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AKTIVITETER er dit fremtidige kodeord
Du har det sidste nummer af Kirkebladet i dine hænder.
Ikke bare det nyeste, men det allersidste vi trykker og sender
ud.
Borup-Kimmerslev og Nørre Dalby Sogne vil vi i fremtiden orientere dig på forskellige nye måder om. hvad
der foregår i vores kirker og sognegård, og hvad vi ellers
finder på af arrangementer og udflugter, hvor du kan få
gode oplevelser sammen med andre!
Først og fremmest er vi altid på hjemmesiden borupkirke.dk Klik dig ind på rubrikken AKTIVITETER, og du
vil få et hurtigt overblik over vores meget aktive sogne.
Du vil kunne se, om der er kirkekaffe efter den
næste gudstjeneste, om der er foredrag i Møllelundgården, som du har lyst til at opleve, og alt
om hvad der i øvrigt sker.
Samtidig vil vi jævnligt under overskriften
”Aktiviteter” i Midtsjællands Avis på en hel
side holde alle orienterede, uanset om man er til
hjemmesider eller ej.
Vi glæder os, fordi vi får
mere plads på hjemmesiden og udkommer oftere
Ejby Sogn henviser man
i avisen end de hidtidige
til kirkens hjemmeside
hver tredje måned. Vi vil
ejbykirke.dk, og der vil blive
løbende annoncere større
annonceret i Midtsjællands
arrangementer og: Hold
Avis.
øje med vores plakater!
Det vil blive det nye menighedsråds opgave at beslutte, hvordan den fremtidige kommunikation skal
foregå. Nærmere information
kommer senere.
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Stubberupgaard

De nye menighedsråd

O

mkring
midten
af
1800-tallet blev der åbnet op for, at godserne mod at
afskaffe hoveriet kunne inddrage noget bondegårdsjord
til arrondering af hovmarkerne. Da Svenstrup i 1846
efter pres fra bønderne ophævede hoveriet, fik godset lov
til at nedlægge 170 tdr. land
bondejord af takst 24, hvilket svarede til ca. 600 tdr. land jord af den
forekommende kvalitet.
Stubberupgaard blev oprettet
af jorderne fra 2 gårde i Stubberup og 3 gårde i Lammestrup,
herunder Bastebjerggaarden, og
fik et tilliggende på ca. 300 tdr.
land. Hovedbygningen blev opført i 1873, og den første forpagter
var Vilhelm Peter Christian Bruun
de Neergaard. Han var eneste søn
af Svenstrups ejer, Joachim Bruun
de Neergaard, men han blev aldrig selv ejer af godset, fordi det
ved oprettelsen af Svenstrup som
familiegods i 1844 var bestemt,
at det var søsteren Louise, der
skulle succedere i besiddelsen af
godset. Han var i flere perioder
formand for Borup-Kimmerslev
sogneråd og fra 1892 meddirektør
for Sparekassen for Ringsted og
Omegn. På Stubberupgaard blev
han afløst af datteren Julie Octa-

Følgende er valgt for perioden
2016-2020:

via og hendes mand, Henri Bruun
de Neergaard til Skjoldenæsholm.
I 1918 flyttede de til dette gods,
og Vilhelm Bruun de Neergaards
enke, Louise, flyttede tilbage til
Stubberupgaard.
I 1923 blev jorden som følge af
jordlovene af 1919 overdraget til
Statens Jordlovsudvalg og udstykket i husmandsbrug, medens
hovedbygningen i 1934 blev købt
af Københavns kommune.
I 1936 blev Stubberupgaard indrettet som social-psykologisk bosted, og den 28. maj 2016 holdt institutionen 80-års jubilæum.
Erik Augustinussen
Erik Augustinussen døde den 7. september 2016. I gennem mange år har
Erik beriget os med lokalhistoriske
artikler ikke mindst i Kirkebladet,
hvilket vi er ham meget taknemmlig
for. Æret være hans minde.

For mænd – så-mænd!

