Babysalmesang i kirken

Høstgudstjeneste for børn

De Grønne Pigespejdere

Mandage kl. 9.45–10.30 ved musikpædagog Janne Solvang og Cecilia Lotko
Pontoppidan.
Du kan deltage, hvis du har bopæl i
sognet eller dit barn er døbt/skal døbes i
kirken og er mellem 3 og 12 måneder.
Det er gratis at deltage.

Fredag 15/9 kl. 10.30–11.15 ved Julie
K. Goldschmidt. Høstgudstjeneste for
børnehaver og hjemmegående børn i
alderen 3-6 år.

Du kan læse om os på vores hjemmeside
www.pigespejder.dk/lyngby
eller kontakte Marie-Louise Berg,
tlf.: 24 42 53 79

Legestue i sognegården

Lyngbykirkernes
Børne- og Spirekor

Nye hold begynder 2/10 og 27/11, hvert
hold 6 mandage. Læs mere på hjemmesiden og kontakt kirkekontoret for
tilmelding.

Hver onsdag kl. 9.30–12.30 ved Vibeke
Lentz. Kom og mød andre med børn i alderen 6 mdr. til 6 år. Der bliver sunget og
spillet, og I kan få lidt at spise og drikke.
Første gang efter sommerpausen 6/9.

LYNGBY
KIRKE
NYHEDS
BREV

Både drenge og piger, der har lyst til at
synge, er velkomne til at kontakte korleder Vibeke Ockelmann på tlf. 29 42 16 69
eller v_s_ockelmann@hotmail.com

SEPTEMBER/OKTOBER 2017

www.lyngby-kirke.dk

Halloween
Torsdag 26/10 kl. 18.30–19.30 ved Julie
K. Goldschmidt. Kom til halloween
mørkeløb i og omkring Lyngby kirke!
For børn og barnlige sjæle – kom gerne
udklædt. Forældre og andre voksne er
meget velkomne.
Gå på opdagelse rundt om gravene,
i krypten, i kirketårnet og i kirken.
Hils på bedemanden, smag en oblat
eller lav et lysende kors. Hør dystre

sange i kirken, både Lyngbykirkernes
Børnekor og kirkens kor medvirker
under ledelse af organisterne Regina
Bruun og Aleksander Krejniuk.
Der serveres orange suppe ved
våbenhuset, kogt på hemmelige urter,
samlet af suppekoger Sten Kristoffersen.
Konfirmander og minikonfirmander medvirker.

Reformation
Lutter salmer i 500 år

Gudstjenester
September
Lørdag 2.
11.00 Jørgen Demant
Dåbsgudstjeneste
Søndag 3.
12. s. e. Trinitatis
09.00 Jørgen Demant
Fromesse
10.30 Julie K.
Goldschmidt
Torsdag 7.
10.00 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Godmorgengudstjeneste
Søndag 10.
13. s. e. Trinitatis
10.30 Nils Wildschiødtz
Hansen

Tirsdag 12.
09.00 Julie K.
Goldschmidt
Laudes
Fredag 15.
10.30 Julie K.
Goldschmidt
Børnehavehøstgudstjeneste
Søndag 17.
14. s. e. Trinitatis
10.00 Julie K.
Goldschmidt
Radiotransmission
Torsdag 21.
10.00 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Godmorgengudstjeneste

Søndag 24.
15. s. e. Trinitatis
10.30 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Høstgudstjeneste
Tirsdag 26.
09.00 Julie K.
Goldschmidt
Laudes

Oktober
Søndag 1.
16. s. e. Trinitatis
09.00 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Fromesse
10.30 Jørgen Demant
Kirkecafé
Torsdag 5.
10.00 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Godmorgengudstjeneste

Lørdag 7.
11.00 Julie K.
Goldschmidt
Dåbsgudstjeneste

Tirsdag 24.
09.00 Julie K.
Goldschmidt
Laudes

Søndag 8.
17. s. e. Trinitatis
10.30 Julie K.
Goldschmidt

Torsdag 26.
10.00 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Godmorgengudstjeneste

