Kirkenyt

LYNGBY KIRKE

Januar

Nytårsdag
Mandag 1/1 kl. 10.30
Gudstjeneste ved CLP. Herefter ønsker
vi hinanden godt nytår med champagne og kransekage.

LYNGBY KIRKE

Læs
mereaktiviteter,
på
Sognepræst (kbf)
se og
andre
samt gudstjenesteliste,
Julie K. Goldschmidt JKG
www.lyngby-kirke.dk
bladet eller på www.lyngby-kirke.dk

2160 4044 jkg@km.dk
Sognepræst
Cecilia Lotko Pontoppidan CLP
5151 6483 clm@km.dk
Sognepræst
Jørgen Demant JD
4588 4075 jtd@km.dk

Kirkekontor:
ngby Kirke
Lyngby Hovedgade 3, 2800 Kgs. Lyngby
Kirkestræde
10 ATlf.: 45 87 53 76, lyngbykirkekontor@mail.dk
æde 10Lyngby
A, Boks 162,
2800 Kgs. Lyngby,
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 5376
lyngbykirkekontor@mail.dk

Sognepræst
Nils Wildschiødtz Hansen NWH
2132 1954 nwh@km.dk

Gudstjenester på Baunehøj
Tirsdag 2/1 kl. 10.15
ved JKG på demensafsnittet - for
beboere og pårørende.
Torsdag 25/1 kl. 10.15
ved JKG i Aktivitetscentret - alle er
velkomne. Kirkebil kan bestilles på
kirkekontoret, senest dagen før.
Eftermiddagsmøde
Den lille Prins
Onsdag 3/1
kl. 14.00-16.00
i sognegården ved JKG.
Cand. mag i fransk Agnete Langgård fortæller
om Saint-Exupérys liv,
kærlighed og eventyr
ud fra bogen ”Den lille
Prins”.

Godmorgengudstjenester
Torsdage 4/1 og 18/1
kl. 10.00-10.30 ved CLP
- musik, altergang og eftertanke.

Kirkenyt
KLAVERKONCERT I KIRKEN
Onsdag 17/1 kl. 19.30
Den unge pianist Xenia Frederiksen
præsenterer sit eksamensprogram
med værker af bl.a. J.S. Bach,
Chopin, Schumann og Ligeti.
Xenia har deltaget og vundet priser i
nationale og internationale konkurrencer og deltaget i mesterklasser.
Gratis adgang.

Strikkecafé
Torsdage 4/1 og 18/1
kl. 13.00-15.00 i Lyngby Kirkestræde
10 A ved Ulla Jørgensen.
Sorggruppe
Sorggruppen er for den, der har mistet
og har brug for et sted at gå hen med
sin sorg. Nyt forløb fra 8/2.
Mere information kontakt CLP eller JD.
Babysalmesang i kirken
Mandage kl. 9.45-10.30
ved CLP og musikpædagog Janne
Solvang. Nyt hold fra 5/2, 6 mandage.
Tilmelding til kirkekontoret.
Laudes - morgensang i kirken
Tirsdage 9/1 og 23/1
kl. 9.00-ca. 9.30
ved JKG og en af kirkens organister.

Kantategudstjeneste
Søndag 14/1 kl. 10.30
I højmessen ved JD opføres J.S. Bachs
kantate ”Sie werden aus Saba alle
kommen”, som er skrevet til Helligtrekongersdag i Leipzig 1724. En festlig
kantate med blokfløjter, horn, obo da
caccia og strygere. Lyngby kirkes barokorkester og kor spiller under ledelse af
organist Regina Bruun.
Legestue
Hver onsdag kl. 9.30-12.30
i sognegården ved Vibeke Lentz.
Første gang efter juleferien 10/1.

CHRISTIANSKIRKEN
Nytårsandagt
Mandag 1/1 kl. 16.00
Andagt ved Eva Borbye Pedersen.
Aksel Trige fra DR symfoniorkester
medvirker på fagot. Efter andagten
reception hos Eva og Oluf Borbye
Pedersen, Lyngby Rosenvænge 5.

