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Mød Julie og Julie · Det handler om at lytte

J

Julie Berthelsen, kendt sanger
ulie Holmegaard Schade,
og forfatter, og vores egen
endnu ikke helt så kendt,
kirkesanger Julie Holmemen allerede en værdsat
gaard Schade giver hver for
kirkesanger i vore kirker.
sig en dejlig aften for beboOgså god til at synge samerne i Borup-Kimmerslevmen med børn. Hendes helt
Nørre Dalby pastorat.
særlige kompetence er dog
ulie Berthelsen fortæller
slet ikke sang, men at spille
i vores sognegård Møllepå harmonika. Hun studerForedrag
lundgaarden om, hvordan
er på Det kongelige Musikhun fra en hæsblæsende
konservatorium i København. Øver ofte på første
karriere med mange mislykkede slankekure er nåsal i Møllelundgaarden. For
et frem til at søge roen i
at vi alle kan høre, hvad en
livet og lytte til sin krop.
skøn, ung kvinde kan trylle
Spørge, hvad den har brug
frem af overraskelser på
for. Kom og hør, hvordan
det instrument, som tradihun gør, og hvad der har
tionelt blev spillet af gamle
fået hende til at skrive
rødmossede søulke, giver
Koncert
en bog om lækker mad –
hun koncert i Borup Kirke
uden dårlig samvittighed. Det sker ons- sammen med Astrid Mikaelyan i Duo
dag den 9. marts kl. 19.30 i Møllelund- Mischa. Det sker torsdag den 10. marts
klokken 19.30. Gratis adgang.
ASH
gaarden. Foto fra www.julieberthelsen.com

J

Kampen intensiveret

F

or Per Kirkeby, 78 årig
verdensberømt dansk
kunstner, har det altid
givet god mening at kæmpe for det, man brænder
for. Han er uddannet geolog, med speciale i arktisk kvartærgeologi. Det forklarer en del af hans kunst,
hvor Grønland fylder meget. Han har
dekoreret loftet i Den sorte Diamant.
Det er bare én ting. Karrieren har
været vidtfavnende: Maleri, skulptur

og bøger. En flittig mand,
der så pludselig falder
ned ad en trappe og får
en hjerneskade. Kampen
for det, man brænder for,
bliver med et uoverskuelig, når man ikke kan se farverne på
sine egne malerier.
Følg Kirkebys kamp i filmen ”Mand falder” i DOXBIO i Ejby Præstegård torsdag den 17. marts. Læs mere side 6.
ASH
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Nyt logo på tøjet

D

er er kommet logo på alle
sognets fem kirkegårdsmedarbejderes bluser og vindjakker.
Deres arbejdsplads er vores tre
kirkegårde i Borup-KimmerslevNørre Dalby Pastorat.
- Vi er blevet klædt på i ens
arbejdstøj i sort, grønt og beige
forsynet med det nye logo, siger
graver Bent Fogt Bakken. Det har
den fordel både for os selv, men
sandelig også for dem vi møder
i vores arbejde, at de straks kan
se, at vi hører til kirkegården. Det
øger trygheden og er meget praktisk, hvis man ønsker at henvende

sig til os, siger Bent Fogt Bakken.
Man behøvede ikke gå langt for at
finde det helt rigtige logo for vores
sammenlagte sogne, Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Pastorat.
Det fantastisk spændende kors
med masser af små kors i hvidt
mod den gule væg på østgavlen
af Nørre Dalby Kirke blev hurtigt
valgt.
I begyndelsen af 1500-tallet blev
Nørre Dalby Kirkes romanske
kor afløst af det nuværende langhuskor. Den rigtsmykkede østgavl
har 9 højblændinger med tilsvarende kamtakker. De 5 midterste

