Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby Pastorat
Foredrag om

”Sirius Patruljen” v/ Tobias Bartholdy

Alle helgens søndag

Torsdag den 16. november 2017 kl. 14.00 i Møllelundgården.

November 2017

Gudstjenester:

Onsdag d. 1. november:
Boruphøj kl. 14.00 v. LL
Søndag d. 5. november - Alle helgen:
Nørre Dalby kirke kl. 14.00 v. LL
Borup kirke kl. 16.00 v. LL

Tobias Bartholdy der har været patruljemand og næstkommanderende,
fortæller om den storslåede natur, det unikke dyreliv og de mange oplevelser
og personlige udfordringer.

Den 5. november er det alle helgens
søndag, den søndag om året, hvor vi i
kirken mindes de døde.

Som næstkommanderende har han været
af sted yderligere 13 mdr, og det er en lidt
anden oplevelse at være af sted anden gang.
Det er ikke svært at holde hovedet koldt når
det fryser – (minus) 40 grader, men det er
undertiden en udfordring at træffe de rigtige
beslutninger som leder for den lille enhed.

I vort pastorat gør vi det ved at nævne
navnene på dem, der det seneste år er
gået bort i en af vore 3 sogne. Ved denne
gudstjeneste vil der udover bøn, salmesang,
læsninger og prædiken også blive lejlighed
til at tænde lys, lytte til musik ved kirkens
ansatte, og på den måde give rum for, at vi
hver især kan mindes de, der betyder noget
særligt for os i vort liv.

Kom og hør om de psykologiske udfordringer
der kan være forbundet hermed samt
hvordan klimaet nu også begynder at øve
indflydelse på patruljens aktiviteter. Arrangementet holdes sammen med Ældresagen

Lørdag d. 11. november - Dåbsgudstjenste:
Nørre Dalby kirke kl. 10.00 v. KWH
Borup kirke kl. 11.00 v. KWH
Kimmerslev kirke kl. 12.00 v. KWH

Gudstjenesten er kl. 14.00 i Nørre Dalby
kirke og kl. 16.00 i Borup kirke.

Søndag d. 12. november - 22. s. e. trin.:
Borup kirke kl. 11.00 v. KWH
Søndag d. 19. november - 23. s. e. trin.:
Borup kirke kl. 09.30 v. LL
Nørre Dalby kirke kl. 11.00 v. LL
Tirsdag d. 21. november - Spaghettigudstj.:
Borup kirke kl. 17.00 v. KWH
Søndag d. 26. november - Sidste søndag
i kirkeåret:
Borup kirke kl. 11.00 v. JEP

Allehelgenskoncert med stemningsfulde sange i Borup Kirke
Onsdag den 8. november 2017 kl.19.30

Tirsdag d. 28. november
- Gudstjeneste afslutning babysalmesang:
Borup kirke kl. 17.00 v. KWH

Koret har eksisteret i år
27 år og har i de sidste 10
år haft den dygtige og dynamiske korleder Tatiana Kisseleva Gudnæs.Tatiana
er nærmest en entertainer, der holder de friske sangere til ilden og Tatiana har
formået at skabe en særlig klang i Ejbykoret.Ejbykoret har altid været et blandet
kor, der p.t. består af 29 sangere.

På min vej til Borup ser jeg flere og flere
skilte: ” til salg” står der. Jeg kender ikke
grunden til, hvorfor disse skilte dukker op,
men de fortæller mig om, at husets beboere
står overfor en forandring i deres liv. ”til
salg” – nogen gange kan vi også selv føle,
at vi er sat ”til salg”, fordi vi ikke kan kontrollere vores fremtid, men må håbe og tro
på, at der er noget godt i vente til os. Dette
gælder ikke kun efter et hussalg, men også
når vi står overfor en ny hverdag, fordi vi
har taget afsked med et familiemedlem eller
god ven.

Koret har et bredt alsidigt repertoire, det der bliver sunget, vil være en smuk buket
af kirkelige og verdslige sange af både nyt og gammelt, bl.a. kan nævnes Mozarts
”Ave Verum”, Niels W. Gades ”Benedictus” og Knud Nysted ”Laudate”. Tatiana vil
introducere musikken undervejs og alle vil få mulighed for at synge med på en
fællessalme.

I det gamle testamente står der i profeten
Jeremias bog kap 29 vers 11: ”Jeg ved, hvilke planer, jeg har lagt for jer, siger Herren,
planer om lykke, ikke om ulykke, om at
give jer en fremtid og et håb”.

JEP= provst Jens Elkjær Petersen,
KWH= sognepræst Katrine Winkel Holm,
LL=sognepræst Lis Levring

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 (personregistrering & attester)
Mail: ringsted.sogn@km.dk
Sognegården Tlf. 51856444
Mail: borupsognegaard@gmail.com

Næste kirkeannonce:
uge 48 i Midtsjællands Avis

Fremtid og håb

Ejbykoret holder Allehelgenskoncert i Borup Kirke
onsdag den 8. november
kl.19.30 og repertoiret ved
koncerten vil blive et udpluk
af vore smukke aftensange,
samt kendte og velklingende
korsatser.

Praktiske oplysninger:

Præstens skrivebord

For mænd – såmænd…

Tirsdag den 21. november 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 21. november 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 23. november kl. 14.0016.00 i Møllelundgaarden. En eftermiddag med mulighed for at hygge sig med
gran og ler, lys og sang krydret med en
fortælling og hygge omkring kaffebordet.
Alle er velkomne - også gerne med bidrag!

Fremtid og Håb. Dette er godt at have med
sig som trøst og støtte i vort liv. For hos
vores himmelske far er vi ikke sat ” til salg”.
Det er vores fremtid og vort håb.

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 29. november kl. 19.00 i
Møllelundgaarden. Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden og referat kan
ses på hjemmesiden.

Find os på:
www.borupkirke.dk

Lis Levring

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