CHRISTIANSKIRKEN

www.christianskirken-lyngby.dk
Christianskirken i Lyngby

Provst (kbf)
Eigil Saxe ESAX
4587 0758 esax@km.dk
Sognepræst
Eva Borbye Pedersen EBP
4588 1761 eabp@km.dk

Kirkekontor:
Chr. X’s Allé 122
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 1398
kirkekontoret@
christianskirken-lyngby.dk

Sognepræst
Lisa Tikkanen Pagh LTP
2878 0630 ltp@km.dk
Sognepræst og ungdomspræst
Anita Brændsgaard Bennetsen
ABB
5360 4940 anbb@km.dk

Bibelstudiekreds
Johannesevangeliet
Torsdag 11/1 kl. 19.00-20.30
Efter et år med Luther tager vi fat på
Johannesevangeliet. Kommentarmaterialer udleveres ved starten.
Til første gang læses Johs. kap. 1.
Tilmelding til Lisa Tikkanen Pagh.
Samværsklubben
- et mødested for de modne
Onsdage kl. 9.30 -11.30
10/1 Nytårsfrokost. Tilmelding
17/1 Mad og drikke i middelalderen
24/1 Filmklip fra det gamle København
31/1 Sange og fortællinger fra
Højskolesangbogen
Pris 20 kr.

Rytmisk legestue
Hver tirsdag kl. 10.00-12.00
For børn fra 5 mdr. og deres voksne.
Fællessang i kirken fra kl. 10.30.
Ingen tilmelding.
Ny sorggruppe i februar
Sorggruppe for voksne, der har mistet
en pårørende eller en ven starter
onsdag 28/2 kl. 14.00-16.00
Gruppen mødes hver 14. dag, i alt 10
gange. Yderligere informationer hos
Catherine Murphy på tlf. 4520 1393.
Sorggruppe for unge fra 17 år starter i
marts. Yderligere oplysninger hos ABB.

Ungdomskirkens Byttemarked
Lørdag 20/1 kl. 13.00-15.00
Drop januarudsalget og kom i stedet
og byt! Medbring tøj, sko, bøger eller
andet, som du ikke længere bruger.
Dog ikke store ting som møbler. Giv
dem til byttemarkedet – og tag frit af
andres aflagte skatte. Salg af kage og
kaffe, øl og vand. Mere information
hos ABB.

Offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag 16/1 kl. 19.00 i sognegården.
Filmdag
Fredag 26/1 kl. 10.00-ca. 14.30
i sognegården ved JKG
”Lagaan” er en markant moderne,
klassisk inspireret, indisk Bollywood
film om magt, undertrykkelse og
håb om frihed i 1890ernes Indien.
Filmen varer fire timer - der
serveres te, engelske sandwich og
shortbread i pausen.

Kirkehøjskole forår 2018
- danskernes tro
Lørdage 20/1, 3/3 og 21/4
kl. 10.00.13.00
i sognegården ved JD og CLP
Oplægsholdere teolog Peter Lodberg,
museumsinspektør Jeanette Varberg
og religionssociolog Margit Warburg.
Samlet pris 200 kr.
Tilmelding og betaling til kirkekontoret, hvor folder kan hentes.

Litteraturstudiekreds
Torsdag 22/2 kl. 19.30
i sognegården ved JD
Vi læser Merethe Lindstrøm:
”Dage i stilhedens historie”
Bogen kan hentes på kirkekontoret
fra 8/1.
Sognetur foråret 2018
Forårstur med bus 21/3-23/3 til
Kongernes Jelling over Herning med
kirke- og museumsbesøg, Vi bor på
Hotel Aarslev Kro og skal også besøge
museerne Moesgaard og ARoS. Fra
15/1 kan folder med yderligere information hentes på kirkekontoret, hvor
tilmelding finder sted fra 22/1.
Pris ca. 3.000 kr.
Turen er arrangeret af CLP og menighedsrådsmedlem Vibeke Lentz.

ORGELSAFARI

Lyngbykirkernes spirekor
søger korsangere
Spirekoret er for børn i 0.-2. klasse.
Vi øver torsdag fra kl. 15.30-16.20
i Christianskirken. Kontakt korlederen på mobil 2942 1669. Læs
mere på Christianskirkens eller
Lyngby kirkes hjemmesider.

SOGNEAFTEN
Kærlighed er ikke en følelse, det er
handling
Onsdag 24/1 kl. 18.00
Teolog, digter og forfatter Jakob Brønnum taler om, hvordan evangeliet
svarer på det moderne menneskes
eksistentielle spørgsmål. Foredraget
lægger op til, at vi tænker over den
kristne tro på ny. Vi starter med aftensang og fællesspisning.
Foredraget starter kl. 19.15.
Tilmelding til spisning senest 23/1
på kirkekontoret. Pris 60 kr.

