
med en efterfølgende sammenkomst
i præstegården.

For børn og børnefamilier
Minikonfirmander i Ejby
Torsdage fra den 6. oktober til den 17.
november 2016
Så fyldes Ejby Kirke og Præstegård
igen af glade minikonfirmander. De
skal synge og spille, være kreative
og på løb, høre bibelhistorier og lære
kirken at kende. Invitationer deles
ud i 3A og 3B på Ejby Skole efter
sommerferien, og der kan man læse
mere om tilmelding og program.
Der afsluttes med en pizzagudstjeneste den 17. november kl. 17.00, hvor
alle interesserede er velkomne.
Vi plejer at være
rigtig
mange
til denne gudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne viser
noget af alt det,
de har lært, og
vi plejer at spise rigtig mange pizzaer
efter gudstjenesten. Tilmelding til
spisning skal ske senest tirsdag den
15. november til VEVI@KM.DK eller
på tlf. 2485 5339.

I år har vi fået ny minikonfirmandlærer. Hun hedder Verena
Irming-Pedersen, og hun er 31 år og
præst på deltid i Karlslunde og Karlstrup Kirker. Verena er gift og har to
små børn, og så har hun stor erfaring
med at undervise minikonfirmander.
Hun glæder sig til at se en flok glade
minikonfirmander i Ejby!
Babysalmesang i Ejby Kirke
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 10.00
begynder et nyt hold babysalmesang. Julia Madsen leder babysalmesangen, der 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.
Børnegudstjeneste i Ejby Kirke
1. søndag i advent den 27. november
2016 kl. 14.00 begynder vi som sædvanlig kirkeåret med en børnegudstjeneste, hvor KFUM-spejderne
medvirker med krybbespil. Kom og
vær med til at synge julen ind.

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

Kirkebil

B

eboere i Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby sogne, der ikke har mulighed for at transportere sig selv, kan
nu benytte Flextrafik til gudstjenester
og øvrige arrangementer i sognene,
som menighedsrådet indbyder til.
Ønsker man at anvende kirkebil, så
skal man ringe til Flextrafik senest dagen før på tlf. 70 26 27 27 og bestille
turen – husk at bestille turen begge
veje! – og så skal man i første omgang
betale chaufføren og huske at få en
kvittering.
Bag på kvitteringen skriver man sit
navn, sin adresse og det kontonum-

mer, som man ønsker pengene overført til. Kvitteringen kan afleveres til
præsterne, kirkens ansatte eller i Møllelundgaarden, og beløbet vil så blive
overført efterfølgende.
Ve l k o m m e n
i kirkerne og
til vores arrangementer i
øvrigt!
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby
Menighedsråd

For børn og børnefamilier
Spaghettigudstjeneste i Borup Kirke
Onsdag den 14. september kl. 17 v. KWH
Tirsdag den 11. oktober kl. 17 v. LL
Torsdag den 17. november kl. 17 v. KWH
Spaghettigudstjeneste – en kort børnegudstjeneste med fortælling, bøn
og lystænding. Efter gudstjenesten
er der spaghetti med kødsovs i Møllelundgaarden. Efter aftensmaden er
der en aktivitet for børnene og kaffe
til de voksne. Vi
begynder kl. 17
i Borup kirke og
slutter 18.30 i Møllelundgaarden.
Det koster 10 kr. pr.
person, max 30 kr.
pr. familie.
Alle er velkomne.

Minikonfirmander
Igen i år inviteres børnene fra 3. klasse
til minikonfirmand-undervisning.
Det vil være 10 tirsdageftermiddage
fra kl. 14.30 til kl. 16 med start den 6.
september. Vi skal høre historier fra
Bibelen, bede fadervor, synge salmer
og undervejs også ud på orienteringsløb, der byder på lidt af hvert.
Alle børn på 3.
klassetrin er velkomne.
Spørgsmål og tilmelding til sognepræst Katrine
Winkel Holm
kwh@km.dk eller
telefon 51 20 64 47.

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 regel menighedsrådsmøde den 3. tirsdag i måneden undtagen juli og december.
Alle møderne er offentlige og afholdes
i Møllelundgaarden i Borup kl. 19.00.
Se dagsorden og referat på www.borupkirke.dk
Ændringer kan dog forekomme.
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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. 4198 8259 eller
send en mail til:
kirstenrekman@gmail.
com
Næste nummer
uddeles fra torsdag den
10. november til lørdag
den 19. november 2016.
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Fadervor og flykaprere

or 15 år siden var flyet United Airlines Flight 93 på vej til Washington. Undervejs opdagede passagerne,
at flyet var blevet kidnappet af terrorister og oven i købet skulle anvendes
som et dødbringende våben mod deres egne landsmænd. For datoen var
selvfølgelig den 11. september.
Passagererne greb telefonerne og
ringede hjem, og telefonopkaldene til
deres kære dokumenterer deres tanker
og handlinger. De véd godt, hvad der
venter dem. Så de tager afsked med
deres kære og fortæller samtidig, at
de har tænkt sig at angribe de knivbevæbnede kidnappere, så de undgår at
blive en del af terroristernes morderplaner. Bl.a. vil de bruge serveringsvognen og det kogende vand til te og
kaffe som våben. Men de bruger også
samtalerne til at bede.
En af dem beder Salme 23, der indledes med ordene: Herren er min
Hyrde, mig skal intet fattes. Men først
og fremmest beder de Fadervor, over
telefonen med deres kære og hver

for sig. Man hører
en af passagererne
sige som det sidste:
”Gud hjælpe mig.
Jesus hjælpe mig”
og så henvendt til
de andre: ”Er I klar.
Så ruller vi!” Frem
ruller
serveringsvognen og dermed angrebet på cockpittet og kidnapperne. Det sidste man
hører er støjen, da angrebet på cockpittet indledes.
Efter bønnen til Gud kaster de sig
altså ud i handling. En handling, der
redder en masse uskyldige mennesker
fra døden, men som samtidig koster
dem selv livet. De lægger først alt i
Guds hånd - ske din vilje beder vi jo
i Fadervor - og så handler de selv. Og
det fremgår tydeligt at bønnen giver
dem styrke og trøst til at handle i tiltro
til, at Gud er den far i himlen, der aldrig vil svigte dem.
Fadervor er den ældste kristne bøn.
Og det er vigtigt at kunne sit Fadervor.
Det minder den lille skæbnefortælling
fra 11. september os om.
KWH

Gudstjenester på Ældrecentrene

Mest for ældre i Borup

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

Seniorgudstjeneste i Borup Kirke
Torsdag den 15. september 2016 kl. 13.00
v. JEP. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Møllelundgaarden.

Gudstjenesterne starter kl. 14.00, og datoerne for efterårets gudstjenester 2016 er:
Boruphøj i Borup
Tirsdag den 6. september v. LL
Tirsdag den 4. oktober v. KWH
Tirsdag den 1. november v. LL
Efter gudstjenesterne er der fælles
kaffebord og sang.
Ældrecentret i Ejby
Torsdag den 13. oktober v. AN
Gudstjenesterne er åbne for alle.
Kom og vær med!

Gudstjeneste i Aktivitetshuset
Torsdag den 22. september 2016 kl. 14.00
v. LL
Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord og sang.