Tirsdag 10.
09.00 Julie K.
Goldschmidt
Laudes
Søndag 15.
18. s. e. Trinitatis
10.30 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Søndag 22.
19. s. e. Trinitatis
10.30 Julie K.
Goldschmidt

Søndag 29.
20. s. e. Trinitatis
10.30 Kirkens præster
Reformations/kantategudstjeneste
Tirsdag 31.
19.00 International
festgudstjeneste med
flere kirkesamfund
Julie K. Goldschmidt
Organist Aleksander
Krejniuk

Kirken er åben mandag til lørdag kl. 9–16, søndag ved gudstjenester

I Christianskirken, Lyngby kirke og
Lundtofte kirke fortsætter vi med at
synge salmer og høre musik fra Luther
til i dag.
Torsdag 21/9 kl. 19.30–ca. 20.30
i Lundtofte kirke
K.L. Aastrup (1899–1980) – modernismen
Aastrup er den eneste, der skriver
salmer i Danmark i første halvdel af
1900-tallet. Han repræsenterer tidens
modernisme – et opgør med det forrige
århundredes romantik. Ved Mette Enevold og organist Peter Vinding Madsen.
Søndag 8/10 (obs dato ændret fra 29/10)
kl. 15.00–ca.16.00 i Christianskirken
Nyere salmer
Salmedigtere som Holger Lissner, Johannes Johansen og Hans Anker Jørgensen
står bag mange nye klassikere, og vi
synger salmer fra den generation. Ved
Lisa Tikkanen Pagh og organist Miriam
Widmann.
Sidste datoer 26/11 kl. 17.00 i Lyngby
kirke og 10/12 kl. 15.00
i Christianskirken.

Reformations/kantategudstjeneste

Lyngby kirkes bryggerlaug

Søndag 29/10 kl. 10.30
I anledning af reformationsåret opføres
J.S. Bachs kantate ’Ein feste Burg ist unser Gott’ (Vor Gud han er så fast en borg)
i højmessen. Kantaten er skrevet til
reformationsfesten i Leipzig og er senere
udvidet med tre trompeter og pauker af
Bach’s søn W.F. Bach. Det er denne festlige version, vi skal høre.
Lyngby kirkes barokorkester og
kor spiller og synger under ledelse af
organist Regina Bruun. Kirkens præster
prædiker fra forskellige hjørner i kirken,
med hver deres blik på Luther.
Efter højmessen serveres øl og pølser
udendørs.

I anledning af 500-året for Reformationen samler vi et bryggerlaug, der skal
brygge øl til et af vinterens reformationsarrangementer ’Det er Luther øl’
mandag 6/11 kl. 19.00–21.00 i sognegården, hvor Luthers bordtaler vil være
på programmet. Hertil bydes på et glas
Luther-øl, som brygges lørdag 2/9 og
søndag 1/10 kl. 9.00–14.30 i Lyngby Kirkestræde 10 A.
Øllet brygges fra bunden under
kyndig vejledning af præstens mand og
hobbybrygger Peter Erik Lotko Pontoppidan. Vi brygger to forskellige øltyper, og
der serveres lidt at spise og drikke.
Begrænset deltagerantal - tilmelding
til kirkekontoret.

International festgudstjeneste
på reformationsdagen

dagen med en gudstjeneste i Lyngby
kirke med samme tema og liturgi.

Tirsdag 31/10 kl. 19.00
Under overskriften ”Fra konflikt til fællesskab” holdt flere europæiske lutherske
kirker og den katolske kirke en festgudstjeneste, som blev holdt i Lund under
pavens besøg i foråret. Det økumeniske
fællesskab i Lyngby fejrer reformations-

Musikken er både rytmisk og klassisk.
Præster, organister, kirkekor, musikere
og sangere fra folkekirken, den katolske
kirke og frikirkerne deltager.
Efter gudstjenesten bydes på en forfriskning.

