Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby Pastorat
Babysalmesang

Skal du og din baby være med?
I kan lige nå det, for vi begynder tirsdag d. 12. september kl. 10.00-12.00.
Det er alle tiders mulighed for en
hyggelig og stimulerende stund med
dit barn – og for at få udvidet godnat-sang repertoiret.

September 2017

Det er gratis at deltage.

Gudstjenester:

Tilmelding til Jeanne Grubbe
på 51 85 64 44 eller jegru@km.dk
Se mere på hjemmeside og facebook.

Søndag d. 3. september - 12. s.e. Trinitatis:
Borup kirke kl. 09.30 v. KWH
Kimmerslev kirke kl. 11.00 v. KWH

Tween Gospel

Kom og vær med i vores helt nye kor
– vi starter onsdag d. 6. september kl.
15.30 – 16.50 i Sognegården.

Minikonfirmander
i Borup kirke

Det er alle tiders mulighed for at få ladet batterierne op efter en lang skoledag – man bli’r glad i låget af at synge!

I løbet af efteråret får alle børn i 3. klasse i
Borup Skole og Borup Privatskole mulighed
for at gå til minikonfirmand

For alle elever i 5. 6. og 7. klasse – også
dem, der ”ikke kan synge”!
Det er gratis at deltage.

Som minikonfirmander kommer børnene til
at høre de bedste historier fra Bibelen, bede
Fadervor, synge salmer, lege - og til Halloween bliver der også plads til et godt gys på
kirkeloftet. Det hele slutter med en adventsgudstjeneste 5. december, hvor hele familien er
inviteret med og hvor børnene hjælper med til
at lave gudstjenesten. Alle børn på 3. klassetrin
er velkomne. Børnene møder op i Borup kirke
og går så over i Møllelundgården, hvor der
bliver serveret saftevand og kage. Det begynder tirsdag d. 29. august kl. 14.30 og slutter 5.
december.
Det er gratis at gå til minikonfirmand, og tilmelding kan ske på mail til sognepræst Katrine Winkel
Holm KWH@km.dk eller telefon 51 20 64 47.

Tilmelding til korleder Jeanne Grubbe
på 51 85 64 44 eller jegru@km.dk
Se mere på hjemmeside og facebook.

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 20. september kl. 19.00 i
Møllelundgaarden. Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden og referat
kan ses på hjemmesiden.

Onsdag d. 6. september - gudstjeneste:
Boruphøj kl. 14.00 v. LL
Lørdag d. 9. september - dåbsgudstjeneste:
Nørre Dalby Kirke kl. 10.00 v. LL
Borup Kirke kl. 11.00 v. LL
Kimmerslev Kirke kl. 12.00 v. LL
Søndag d. 10. september - 13. s.e. Trinitatis:
Borup kirke kl. 11.00 v. JEP
Torsdag d. 14. september - seniorgudstj.:
Borup kirke kl. 13.00 v. LL
Søndag d. 17. september - 14. s.e. Trinitatis:
Borup kirke kl. 09.30 v. LL
Nørre Dalby kirke kl. 11.00 v. LL - Høstgudstj.
Torsdag d. 21. september - spaghettigudstj.:
Borup kirke kl. 17.00 v. LL

Praktiske
oplysninger:
Kirkebil:

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

Kontakt:
Lis Levring Tlf. 51856443
Mail: LILE@km.dk
Katrine Winkel Holm Tlf: 51206447
Mail: KWH@km.dk
Jens Elkjær Petersen Tlf. 51856442
Mail: JEP@km.dk
Graver Tlf. 24256294
Mail: borup-graver@gmail.dk
Kirkekontor Tlf: 51856444
Mail: borup.sognkoege@km.dk

Næste kirkeannonce:
uge 39 i Midtsjællands Avis

Præstens skrivebord

Den 31. oktober 2017 er det nøjagtig 500 år siden, Luther slog sine 95 berømte teser
op på kirkedøren i Wittenberg.

Søndag d. 24. september - 15. s.e. Trinitatis:
Borup kirke kl. 11.99 v. KHW - Høstgudstj.
JEP= provst Jens Elkjær Petersen,
KWH= sognepræst Katrine Winkel Holm,
LL=sognepræst Lis Levring

Foredrag:
Luther - lystig og ligefrem

Men hvem var mennesket Luther? Og hvad var hans ærinde? Og gik det, som han
ville?
I sit vante humoristiske og lettilgængelige stil fortæller Kristian Østergaard om
Martin Luther og hans anliggende. Med foredraget “Luther - lystig og ligefrem”
får man virkelig indtryk af, hvilken skelsættende begivenhed, der fandt sted i
1517. På en enkel og munter vis får man indsigt i Martin Luthers spændende
og udfordrende virke og
runder de vigtigste reformationsbegivenheder.
Kristian Østergaard er sognepræst ved Sorø Slotskirke
Foredraget arrangeret i samarbejde med LOF
Kr. 50,Tilmelding: www.koege.lof.dk,
telefon 51 74 42 66
Tid: Onsdag den
13. september 2017 kl. 19.00
Møllelundgården,
Hovedgaden 72, 4140 Borup

For mænd – såmænd…

Tirsdag den 5. september kl. 10.00.
Vi begynder med lidt formiddagskaffe i
Møllelundgaarden. Alle er velkomne, hvis
man altså er en mand.

Seniorgudstjeneste i Borup
Kirke v/ Lis Levring

Torsdag den 14. september kl. 13.00, efter gudstjenesten er der kaffebord i Møllelundgaarden.

Mailadresse:
borup.sognkoege@km.dk

Ret og vrang, frem og tilbage.
Vil du gerne være med til at strikke?
Rundt om i landet strikkes der dåbsklude,
flittige hænder lader strikkepindene tale,
og frem vokser der små kunstværker med
kristne symboler på. Kors, hjerte, anker og
døbefont for eksempel. Dåbsklude bliver de kaldt, for det er meningen, at hvert
enkelt dåbsbarn får en sådan klud med
sig hjem. Som et minde fra den dag, hvor
vandet og ordene talte om Guds kærlighed
og netop denne særlige klud kom i brug.
Også her i vores by strikkes der. Nogen
mødes i Aktivitetshuset ( tirsdage i ulige
uger mellem 13 og 15) og strikker, andre
sidder derhjemme og strikker, alt efter tid
og temperament. Hvem holder så fast i alle
enderne? Det gør Anette Simoni, Skrænten 9. tlf. 25846479. Her kan interesserede
se prøver på dåbsklude, få garn og mønstre
til vore dåbsklude, og det er også her de
færdige klude kan afleveres. De første dåbsklude er allerede taget i brug.

Spaghettigudstjeneste ved Lis
Levring

Torsdag den 21. september kl. 17.00 i Borup Kirke. 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

Lis Levring

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