Café og kirke

Vi mødes tirsdag den 3. januar,
14. februar og 21. marts fra kl.
10.00 – ca. 12.00 i Møllelundgaarden.
Vi begynder med formiddagskaffe og drøfter bagefter på baggrund af et indlæg nogle af livets
store spørgsmål. Vi aftaler emnerne fra gang til gang.
Nye deltagere er velkomne –
mænd altså!

Et eftermiddagstilbud til seniorer om at mødes til en kop
kaffe, fælles sang og samvær fra
kl. 14.00 til 16.00 i Møllelundgaarden.
Tirsdag den 24. januar 2017
Program vil blive offentliggjort
senere
Tirsdag 28. februar 2017
“Vintertema i ord og sang” ved
provst Jens Elkjær Petersen og
sognepræst Lis Levring
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Ejby Sogn:
Randi Schmidt
Jonna Lustrup-Larsen
Anna Stærk
Uffe Frederiksen
Egon Vestergaard Toft
Susanne Christensen
Inger Lise Jensen
Louise Kongsdal Boss
Det fælles menighedråd for
Borup, Kimmerslev og Nørre
Dalby Sogne:
Borup Sogn:
Henning Lynge Nielsen
Henning Simoni
Hans Henning Nielsen
Anne-Lise Nielsen
Britta Nørregaard
Kimmerslev Sogn:
Poul Egede Hansen
Nørre Dalby Sogn:
Tommy Nørregaard Andersen
Irene Mikkelsen
Ivan Nyboe

De 9 læsninger
Borup Kirke
Søndag den 4. december kl. 16.00
For første gang holdes De 9
læsninger i Borup kirke. Det er
en musikgudstjeneste, hvor vi
gennem sang og ni læsninger
kommer igennem hele Bibelens
historie. Præsterne læser med,
men de fleste oplæsninger står
borgere i Borup for. Kom og
vær med til at synge vore vidunderlige adventssalmer.
Ejby Kirke
Søndag den 11. december kl. 10.30
Ejby Sogns konfirmander medvirker ved gudstjenesten 3.
søndag i advent med De 9 læsninger. Kom og vær med til at
synge julen ind!

Ældreklubben i Ejby Præstegård
Journalist Mich Vraa : Håbet
Torsdag den 12. januar 2017 kl. 14.30
I 2017 er der 100 års jubilæum for
overdragelsen af Dansk Vestindien til USA. Beretningerne fra de
danske slaveøer er barsk læsning,
og under arbejdet med at skrive
bogen ”Håbet” måtte Mich Vraa
ustandselig frasortere de værste rædsler. Han blev klar over,
at den fremherskende tanke – at
Danmark var en særlig human
slavenation – ingen bund har i
virkeligheden. Danmark var en
umenneskelig og brutal koloniherre, hvis adel og fremtrædende
borgere kun interesserede sig for
profit. ”Håbet” fortæller historien
om en slavefregat og en sukkerplantage, og om de mennesker der
levede og arbejdede dér.

Cand.mag., forfatter og foredragsholder Jeannet Ulrikkeholm:
Fuglen og barnet og andre smukke kærlighedssange på dansk og
fransk
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 14.30
Vi skal høre Jeannet Ulrikkeholm
synge smukke danske og franske
sange, som hun akkompagnerer
på guitar, lut og cello, og vi skal
synge med på udvalgte fællessange.

Foredrag i Borup

Merete Jensen: Rejseforedrag
“Kors, knyster og krumspring”
Onsdag den 18. januar 2017 kl. 14.00
i Møllelundgaarden
Et levende, humoristisk og rørende foredrag, som handler om Merete Jensens 900 kilometer lange,
smukke vandring på pilgrimsvejen El Camino Francais.
Arrangementet holdes i samarbejde
med Ældresagen.
Entre og kaffe 30,00 kr.
Naser Khader:
Kirken ved Kyndelmisse
Søndag d. 5. februar 2017 kl. 19.00 i
Borup Kirke og Møllelundgaarden
Vi begynder i kirken med aftengudstjeneste ved Katrine Winkel