Præsterne

Nye
kirketjenere
Henover sommeren har der
været nogle forandringer på
kirketjenerfronten, idet Anya
Sass og Ruben Odgaard har
opsagt deres stillinger ved
Lyngby kirke, Ruben for at
søge nye græsgange i Sorgenfri og Anya for at vende ’hjem’
til sit gamle sogn, hvor hun
var i sin praktiktid. Vi takker
dem begge for den tid, de
har været hos os, og ønsker
dem al mulig held og lykke i
fremtiden.
Vi har ansat to nye kirketjenere, som begge er startet
i løbet af sommeren. Pernille
Børsting kommer fra en stilling som kirketjener i Solrød,
og Martin Neergaard Johannesen er helt ny i kirketjenerfaget, da han tidligere har
betjent en stilling indenfor
detailhandelen.
Vi byder Pernille og Martin hjertelig velkommen til
Lyngby kirke og glæder os til
samarbejdet med dem.
Karen Hornshøj-Møller
Menighedsrådsformand

Suppekøkkenet
Toftebæksvej 22

Laudes

Høstgudstjeneste

Litteraturstudiekreds

Eftermiddagsmøder

Velkommen til morgensang
ved flygelet i kirkens sideskib!

Søndag 24/9 kl. 10.30
ved Cecilia Lotko
Pontoppidan.
Septembers himmel er så blå,
og Skaberens generøsitet viser
sig endnu i mark, skov, krat
og have.

Torsdage kl. 19.30 i sognegården ved Jørgen Demant.
Vi læser bøger, diskuterer og
deler læseoplevelserne med
hinanden.

Onsdage kl. 14.00-16.00
i sognegården.
4/10 ved Cecilia Lotko Pontoppidan.
Feltpræst fra Balkan til Afghanistan
Emeritus og tidligere feltpræst Claus Pontoppidan
fortæller om feltpræstens
og soldatens opgaver og om
oplevelser med soldater og
befolkningerne på Balkan,
i Afghanistan og Irak. Til
sidst om sit engagement i
veteranforeningen Danmarks
Veteraner.

Tirsdage kl. 9.00–9.30
ved Julie K. Goldschmidt og
organist Regina Bruun eller
Aleksander Krejniuk.

David Bugge
Laudes bedes ved solopgang.
Den består af et åbningsvers,
en hymne, salmer fra Salmernes Bog i GT, læsning,
Zakarias’ lovsang (Benedictus),
som udgør denne tidebøns
højdepunkt, samt forskellige
bønner.
Laudes hører sammen med
Vesper til de store tidebønner.
Se datoer i gudstjenestelisten.

Radiotransmission
Søndag 17/9 transmitteres højmessen ved Julie
K. Goldschmidt kl. 10.00
til DR. Bemærk det ændrede tidspunkt.

Godmorgengudstjenester
Torsdage kl. 10.00-10.30
ved Cecilia Lotko
Pontoppidan
Korte hverdagsgudstjenester, ca. to gange om
måneden, med vægt
på musik, altergang og
eftertanke.
Efter gudstjenesten
er der lejlighed til at
drikke en kop kaffe/the
sammen. Se datoer i
gudstjenestelisten.

Fromesse

Ny hjemmeside
Kirken får ny hjemmeside. Den er fortsat
under udvikling – vi
undskylder eventuelle
fejl og mangler.

Den første søndag i
september og oktober
er der fromesse kl. 9.00.
Det er en kort gudstjeneste centreret om
skriftemålet, hvor hver
enkelt med præstens
håndspålæggelse kan få
syndsforladelse.
Se datoer i gudstjenestelisten.

Ved høstgudstjenesten denne
søndag trækker vi skaberværket ind i kirkerummet. I
ord og toner gives plads til, at
forundringen og taknemligheden over naturens skatte
kan fylde og vække glæden.
Kom med en blomst fra
haven, et blad, en håndfuld
nødder, æbler eller korn.

28/9 Per Petterson: Jeg nægter
Bogen kan afhentes på kirkekontoret fra 5/9.
26/10 Merethe Lindstrøm:
Dage i stilhedens historie
16/11 Stefan Zweig: Verden af
i går

Sorggruppe

Gudstjenester
for ældre på Områdecenter Baunehøj

Frederik Lindhardt

Kirkecafé
Søndag 1/10 efter højmessen
ved Jørgen Demant.
Frederik Lindhardt har skrevet en bog Lidt af far om sin
far, tidligere biskop i Roskilde
Jan Lindhardt, som blev ramt
af Alzheimers sygdom. I
kirkecaféen, der denne gang
afholdes i kirken, fortæller
Frederik Lindhardt i sit oplæg
om tiden med sin syge far.
Kirkecaféen indledes med
en let frokost, derefter oplæg
og samtale. Det er gratis at
deltage, og der er ingen tilmelding.

