Borup – Kimmerslev – Nørre Dalby Pastorat
Mozart

Præstens
skrivebord

- En koncert med fortælling om Mozart
Borup Kirke
Torsdag 16. marts kl. 19.30

Marts 2017

Mozart
Historien om

levende musik til!

Gudstjenester

Søndag 5. marts:
Gudstjeneste Borup kirke kl. 11.00
v. JEP
Lørdag 11.marts:
Dåbsgudstjeneste Nørre Dalby kirke
kl. 10.00 v. KWH
Lørdag 11. marts:
Dåbsgudstjeneste Borup kirke kl. 11.00
v. KWH
Lørdag 11. marts:
Dåbsgudstjeneste Kimmerslev kirke
kl. 12.00 v. KWH
Søndag 12. marts:
Gudstjeneste Borup kirke kl. 16.00
v. JEP

Hvad skal du?
Et konkret spørgsmål
på hvervematerialet fra folkekirkens
nødhjælp, der ligger blandt bunkerne på
skrivebordet, men også et ganske almindeligt dagligt spørgsmål: “Hvad skal du?”
Hvad skal jeg? Er der noget jeg skal? Nogen gange bliver spørgsmålstegnet afløst
af et udråbstegn. Hvad skal jeg!
For sådan udfordres jeg til at måtte revidere mine valg. Og ja, der er mange valg
midt i en almindelig hverdag.

Fløjtenisten Rikke Høyer Lentz og pianisten
Aksel Skjoldan fortæller om og spiller musik
af Mozart.

Mozart –
En fortælling med

Onsdag 1. marts:
Gudstjeneste Boruphøj kl. 14.00 v. LL

Borup Kirke torsdag den 16. marts kl.19.30

Rikke Høyer Lentz tværfløjte
Aksel Skjoldan piano
Gratis adgang

Oplev den forunderlige fortælling om Mozart, der var et helt ufatteligt godt begavet
menneske, som levede et mærkeligt liv: Hans
omflakkende barndom, hans forelskelser og
faderens styring af ham, hans rejser og ikke
mindst hans musik, som på den ene side er
så enkel, men som på den anden side alligevel
er så rig.

Aksel Skjoldan har rejst i Mozarts fodspor i Østrig, hvor Mozart blev
født og levede det meste af sit liv. I Tyskland, hvor farens familie kom
fra. Italien, hvor han fejrede triumfer som ung og blev adlet af Paven.
Frankrig, hvor han allerede som 7-årig fik udgivet sine første noder og
England, hvor han lærte London-Bach at kende, skrev sine første symfonier, og meget mere.

Hvad skal jeg?
Jesus siger: Alt hvad I vil, at mennesker
skal gøre mod jer, det skal I også gøre
mod dem. Hvad skal jeg! Præcis jeg
skal handle overfor andre mennesker på
samme måde, som jeg selv ønsker at blive
behandlet. Og nej, jeg ønsker ikke at være
ensom, bange, sulten, forladt, set ned på ...

Sogneindsamling 12. marts 2017
Giv et par timer og vær med til at gøre en verden til
forskel for nogle af verdens fattigste. Vi mødes kl.
10.00 i Møllelundgaarden, Hovedgaden 72, hvor man
får udleveret sin rute. Der vil være suppe og brød, og
lidt kaffe, når man kommer tilbage fra sin tur.

Mit skrivebord er fyldt
med meget og ”hvad skal
du” — kræver mit svar.

Meld dig som indsamler – til sognepræst
Lis Levring, 51856443

Lis Levring

Søndag 19. marts:
Gudstjeneste Borup kirke kl. 09.30
v. JEP
Søndag 19.marts:
Gudstjeneste Nørre Dalby kirke
kl. 11.00 v. JEP

Sorgen er en kraft

Onsdag 22. marts:
Spaghettigudstjeneste Borup kirke
kl. 17.00 v. KWH

Forfatter, radiovært og erhvervsredaktør Esben Kjær Torsdag den 23. marts
kl. 19.30 i Møllelundgaarden.

Søndag 26. marts:
Gudstjeneste Borup kirke kl. 11.00
v. KWH

Esben Kjær er forfatter til bestselleren
“Min usynlige søn – kunsten at leve
med de døde resten af livet” og er nu
også aktuel med det personlige og tankevækkende foredrag, der tager afsæt
i bogen, der handler om, hvem du er
efter tabet af din elskede, og hvordan
du lever videre med ham eller hende –
baseret både på personlige erfaringer
og grundig research og interviews med
eksperter. Gratis adgang.

Praktiske oplysninger
Menighedsrådsmøde

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i Møllelundgaarden. Dagsorden og referat kan
ses på hjemmesiden.

Kirkebil

Man kan ringe til Flextrafik tlf. 7026 2727
senest dagen før. Husk at aflevere kvittering med navn, adresse og kontonummer
til kirkekontor.

Kontakt:
tlf. 5185 6444

Mailadresse:
borup.sognkoege@km.dk

For mænd – så-mænd!

Vi mødes tirsdag den 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.
Denne gang er emnet:
Fra dansk koloni til The American
Paradise. En fortælling om de tidligere
Dansk Vestindiske øer i 100-året for
salget. Nye deltagere er velkomne –
mænd altså!
v. Jens Elkjær Petersen

Café og kirke

Torsdag den 30. marts kl. 14.00-16.00 i
Møllelundgaarden
Et eftermiddagstilbud til seniorer om
at mødes til en kop kaffe, fælles sang
og samvær.
Dagens emne: Langt højere bjerge…
En billedfortælling om det tidligere
Dansk Vestindien dagen før 100-året
for salget. v. Jens Elkjær Petersen

Spaghettigudstjeneste

Onsdag 22. marts kl. 17.00 i Borup
Kirke v. KWH
Spaghettigudstjeneste - en kort
gudstjeneste med bibelfortælling,
salmesang, bøn og lystænding. Efter
gudstjenesten kan man deltage
i fællesspisning i Møllelundgaarden
til en rimelig pris. Se mere info på
hjemmesiden.

Find os på:
www.borupkirke.dk

Følg os på Facebook:
www.facebook.com/borupkirke