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Sogneindsamling i Borup-Kimmerslev og Nørre Dalby sogne
søndag den 13. marts 2016
Når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt, når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelse, eller når langvarig tørke
fører til sultkatastrofe, rammes kvinder og børn hårdest.
Del din søndag med verdens fattigste
kvinder og meld dig som indsamler.
Vi mødes kl. 10 i sognegården, Hovedgaden 72, hvor man får sin rute.
Hvis du gerne vil hjælpe med at samle
ind den 13. marts, kan du tilmelde dig
hos Lis Levring på tlf. 51856443 eller
mail: lile@km.dk
Efter indsamlingen serveres der suppe og
kaffe / te i sognegården.
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd står for indsamlingen i vores sogne.
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blændinger er brudt af en stor falset cirkelblænding, i hvis bund er
udmuret et ophøjet kors med korsede tværarme og små tværstave
for alle korsenderne. De små kors
i enderne findes også i Lazaruskorset og i et kors, der symboliserer evangelisering af verden (de 4
verdenshjørner besatte med kors).

Det sidste afsnit er fra Jørgen Brendekilde: Danske kirker.

ASH og EA

Årsmøde
i Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby Menighedspleje

Onsdag den 11. maj 2016
kl. 19.30 i Møllelundgaarden
Årsmøde med aflæggelse af
beretning, regnskab og valg til
bestyrelsen.
Menighedsmøde

i Møllelundgaarden
Onsdag den 11. maj 2016 kl. 20.00
Menighedsrådet vil her redegøre for sidste års regnskab,
det kommende års budget samt
give en orientering om rådets
virksomhed i det forløbne år og
om den planlagte virksomhed
for det kommende år
Borup-KimmerslevNørre Dalby Menighedsråd

Ældreklubben i Ejby Præstegård
Torsdag den 10. marts 2016 kl. 14.30
Blomsterdekoratør Erik Bering:
Fra Nørrebrodreng til Kgl. Hofleverandør
”Det var min bedstemor, der allerede i min barndom fik gjort
mig interesseret i vilde blomster.
Når vi gik ture
fra hendes sommerhus ved Skæring Strand, lærte
hun mig navnene
på
blomsterne
i naturen. Hun
købte aldrig frø

til sin have, men tog dem fra de
afblomstrede planter. Hendes begejstring var smittende. Min mor
havde gerne set, at jeg blev kok,
men efter, at jeg en kort tid havde
været kokkeelev, måtte alle indse,
at jeg interesserede mig mere for
at arrangere den dusk persille, der
skulle pynte fadet, end for maden...!”
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.

Foredrag i Møllelundgaarden i Borup
Onsdag den 9. marts 2016 kl.19.30
Sangeren Julie Berthelsen:
Sund balance
Julie Berthelsen er kendt som sanger og musiker, men er lige nu aktuel med boget ”Sund balance”.
I foredraget fortæller hun hudløst ærligt om sit eget forhold til
mad, diæter og sundhed, og det
pres hun særligt i sine ungdomsår
oplevede, hvor
hun kæmpede
med overvægt
og egne krav og
idealer til præstation, udseende og krop.
Gratis adgang.

Tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.30:
Irlandskenderen Adam Jørgensen: En historisk rejse gennem
Irland
Adam Jørgensen fortæller om Irland fulgt af levende irsk folkemusik. En historisk rejse gennem
krige, undertrykkelse, hungersnød og en stor kærlighed til den
grønne ø. Masser af myter og overtro og dejlige billeder fra det historiske Irland frem til det Irland, vi
kender i dag. Gratis adgang.

Konfirmandindskrivning og konfirmationer 2017

Indskrivning til konfirmation
2017 i Ejby Sogn kan ses i løbet af
maj 2016 på Ejby Skoles intranet
og på Ejby Kirkes hjemmeside
www.ejbykirke.dk i form af et
informationsbrev med oplysning om, hvordan og hvornår
tilmeldingen til konfirmationsforberedelse foregår.
I 2017 kan der vælges mellem
følgende konfirmationsdatoer i
Ejby Kirke:
St. bededag fredag den 12. maj,
lørdag den 13. maj, søndag den
14. maj og Kristi himmelfarts
dag torsdag den 25. maj.