Julie K. Goldschmidt (kbf)
Lyngby Kirkestræde 12, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 21 60 40 44
E-mail: jkg@km.dk
Træffes bedst efter aftale. Mandag fri.
Jørgen Demant
Hjortekærsvej 74, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 88 40 75
E-mail: jtd@km.dk
Træffes bedst efter aftale. Mandag fri.
Cecilia Lotko Pontoppidan
Rustenborgvej 5, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 51 51 64 83
E-mail: clm@km.dk
Træffes bedst efter aftale. Fredag fri.
Nils Wildschiødtz Hansen
Tlf.: 21 32 19 54
E-mail: nwh@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Mandag og torsdag fri.

Lyngby kirke

Lyngby Kirkestræde 1

Kaj Mogensen

Tirsdage 5/9 og 3/10 kl. 10.15
på demensafsnittet ved Julie
K. Goldschmidt – for beboere
og pårørende.
Torsdage 21/9 og 19/10
kl. 10.15 i Aktivitetscenteret
ved Julie K. Goldschmidt – alle
er velkomne. Kirkebil kan
bestilles via kirkekontoret
senest dagen før.

1/11 ved Jørgen Demant.
Den danske slavehandel
Det er 100 år siden vi solgte
De Vestindiske Øer. Det erindrer vi i år. Forfatteren Mich
Vraa fortæller om sin meget
roste roman ’Haabet’, som
handler om slavehandelen
i Dansk-Vestindien i årene
1787 til 1825. Den samler
fortællinger fra virkeligheden
og fra fiktionens verden og
blander dem til et billede af
et af de mørkeste kapitler i
danmarkshistorien.
Der bydes på kaffe og kage
til eftermiddagsmøderne.

Søren Ulrik Thomsen

Kirkehøjskole
– litteratur og teologi
ved Jørgen Demant og Cecilia
Lotko Pontoppidan.
Bibelens fortælling er en
grundfortælling i vores
kultur. Den har inspireret forfattere, digtere og musikere,
som har spejlet bibelfortællingens komposition, drama,
billedverden og persongalleri
i deres egen skrift og musik.
Vi har inviteret en lektor i teologi, en præst og en digter til
at fortælle om deres forhold
til den bibelske grundfortælling.
Lørdage kl. 10.00-13.00
i sognegården.
16/9 David Bugge: Ordet blev
kød – bibel og fortælling
28/10 Kaj Mogensen: Livet – det
dejligste eventyr
Menneskesyn og gudstro i H.C.
Andersens forfatterskab
25/11 Søren Ulrik Thomsen:
Tro, politik, videnskab og kunst
Samlet pris 200 kr., som
betales ved tilmelding (senest
onsdag 13/9) på kirkekontoret.
Hent folder på kirkekontoret,
eller se den på hjemmesiden.

Sorggruppen er for den, der
har mistet og har brug for et
sted at gå hen med sin sorg.
Nyt forløb, 6 torsdage, begynder 14/9 kl. 17.00–18.45 i
kirkens dåbsværelse. Man er
velkommen til at kontakte
Cecilia Lotko Pontoppidan eller Jørgen Demant, som leder
kirkens sorggruppe.
Se folder i kirken eller på
hjemmesiden.

Menighedsrådsmøder
Tirsdage 19/9 og 24/10 kl.
19.00
Møderne er offentlige og foregår i sognegården.

Strikkecafé
Torsdage 7/9, 21/9, 5/10 og
19/10 kl. 13.00–15.00 i Lyngby
Kirkestræde 10 A ved Ulla
Jørgensen.
Vi strikker/hækler tæpper
og trøjer til organisationen
’Masomo’, der specielt støtter
børnehjem i Uganda. Strikkecafeen modtager også
gerne garn.
Busturen til Møn onsdag 27/9
er overtegnet.
Ring evt. til kirkekontoret et
par dage før og hør, om der
skulle være kommet afbud.