Pastagudstjeneste
Torsdag 18/1 kl. 17.30 -19.00
I denne sæson skal vi møde flere af
Bibelens helte. Vi hilser på Moses,
som blev en helt, da han befriede
jøderne fra slaveri. Vi starter med
fællesspisning og slutter aftenen med
gudstjeneste. Tilmelding senest 16/1
på cat@christianskirken-lyngby.dk.
Voksne 20 kr., børn 10 kr.

Danmark oversætter Bibelen
Torsdage 18/1 og 1/2
kl. 16.30-18.30
i sognegården ved JD
Der inviteres til at læse med på to af
Bibelselskabests nyoversatte skrifter:
Davids Salmer og Ruths Bog. Kommentarer sendes til Bibelselskabet.
Tekster kan hentes på kirkekontoret.

Lørdag 10/2 kl. 10.30 - 14.30
Tilmelding fra 15/1 til Lyngby kirkes kontor.
Vær med til at se og høre på orgler i lokalområdet. Organisterne Miriam
Widmann fra Christianskirken og Regina Bruun fra Lyngby kirke starter en
”orgelsafari”, hvor vi ser to forskellige orgler. Vi mødes i Lyngby kirke, hvor
Regina fortæller om orglet og spiller. Efterfølgende er der frokost. Kl. 12.45
fælles bus til Helleruplund Kirke og præsentation af det nye Carsten Lund
orgel, som blev indviet i 2015. Bussen stopper ved Christianskirken og Lyngby kirke på hjemturen. Tilmeldingen nødvendig. Turen er gratis!
Udstilling
Broderier i fri hånd og på maskine
Fernisering søndag 21/1 kl. 11.30
Bente Svendsen udstiller broderier
med forskellige sting- og syteknikker.
Meditativ gudstjeneste
Torsdag 25/1 kl. 19.00
En fredfyldt gudstjeneste med musik
fra harpe. Bibelord, bøn, salmer, taizé
sang og refleksioner til eftertanke i et
smukt kirkerum med levende lys.

Miniretræte
Lørdag 27/1 kl. 9.45-14.00
Lyngby Rosenvænge 5
En skabende og livgivende pause i
hverdagen med 4 timer i stilhed og
bøn. Fælles oplæg om bøn og tro
samt guidet meditation. Tid til egen
fordybelse. Tilmelding til kirkekontoret
eller EBP senest fredag 26/1 kl. 12.00.
Frokost 50 kr.

LUNDTOFTE KIRKE
Nytårsgudstjeneste
Mandag 1/1 kl. 14.00 ved CKB

LUNDTOFTE KIRKE
www.lundtofte-kirke.dk
Lundtofte Sogn

Sognepræst (kbf)
Julie Finne Bjørklund Rebel JR
4010 3710 jbr@km.dk
Sognepræst
Mette Enevold ME
4587 8582 men@km.dk
Sognepræst
Pernille Bach-Mortensen PBM
2019 2101 pbm@km.dk

Kirkekontor:
Lundtofte Kirkevej 3
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 9248
kirkekontoret@lundtoftekirke.dk

Sognepræst
Jørgen Bo Christensen JBC
2442 5975
pastor@pf.dk
Sognepræst
Christine Kjærulff Beck CKB
2023 2583 chb@km.dk

Babysalmesang
Hver onsdag kl. 10.00
i Geels Kirkesal
Vi starter 3/1. Musik, sang, leg og nærvær for nybagte forældre og deres babyer. Få mere information hos organist
Vibeke Nilsson på tlf.: 4587 7815.
Det er gratis at deltage.
Vandretur
Mandag 8/1 kl. 11.00
Lundtofte Sognegård
Snør vandrestøvlerne og tag med ud
og gå i hyggeligt selskab. Vi mødes ved
Lundtofte Sognegård.
Aftensang
Hver onsdag kl. 17.00
i Lundtofte Kirke
Et kort afbræk fra hverdagen, hvor vi
fordyber os i stille bøn, gregoriansk
sang, salmesang og bibelske læsninger.
Varighed ca. 20 minutter.

Demensaften
Tirsdag 16/1 kl. 17.30 i Geels Kirkesal
Christine Beck inviterer demente og
deres pårørende til andagt, hvor der
er fokus på musik og nærvær med
efterfølgende fællesspisning. Vi mødes
én tirsdag om måneden, og der er altid
plads til nye ansigter. Pris: 50 kr. pr.
person. Tilmelding hos CKB.

