Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby Pastorat
Sogneaften om Storm P:

Nyhed:

Livet er svært, men matematik er sværere

Oktober 2017

Gudstjenester:

Søndag d. 1. oktober - 16. s.e. Trinitatis:
Borup kirke kl. 09.30 v. LL
Kimmerslev kirke kl. 11.00 v. LL
Søndag d. 8. oktober - 17. s.e. Trinitatis:
Borup kirke kl. 09.30 v. KWH
Onsdag d. 11. oktober:
Boruphøj kl. 14.00 v. KWH
Søndag d. 14. oktober - Dåbsgudstjeneste:
Nørre Dalby kirke kl. 10.00 v. LL
Borup kirke kl. 11.00 v. LL
Kimmerslev kirke kl. 12.00 v. LL

”Jeg er ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud over livet, så bliver
dét morsomt,” lød svaret fra Storm P., da han en dag blev spurgt, hvordan det var
at være en morsom mand.
Højskolemanden og forfatteren
Erik Lindsø fortæller historien
om Storm P., hans humor og
livssyn, som det kommer til
udtryk i de over 3.000 fluer, han
producerede fra 1939 til 1949.
Foredraget øser hjertevarmt af
en stor viden om og kærlighed
til Storm P. som humorist og
skæv eksistens.
Tid: onsdag d. 4. oktober
kl. 19.30 i Sognegården,
Hovedgaden 72.

Ét telefonnummer til sognet og nyt om
personregistrering
Ét fælles telefonnummer 57 52 60 85 til sognet.
På dette nummer kan man via en tast selv menu
få kontakt til sognets forskellige personer/ funktioner - herunder Ringsted Kirkekontor. Man kan
selvfølgelig fortsat ringe direkte til os på vore egne
personlige numre.
Fra den 1. september varetager Ringsted Kirkekontor personregistreringen for vort sogn.
Derfor skal man henvende sig til Ringsted Kirkekontor vedrørende attester, navnesager, O/Aerklæringer mm.
Ønsker man at bestille en kirkelig handling, bedes man kontakte en af sognets præster eller
provst for at aftale nærmere.
Yderligere info: Se vores hjemmeside

Gratis adgang

Søndag d. 15. oktober - 18. s.e. Trinitatis:
Nørre Dalby kirke kl. 11.00 v. LL
Borup kirke kl. 16.00 v. LL
Søndag d. 22. oktober - 19. s.e. Trinitatis:
Borup kirke kl. 11.00 v. JEP
Tirsdag d. 24. oktober - Spaghettigudstj.:
Borup kirke kl. 17.00 v. KWH
Søndag d. 29. oktober - 20. s.e. Trinitatis:
Fælles Provstigudstjeneste i Køge kirke
kl. 10.00
JEP= provst Jens Elkjær Petersen,
KWH= sognepræst Katrine Winkel Holm,
LL=sognepræst Lis Levring

Praktiske
oplysninger:
Kirkebil:

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

Kontakt:
Sognet Tlf: 57526085
Mail: borup.sognkoege@km.dk
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
Mail: ringsted.sogn@km.dk
Sognegården Tlf. 51856444
Mail: borupsognegaard@gmail.com

Næste kirkeannonce:
uge 43 i Midtsjællands Avis

Provstigudstjeneste
og reformationsfejring

Præstens skrivebord

Søndag den 29. oktober kl. 10.00 i Køge kirke
med efterfølgende spisning og debat i Køgehallerne.
Ved provstigudstjenesten i Køge Kirke fejrer vi 500-året for den lutherske reformations begyndelse. Netop i året 1517 – den 31. oktober – havde Luther sat en plakat
op på kirkedøren til Slotskirken i Wittenberg med 95 teologiske teser forfattet på
latin.
En af Luthers fortjenester er at inddrage menigheden i gudstjenesten og gøre den
til en salmegudstjeneste. Det er der grund til at fejre, som vi gør det ved dette års
provstigudstjeneste i Køge kirke.
Om eftermiddagen – efter spisning i Køgehallerne – har vi inviteret teologiprofessor Niels Henrik Gregersen, politiker og forfatter Naser Khader samt radiovært Niels Krause-Kjær som ordstyrer til at gøre os klogere på, hvordan Luthers
tænkning og den lutherske reformation kan være en inspirationskilde til at løse de
udfordringer, vi i dag står overfor i kirke og samfund.
Dagen er gratis, men ønsker du at deltage i fællesspisning, er tilmelding nødvendig
til Jeanne Grubbe på mail borupsognegaard@gmail.com eller 51 85 64 44, senest
fredag den 13. oktober kl. 12.00.

For mænd – såmænd…

Tirsdag den 24. oktober kl. 10.00.
Vi begynder med lidt formiddagskaffe i
Møllelundgaarden. Alle er velkomne, hvis
man altså er en mand.

Spaghettigudstjeneste ved
Katrine Winkel Holm

Tirsdag den 24. oktober 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.

Mailadresse:
borup.sognkoege@km.dk

Cafe og kirke

Torsdag den 26. oktober kl. 14.00- 16.00
i Møllelundgaarden. Kan du huske? En
eftermiddag hvor vi vil mindes og prøve
nogle af de gamle lege og sange fra det forrige århundrede. Alle er velkomne - også
gerne med bidrag!

Soveposer i kirken
Man behøver ikke rejse langt for at komme
langt væk. Nogen gange skal man bare
krydse gaden for at nå et andet sted hen.
Det slog mig, da vi i september inviterede
årets konfirmander til at overnatte en enkelt
nat i Borup Kirke. Skolebørnene går forbi
kirkebygningen næsten hver dag, den er
en del af hverdagen for alle i byen, alligevel
følte de, at det var et lidt mærkeligt sted at
befinde sig en nat. Anderledes. Fremmed.
Og måske en lille smule uhyggeligt.
Det blev nu en rigtig hyggelig oplevelse, og
konfirmanderne sov sødt på kirkegulvet
natten igennem.
Men, at kirken både virker hjemlig og
fremmed, er ikke underligt. Den er
fremmed, fordi det har at gøre med det, der
ikke er menneskeligt. Hjemlig, fordi kirken
har budskab til os, der er mennesker.
Vi skal føle os godt tilpas i kirken, men vi
skal også føle, at vi her møder noget, der er
større og mægtigere end os. Noget, vi ikke
har fod på.

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 11. oktober kl. 19.00 i
Møllelundgaarden. Menighedsrådsmøder
er offentlige. Dagsorden og referat kan ses
på hjemmesiden.

Find os på:
www.borupkirke.dk

Katrine Winkel Holm

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