Indskrivning til konfirmation 2017
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 2017:
Borup kirke:
St. bededag den 12. maj
Kristi himmelfartsdag den 25. maj
Søndag den 28. maj
Kimmerslev Kirke:
Søndag den 14. maj
Nørre Dalby Kirke:
Lørdag den 20. maj

Koncert i Borup Kirke
Koncert med Duo Mischa
Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Duo Misha består af 22-årige
danske accordeonist Julie Holmegaard Schade (vi kender hende som vores kirkesanger i Borup) og den 23-årige armenske
violinist Astrid Mikaelyan. De
mødte hinanden for fire år siden
på deres bachelorstudie på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. De begyndte
at spille sammen i 2013 og fandt
ud af, at de havde en ganske
særlig kemi fyldt med nærvær,
temperament og venskab.
Duo Mischa byder på en storslået rejse fra et pastelfarvet
lydlandskab med stykker som
Schindler’s List af John Williams, fra En tabt verden af Johan
Kvandal, videre ud i lyset og
store landskaber med passion
og temperamentsfulde varme
melodier af Astor Piazolla.

Konfirmandforældre i Ejby
Årets konfirmandforældre inviteres til møde i Ejby Præstegård
onsdag den 16. marts kl. 19.00.
Der sendes mail ud med invitation.

Indsamling til
Borup Menighedspleje
Ved alle arrangementer i sognegården, Møllelundgaarden
i Borup samles der ind til menighedsplejen.
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Søndag 6. marts
Midfaste
Lørdag 12. marts

Gudstjenester i Borup, Kimm
		

9.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 10.30
10.30
Ejby Kirke

LL
LL
AN

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

KWH
KWH
KWH

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Uden dåb

Søndag 13. marts
Borup Kirke
Mariæ bebudelses dag Ejby Kirke

16.00
10.30

JEP
AN

Torsdag 17. marts

Aktivitetshuset i
Borup
Borup Kirke

14.00

LL

17.00

LL

Spaghettigudstjeneste

Søndag 20. marts
Palmesøndag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Kirkekaffe

Torsdag 24. marts
Skærtorsdag

Borup Kirke
Ejby Kirke

16.00
14.00

LL
LL

Fredag 25. marts
Langfredag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

KWH
AN

Søndag 27. marts
Påskedag

10.30
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 9.00
10.30*
Ejby Kirke

KWH
KWH
AN

Mandag 28. marts
2. påskedag

Nørre Dalby Kirke 10.30

JEP

Kirkekaffe

Onsdag 30. marts

Borup Kirke

LL

Seniorgudstjeneste

Søndag 3. april
1. s. e. påske

9.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 10.30
10.30
Ejby Kirke

JEP
JEP
AN

Lørdag 9. april

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

KWH
KWH
KWH

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 10. april
2. s. e. påske

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

KWH
AN

Uden dåb · Kirkekaffe

Onsdag 13. april

Borup Kirke

17.00

KWH

Spaghettigudstjeneste

13.00

AN = sognepræst Annie Nyholm · JEP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Levr
Ved gudstjenester med stjerne medvirker Ejby Kirkes kor.
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merslev, Nørre Dalby og Ejby
Søndag 17. april
3. s. e. påske

Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

Fredag 22. april
Bededag

Borup Kirke
Ejby Kirke

Søndag 24. april
4. s. e. påske

Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

Lørdag 30. april

Nørre Dalby Kirke 9.00 + 10.30 KWH Konfirmation

Søndag 1. maj
5. s.e. påske

Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

Torsdag 5. maj
Kr. himmelfarts dag

Borup Kirke

LL
LL

9.00 + 10.30 JEP
10.30
AN
LL
AN

Kirkekaffe
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

JEP
JEP
Konfirmation

Ejby Kirke

9.00 + 10.30 LL
+ 12.00
9.30 + 11.30 AN

Lørdag 7. maj

Ejby Kirke

9.30 + 11.30 AN

Konfirmation

Søndag 8. maj
6. s.e. påske

Borup Kirke

10.30

Lørdag 14. maj

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
10.00
Ejby Kirke

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 15. maj
Pinsedag

Borup Kirke
10.30
Kimmerslev Kirke 9.00
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Uden dåb · Kirkekaffe

Mandag 16. maj
2. pinsedag

Nørre Dalby Kirke 10.30
Ved spejderhytten 10.30

LL
AN

Kirkekaffe
Friluftsgudstjeneste
i samarbejde med
KFUM-spejderne

Søndag 22. maj
Trinitatis søndag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