Forskningsleder, arkæolog Jens
Ulriksen: Ringborgen i Lellinge
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 14.30
I september 2014 blev det offentliggjort, at arkæologer havde fundet en unik vikingeborg på Vallø
Stifts jorder tæt på Køge. Alt tyder
på, at borgen er bygget i 900-tallet og dermed i familie med de
berømte Trelleborge.
Jens
Ulriksen, der har
ledet udgravningerne, vil
fortælle om
Ringborgen i
Lellinge.
Der er ikke møde i Ældreklubben i
Ejby Præstegård i februar måned,
fordi Ejbyoptimisterne indbyder
til et arrangement i Ældrecentret i Ejby torsdag den 9. februar
2017 kl. 14.00, hvor Keld og Hilda
Heick underholder.
Eftermiddagen koster 40 kr.
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.

Holm og går så over i Møllelundgården og hører Naser Khader
holde foredrag: Bekendelser fra en
kulturkristen muslim
Naser Khader er muslim, men levende optaget af den betydning,
som kristendommen, især den lutherske, har haft for udviklingen
af frihed i Danmark. Faktisk synes
han, at danskerne tager folkekirke
og
kristendom for lidt
alvorligt og
mener, at islam
kunne
lære meget af
kristendommen.
Gratis adgang

Koncerter
Adventsfest
Torsdag den 8. december 2016
kl. 19.30 i Ejby Kirke og Ejby
Præstegård
Vi begynder med en julekoncert
i Ejby Kirke. De medvirkende er:
Maria Lundbak, obo, Ejbykoret,
Tatiana Kisseleva Gudnæs, sopransolist og korleder samt Torben Holdt, orgel.
Efter koncerten er der kaffe, lagkage, fællessang og hyggeligt
samvær i Ejby Præstegård.
Gratis adgang.
Gospeldag
Søndag den 22. januar 2017 kl.
10.00 i Ejby Kirke. Dagen slutter
med Musikgudstjeneste kl. 16.00.
Her fremfører ”Ejby new Gospel Singers” de sange, de har
lært i workshoppen tidligere
på dagen. Workshoppen ledes
igen af sangerinde, Christina
Boelskifte. Alle er velkomne til
at deltage, men man skal være
fyldt 10 år. Tilmelding (dog ikke
nødvendig) og evt. spørgsmål
skal ske til Anna Stærk på annadiva@privat.dk senest 19. januar. Vi glæder os til at se dig!
Familieforestilling:
”I Luthers fodspor”
Søndag den 29. januar 2017 kl.
14.00 i Borup Kirke
Vi tager hul på jubilæumsåret
for reformationen med en familieeftermiddag med sang, musik og fortælling om Martin Luther. Vi følger Luther fra han er
en ung munk i klosteret og får
serveret historien om ham i børnehøjde med humor og musik
af ensemblet Gioia.
Gratis adgang.
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Søndag 4. december
2. s. i advent

Gudstjenester i Borup, Kimm
		

Borup Kirke
16.00
Kimmerslev Kirke 11.00
Ejby Kirke
10.30

KWH
AN

Torsdag 8. december

Borup Kirke

13.00

LL

Seniorgudstjeneste

Lørdag 10. december

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 11. december
3. s. i advent

Borup Kirke
Ejby Kirke

11.00
10.30

LL
AN

Uden dåb - Kirkekaffe
De 9 læsninger

Torsdag 15. december

Ejby Kirke

10.00

AN

Julegudstj. - Børnehaven Vestergården og
Dagplejen

Fredag 16. december

Ejby Kirke
Ejby Kirke

9.45
10.30

AN
AN

Julegudst. - Fogedg.
Julegudstj. - Gemsevejens Børnehus

Søndag 18. december
4. s. i advent

Borup Kirke
9.30
Nørre Dalby Kirke 11.00

JEP
JEP

Tirsdag 20. december

Ejby Kirke

9.00

AN

10.00

AN

Julegudstj. - Ejby
Skoles indskoling
og mellemtrin
Børnejulegudstjeneste

JEP, LL, KWH De 9 læsninger

Fredag 23. december

Nørre Dalby Kirke 15.00

LL

Lørdag 24. december
Juleaften

Borup Kirke

13.00
14.15
15.30
Kimmerslev Kirke 13.30
16.00
Nørre Dalby Kirke 14.45
Ejby Kirke
13.30
15.30