Kirkekontoret

Dåbskludekabinet
– masker med mening
Vi har taget en ny idé til os
her i kirken: strikning af
dåbsklude. Ideens ophavsmand er sognepræst Ann
Maj Lorenzen fra Djursland,
og tanken er, at dåbskluden,
som er den lille serviet, man
tørrer dåbsbørnenes pande
med efter de er blevet døbt
med vand, jord og helligånd,
skal være en lille gave fra
kirken til dåbsbarnet som et
minde om dagen. I mange
sogne landet over strikkes
der nu dåbsklude med kristne
symboler.

Lyngby Kirkestræde 10 A
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 87 53 76
E-mail: lyngbykirkekontor@mail.dk
Mandag–fredag kl. 9–13
Torsdag tillige kl. 16–18
Sognegården
Stades Krog 9

Har du lyst til at strikke,
kan mønstre og garn hentes
på kirkekontoret.
Der inviteres til ’arbejdende værksted’ mandage 4/9,
9/10, 13/11 og 4/12
kl. 14.00–17.00 i kirken.
For yderligere information
kontakt Cecilia Lotko Pontoppidan.

13/10: I 2017 er det 250 år
siden den tyske barokkomponist Georg Philipp Telemann
døde. Allerede i sin samtid
var han anerkendt som en
af tidens største komponister. Ensemblet Kirsebergskvartetten byder bl.a. på en
enestående perle, Telemann’s
latinske kantate ’Laudate

Organist Regina Bruun
Tlf.: 51 93 14 83
E-mail: gunny.bayer@gmail.com
Organist Aleksander Krejniuk
Tlf.: 31 62 71 20
E-mail: krejniuk@gmail.com
Kirketjener
Martin Neergaard Johannesen
Tlf. 22 51 70 70
Mandag fri.
Kirketjener Pernille Børsting
Tlf.: 24 45 73 76
Fredag fri.

Fyraftenskoncerter i
kirken
Fredage kl. 17.00
8/9: Organist Regina Bruun
spiller musik af J.S. Bach, N.W.
Gade og den franske komponist A. Guilmant. I anledning
af Gades 200 års fødselsdag
står hans tre tonestykker
på programmet, derudover
spilles Bachs koncert i a-mol
og koralbearbejdelsen ’Nun
danket alle Gott’ (Nu takker
alle Gud). Koncerten afsluttes
med A. Guilmants brilliante
finalesats fra sin første sonate.

Menighedsrådsformand
Karen Hornshøj-Møller
Tlf.: 23 61 43 03
E-mail: khornshojmoller@gmail.com

Kirketjener Benedikte Bock
Tlf.: 29 24 71 80
Mandag fri.

Ulla Munch

pueri Dominum’ samt nogle
af hans ”Moralske kantater”,
der på underfundig vis beskæftiger sig med almenmenneskelige sindstilstande som
håb, sorg, lykke og kærlighed.
Ensemblet består af violinisterne Jens Solgaard og Maria
Solgaard Holm, cellist Kjeld
Lybecker Steffensen, cembalist Leif Meyer og mezzosopran Ulla Munch.
3/11: Pianist Filip Michalak
spiller romantiske værker af
F. Chopin.
Der er gratis adgang og en forfriskning efter koncerterne.

De grønne pigespejdere
Marie Louise Berg
Tlf.: 24 42 53 79
E-mail: berg-thomsen@email.dk
Lyngbykirkernes
Spirekor og Børnekor
Korleder: Vibeke Sahner Ockelmann
Tlf.: 29 42 16 69
E-mail: v_s_ockelmann@hotmail.com
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Kirkenøglen

Vedr. anmeldelse af faderskab, navngivning, navneændring, begravelse, se
www.borger.dk eller kontakt kirkekontoret. Ønsker man kirkelige handlinger: dåb,
vielse/kirkelig velsignelse, bisættelse/
begravelse i Lyngby kirke, kontakt kirkekontoret eller en af kirkens præster.