JEP
JEP

Søndag 29. maj
1. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

KWH
AN

Konfirmation

KWH Konfirmation

ring · KWH = sognepræst Katrine Winkel Holm
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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

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

Reformationen kom til Ejby

D

en store reformator på
Sjælland hed Peder Palladius og fra 1538 til 1543
gennemheglede han alle
kirker under Roskilde Stift
i egenskab af biskop. Forestil jer ham siddende på sin
stol nede i koret i Ejby Kirke
foran voksne og børn, selvejere og tyende, præsten og
degnen.
For Peder var det svært at
huske, hvad der blev sagt og diskuteret fra sted til sted i alle Sjællands 350
kirker. Derfor måtte han skrive notater,
og det blev til en lille bog, en såkaldt
visitatsbog. Det blev et af den danske
litteraturs klenodier, og blev ganske
givet også brugt i Ejby Sogn.
Han var ikke blid. Han brugte
grovfilen, men han var retfærdig og
gjorde ikke forskel på høj og lav. Det
var ikke blot teologien, men alle livets
forhold, der blev gennemgået og reguleret i evangeliets lys. Den gode Peder var - og følte sig som - en opdrager
for sit folk. Han talte om alt også pest og
drukkenskab, om sværgen og banden
og om dum modegalskab og åger.

Peder Palladius var af beskeden
herkomst, men en stor og flittig begavelse der dukkede op fra den danske
almue. Han blev såvel kongens som
Luthers forlængede arm.
Først var han i Wittenberg i Tyskland
og han blev stedets mønsterelev. Han
vakte så meget opmærksomhed, at han
blev den danske konges protegé.
I 1517 slog Luther sine 95 teser op på
kirkedøren til slotskirken i Wittenberg,
så den kommende tid vil blive præget
af 500 årsdagen for denne begivenhed.
Det er tankevækkende, hvordan de
begivenheder, der skete ved reformationen, gennemgribende ændrede
vores liv og skæbne.
Egon Toft

DOXBIO i Ejby Præstegård

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00

Mand falder
Hvad sker der, når en verdenskunstner pludselig mister sine naturgivne
evner?
Filminstruktøren Anne Regitze Wivel har fulgt sin ven, maleren Per
Kirkeby, på nært hold, efter at han
faldt ned ad en trappe og slog hovedet. Han havde tidligere overvundet følgerne af en
hjerneblødning og
to blodpropper, men
faldet på trappen for
to år siden resulterede i en hjerneskade,
der forhindrer ham
i at arbejde. Han
har ikke bare mistet
sin førlighed, men
også evnen til at

genkende farver og sågar sine egne
kunstværker.
Ud over at fotografere er Anne Regitze Wivel også til stede som samtalepartner og følger Per Kirkeby, som
kæmper for at vende tilbage, idet han
samtidig erkender sine manglende
fremskridt.
I filmen møder vi, foruden kunstneren, hans hustru,
venner og samarbejdspartnere, men
filmens
absolutte
hovedperson er Per
Kirkeby i et usædvanligt åbent møde
med filminstruktøren Anne Regitze
Wivel og hendes
kamera.

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

Klokkestolen i Nørre Dalby Kirke

D

en sidste præst i Nørre Dalby, mens
sognet var et selvstændigt pastorat, var
Michel Andersen Høyelse. Han blev i 1690
kaldet til Faaborg og Diernisse sogne, og
efter at han var rejst, blev Nørre Dalby ved
reskript af 26. april 1690 anneks til Ejby.
I 1681 fik Nørre Dalby Kirke en ny klokkestol af eg, og Michel Andersen satte et
minde over sig selv ved på klokkestolen at
lade indskære: ”Ao 1681 udi Martio loed
Michel Andersøn denne Klockestoel af
Kirkens Midler forfærdige”. Michel Andersen boede i Anneksgaarden, der dengang
var præstegård. Ved en ombygning i 1684
lod han sine og konens initialer indskære i
en løsholt, som siden er blevet anbragt over
stuehusets indgangsdør (tidligere omtalt i
Kirkebladet, 5. årgang, nr. 2, 2011)