LL
LL
LL
JEP
JEP
JEP
AN
AN

Søndag 25. december
Juledag

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 9.30
Ejby Kirke
10.30

KWH
KWH
AN

Mandag 26. december Borup Kirke
2. juledag

11.00

Kirkekaffe

KWH

AN = sognepræst Annie Nyholm · JEP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Le
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merslev, Nørre Dalby og Ejby
Søndag 1. januar
Nytårsdag

Borup Kirke
Ejby Kirke

14.00
16.00

JEP
JEP

Søndag 8. januar
Borup Kirke
1. s. e. hellig tre konger Ejby Kirke

11.00
10.30

JEP
AN

Torsdag 12. januar

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstjeneste

Lørdag 14. januar

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

LL
AN

Uden dåb · Kirkekaffe

Søndag 15. januar
Borup Kirke
2. s. e. hellig tre konger Ejby Kirke

11.00
10.30

Søndag 22. januar
Borup Kirke
9.30
3. s. e. hellig tre konger Nørre Dalby Kirke 11.00
Ejby Kirke
16.00

KWH
KWH Kirkekaffe
AN
Gospelgudstjeneste

Søndag 29. januar
Borup Kirke
4. s. e. hellig tre konger Ejby Kirke

11.00
9.30

JEP
JEP

Søndag 5. februar
Sidste s. e. hellig trek.

Borup Kirke
Ejby Kirke

19.00
10.30

KWH
AN

Lørdag 11. februar

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 12. februar
Septuagesima

Borup Kirke
Ejby Kirke

11.00
9.30

LL
LL

Uden dåb · Kirkekaffe

Onsdag 15. februar

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstjeneste

Søndag 19. februar
Seksagesima

Borup Kirke
9.30
Nørre Dalby Kirke 11.00

JEP
JEP

Kirkekaffe

Søndag 26. februar
Fastelavn

Borup Kirke

KWH

11.00

Nye gudstjenestetider

Kirkebil

Fra 1. december ændres de sædvanlige
gudstjenestetider til kl. 9.30 og 11.00
i Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby
Kirker, og gudstjenesterne i Ejby Kirke
kl. 9.00 ændres til kl. 9.30.

Hvis man bor i Borup, Kimmerslev og
Nørre Dalby Sogne kan man ringe til
Flextrafik tlf. 7026 2727 senest dagen før.
Husk at aflevere kvittering med navn
adresse og kontonummer.

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
Dalbyvej 58, Ejby
Tlf. 5682 2448
ejbykirkegaard@mail.dk
Graver
Jens Bo Andersen
Tlf. 4059 2448
Hjemmeside:
www.ejbykirke.dk
Ejby Menighedsråd
Det nye menighedsråd
konstitueres i slutningen
af november.
Følg med på kirkens
hjemmeside ejbykirke.
dk

Om stenkastning

Ejby

V

i kristne har fælles skriftfortid med islam. Men
især på grund af vores forståelse af evangelierne som
netop et nyt testamente og
ikke bare endnu et nummer
i rækken af skrifter, skiller vi
os afgørende ud, hvilket meget illustrativt demonstreres i
fortællingen om den utro kvinde, der
ifølge loven står til stening.
Det er ikke bare de moderne tider, der
gør tanker og talemåder om stening
uacceptable, men selve fortællingen i
Det nye Testamente. Denne fortælling
demonstrerer både linket bagud til
Moseloven og bruddet med den. Jesus
slentrer næppe ind blandt disse udøvere af loven med stene i hænderne,
siger sine ord, og alle indser deres radikalitet, lader stenene falde, og så er
kvinden reddet i det mindste i denne
omgang. Nej, fortællingen er som så
mange andre en nøgle til evangeliet. Jesus der netop ikke går ind og forsøger
at forkaste den lov, som disse mænd
og denne kvinde lever efter og måske
især under, og alligevel viser fortællingen i en anden, helt anden retning,
mod den nyformulering af forholdet
mellem skaberen og skabningen.

Den nye pagt, der lader den gamle
pagt bag sig. Selv hvis vi forestiller
os, Jesus standsede denne konkrete
stening, er det vanskeligt at se for sig,
at kvinden og mændene derefter blev
tilhængere og fulgte Jesus. De levede
sikkert videre som hidtil, og måske har
episoden levet videre i lokalsamfundet.
Derfor kan det undre mig, den vægt
Det gamle Testamentete ofte optræder
med ikke mindst i et så religiøst samfund som det amerikanske, og ikke
mindst i amerikanske film, hvor netop
det evangelierne kaster nyt lys over synes uberørt, og øje for øje hersker stadigvæk. Selv i en dansk kontekst kan
man høre disse levn fra Det gamle Testamente fremført som fyndord, når vi
søger alibi for at fravælge evangeliets
tale.
UJF

For børn og børnefamilier
Menighedsrådsmøder
Ejby Menighedsråd afholder som reglen møder den første onsdag i
månedeen dog ikke i juli.
august og december.
Alle møder er offentlige,
og afholdes i Ejby Præstegård kl. 19.00.
Dagsordnen for møderne offentliggøres i skabet på kirkemuren og på
Ejby Kirkes hjemmeside:
www. ejbykirke.dk
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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.

Babysalmesang i Ejby Kirke
Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 10.00
starter et nyt hold babysalmesang.
Julia Madsen mødes med børn og
mødre hver tirsdag. 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

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
Jeanne Grubbe
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

Ny kordegn

Jeanne Grubbe startede i oktober som ny
kordegn, præstesekretær og sognegårdsvært.
eanne Grubbe er
36 år gammel.
Hun bor i Ringsted
sammen med sin
mand og tre børn.
Hun er uddannet
folkeskolelærer
og har tidligere
været kirkesanger
i Haraldsted-Allindemagle og Jyllinge.
Senest har hun været ansat på Ringsted
Musik- og Kulturskole.
“Jeg glæder jeg mig meget til at være
kordegn – en titel, jeg får papir på til
december, når jeg har gennemført den
nødvendige uddannelse, og jeg glæder
mig meget til at møde jer - i kirken, på
kirkekontoret og i sognegården,” siger
Jeanne. Velkommen til Jeanne.

J

Juleaftensgudstjenester
I år bliver der i alt 6 gudstjenester
juleaften i de tre kirker:
Borup Kirke kl. 13.00. 14.15 og 15.30
Kimmerslev Kirke kl. 13.30 og 16.00
Nørre Dalby Kirke kl. 14.45
I stedet for orgel spiller Jule Holmegaard Schade på accordeon i Kimmerslev og Nørre Dalby Kirke.

For børn og børnefamilier
Spaghettigudstjeneste i Borup Kirke
Torsdag den 12. januar kl. 17.00 v. LL
Onsdag 15. februar kl. 17.00 v. LL
Spaghettigudstjeneste - en kort gudstjeneste med bibelfortælling, salmesang, bøn og lystænding. Efter
gudstjenesten kan man deltage i
fællesspisning i Møllelundgaarden.
Menu: 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.
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, mail lile@
km.dk eller telefon 51856443
Børnejulegudstjeneste
Lillejuleaften fredag den 23. december
2017 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
Det nye menighedsråd konstitueres i
slutningen af november. Følg med på
kirkernes hjemmeside: borupkirke.dk
Menighedsrådsmøder:
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder som regel menighedsrådsmøde den 3. tirsdag i måne-

den undtagen juli og december. Alle
møderne er offentlige og afholdes i
Møllelundgaarden i Borup kl. 19.00.
Ændringer kan dog forekomme.
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
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Præstens klumme