Kirkens ældste klokke er støbt af
Hans Dieten i 1501. Den bærer inskriptionen ”Ave Maria gracia plena Dnc
tecum. Hans Dieten Ano Dni mdi”
(”Hil Maria, fuld af nåde, Herren er
med dig”). Klokken har et tværmål på
78 cm. Den anden klokke er støbt af I.C.
og H. Gamst i 1821. Den har et tværmål
på 88 cm.
EA

Spaghettigudstjenester i Borup Kirke
Torsdag den 17. marts kl. 17.00 v. LL
Onsdag den 13. april kl. 17.00 v. KWH
Gudstjenesten er tilrettelagt for børn
med bibelfortælling, salmesang, lystænding og bøn.
Efter denne korte børnegudstjeneste går
vi i Møllelundgaarden til fælles-spisning: 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.
Deltagelse i spisning koster 10 kr. pr.
person max 30 kr. pr. familie.

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. 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

Præstens klumme

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 (UF)
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

Det går over!
”Det går over!”
Sådan kan vi sige til barnet, der har
slået sig. Alt imens vi puster på det
sted, hvor det gør ondt.
”Det går over!”
Sådan kan vi sige til os selv, når tingene
er os imod.
”Det går over!”
Sådan siger vor Herre:
”Det går over!”
Det er en trøst.
- Og evangeliet ER et trøstens ord.
Evangeliet er det glædelige budskab
om, at vi ikke er glemte; det glædelige
budskab om, at vi ikke er ladt ensomme tilbage. Evangeliet er budskabet
om, at Gud har os med i sine tanker.
Evangeliet er budskabet om, at vi ikke
bare i et øjeblik er ude af dem. Evangeliet er trøstens ord.
Evangeliet er fortællingen om, at
Gud ikke lod vi mennesker sejle vores
egen sø. At han tog det kæreste eje, han
havde – sin Søn – gav ham i dødens
vold og derpå viste os, at det virkelig
går over. For evangeliet er ikke kun
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og ikke bare en fortælling. Det er også
virkelighed. Det går virkelig over.
Da Jesus hang på sit kors Langfredag,
sagde han om dem, der slog ham op på
det: ”Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad
de gør!”
Tilgivelse er, hvad Gud møder os
med. Og når vi bliver budt, og når vi
tager imod tilgivelse, hvad er det andet, end at det er gået over?
Har barnet slået noget i stykker, så
betyder tilgivelsens ord fra forældrene,
at krisen er gået over. Livet er igen
værd at leve. Livet er igen så dejligt og
dugfriskt, som da det blev til. Det som
før var spoleret af vreden, det er igen
blevet bundet sammen af kærligheden.
Intet menneske kan vel stå overfor
Gud med både samvittigheden og uskylden i behold på samme tid. Men til
det menneske, som må indrømme sin
skyld, til det menneske lyder evangeliets ord jo netop: ”Det går over!”
En anden måde at sige det på lyder:
”Glædelig påske”
Jens Elkjær Petersen

Gudstjenester på Ældrecentrene

Mest for ældre i Borup

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

Seniorgudstjeneste
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 13.00 i
Borup Kirke. Prædikant Lis Levring.
Efter gudstjenesten er der kaffebord
og fællessang i Møllelundgaarden.
Alle er meget velkomne.

Gudstjenesterne starter kl. 14.00 og datoerne for forårets gudstjenester 2016 er:
Aktivitetshuset i Borup
Torsdag den 17. marts v. LL
Boruphøj i Borup
Tirsdag den 1. marts v. LL
Tirsdag den 5. april v. LL
Tirsdag den 3. maj v. LL
Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den 17. marts v. AN
Torsdag den 14. april v. AN
Torsdag 12. maj v. AN
Efter gudstjenesterne er der fælles
kaffebord, og alle er velkomne.

Café og Kirke
Torsdag den 3. marts 2016 kl. 14.00 i
Møllelundgaarden
”Fra vinter til vår” v. Jens Elkjær Petersen og Lis Levring. Med sange og
en fortælling eller to finder vi vej fra
vinterens kulde og mørke til forårets
piblende liv.