M

enighedsrådene i de fire sogne,
Borup, Kimmerslev, Nr. Dalby
og Ejby, har besluttet at nedlægge
det fælles kirkeblad. Så det er lidt vemodigt at sidde her med det sidste
eksemplar i hænderne.
I Ejby-Nr. Dalby Pastorat har der
været et kirkeblad, lige siden min
forgænger i embedet, provst Bent
Fønss-Jørgensen, besluttede, at nu
skulle også vores sogne have eget
kirkeblad.
Det første eksemplar, der ligesom
nu dækkede et kvartal, udkom i januar måned 1964. Det er sjovt at tage
det første blad frem fra arkivet og se,
hvor stor en udvikling der er sket med
bladet i løbet af de 52 år, der er gået.
De tre første blade, der udkom i januar, april og juli kvartal 1964, er skrevet på skrivemaskine og i A4 format,
tre ark med hæfteklamme i hjørnet.
Grunden til, at bladet skal udkomme, gør Fønss-Jørgensen rede for i
det første nummer. Han skriver: ”Det
har sin store værdi på længere sigt at
have en oversigt over gudstjenester og
kirkelige møder i sognet, så man, hvis
man er interesseret, kan lægge sine
planer efter gudstjeneste- og mødelisten. Og dertil kommer, at en kirkelig

orientering om, hvad der sker i ens
eget sogn, altid har sin værdi i sig
selv, - ikke blot for de kirkeligt interesserede, men også for de kirkefremmede, som måske ad denne vej kunne
få større interesse for den kirke, de står
som medlemmer af.”
Vores kirkeblad fungerer stadig som
en kilde til oplysninger om gudstjenester og kirkelige møder i præstegård
og sognegård, men bladet er blevet
meget dyrt og overhalet indenom af
vores kirkers hjemmesider, som er fyldt
med nyttige informationer om både
sognene, gudstjenesterne, møderne,
koncerterne etc.
Det var også dyrt at udgive de første
kirkeblade, og Fønss-Jørgensen bad
derfor om, at menigheden ville yde et
tilskud til bladet. Da jeg overtog det i
1985, var der stadig indlagt girokort,
så man kunne støtte kirkebladet, som
på det tidspunkt var i A5 format.
Vores sidste årgange af kirkebladet
vendte tilbage til A4 formatet, men i
en noget anderledes farverig udgave
end de første gulnede, maskinskrevne
ark, som Ejby-Nørre Dalby Pastorats
Kirkeblad begyndte med i januar 1964.
Annie Nyholm

Gudstjenester på Ældrecentrene

Mest for ældre i Borup

Kirkebladet udgives 4
gange årligt og husstandsomdeles i Borup,
Ejby, Kimmerslev og
Nørre Dalby Sogne.

Gudstjenester med altergang for alle ældre, pensionister og andre interesserede.
Gudstjenesterne starter kl. 14.00, og datoerne for vinterens gudstjenester 2016 og
2017 er:

Seniorgudstjeneste i Borup Kirke
Torsdag den 8. december 2016 kl. 13.00
v. LL

Hvis bladet udebliver,
så ring eller send en
sms til Kirsten Rekman
på tlf. 4198 8259 eller
send en mail til:
kirstenrekman@gmail.
com

Boruphøj i Borup
Torsdag den 22. december v. LL
Tirsdag 7. februar v. LL

Kirkebladet udgives ikke længere, så dette er
det sidste blad.
Kirkebladet side 8

Ældrecentret i Ejby
Tirsdag den 13. december v. AN
Torsdag den 2. februar v. AN
Den 13. december 2016 synger vi julen ind og hygger med knas og julegodter. Ejby Kirkes Kor medvirker
denne dag. Alle er velkomne.

Gudstjeneste i Aktivitetshuset
Torsdag den 15. decmber 2016 kl. 14.00
v. LL

Efter alle gudstjenesterne er der fælles
kaffebord. Alle er velkomne!