Nytårskoncert i Virum Kirke
Lørdag d. 20. januar kl. 16.00

Menighedsrådsmøde
Torsdag 18/1 kl. 19.00
Offentligt møde i sognegården.

HUSK OGSÅ
Gospelkor
Hver onsdag kl.17.00
10/1 første gang efter jul

VIRUM KIRKE
www.virumkirke.dk
/Virum.kirke

Sognepræst (kbf)
Elisabeth Siemen ES
4585 6330 ebsi@km.dk

Virum Kirke
Kirkekontor:
Kirkebakken 10, 2830 Virum
Tlf. 4585 5715
kirkekontoret@virumkirke.dk

Sognepræst
Inge Nelson IN

2442 4768 inp@km.dk
Sognepræst
Kristian Tvilling KT
4585 8090 kt@km.dk

Nytårsreception
Søndag 7/1 efter højmessen
Virum kirke inviterer til nytårsreception
hvor alle ønskes et godt 2018.
Alle er velkomne!
Morgensang
Onsdage 10/1 og 24/1 kl. 9.00
ved ES
Det er dejligt at begynde dagen med en
sang. Vi synger en udvalgt salme, læser
en tekst og afslutter med en kop kaffe/
te i våbenhuset.
Tilmelding ikke nødvendig

Pibekraver og fløjlsmaver
Onsdag 31/1 kl. 14.00
Onsdagstræf i sognegården
Der er masser af historier bag præstens ornat og messeklæder.
Væver og tekstilkunstner Vibeke Lindhardt fører os igennem betydningen af
symboler, farver, materialer og brug af
messeklæderne.
Hun har fornyligt afsluttet specialestudie i emnet.
Hvad mente Luther om brugen af
messeklæder?
Hvorfra stammer dragten og hvorfor
den hvide messeskjorte?
Hvilken betydning for liturgien har
messeklæder og bispekåbe, og hvorfor
skifter farverne i løbet af året?

Gud – det er for børn
Torsdag 18/1 kl. 17.30
i Lundtofte Kirke
Luther på fire minutter - 3. b fra Lundtofte Skole vandt reformationsårets
konkurrence om bedste film om Luther
og Reformationen med en musikvideo.
3. b deltager ved børnegudstjenesten
med musik og fortælling. Bagefter er der
fællesspisning i sognegården for 25 kr.
pr. voksen, gratis for børn.

VIRUM KIRKE

Babysalmesang
Hver mandag kl.10.00
8/1 første gang efter jul

NYTÅRSKONCERT

Studiekreds ved KT
Onsdage 3/1 og 17/1 kl. 19.30 -21.00
”Stå fast” med Brinkmann og Paulus
Studiekredsen om Brinkmann og Paulus
fortsætter, og vi går videre med Brinkmann`s bog ”Ståsteder”, der handler
om, hvad det er, vi kan stå fast på, når vi
skal stå fast. Også her står Paulus parat
med kommentarer til emnet.

Gratis adgang, men 20 kr. for kaffe og
kage.

Onsdag 31/1 kl. 19.30
i Lundtofte Sognegård
Bemærk NY dato.
Der bliver en intim atmosfære, når det omkring 20 mand store orkester, Lynge
Kammer Ensemble, sammen med pianist David Lau Magnussen fylder Atriet
med musik af Mozart: Symfoni nr. 38 ”Prag symfonien” og klaverkoncert nr. 20
i d-mol. Der serveres et glas undervejs. Gratis adgang.

Traditionen tro indbyder Virum Kirke og Sinfonia
Selandia til nytårskoncert, hvor man kan opleve
Cecilia Lindwall, Thomas Peter Koppel og flere af
orkestrets musikere som solister. Vi har sammensat et
broget program med populære toner af blandt andre
NYTÅRSKONCERT
J.S.
Bach,
J.
Strauss og C.M. v. Weber.
Lørdag 20/1 kl. 16.00
Traditionen tro indbyder Virum
Kirke og Sinfonia Selandia, dirigeret af Inge Fabricius, til nytårskoncert, hvor man kan opleve Cecilia
Lindwall, Thomas Peter Koppel
og flere af orkestrets musikere
som solister. Vi har sammensat
et broget program med populære
toner af blandt andre J.S. Bach,
J. Strauss og C.M. von Weber.
Entré 100 kr. kontant eller på
MobilePay.

Sorggruppe
Torsdag 11/1 kl. 10.00 ved IN
I hyggelige og afslappede rammer kan
man samtale om stort og småt i et fortroligt rum og møde andre, der også har
mistet en, der stod dem nær. Man kan
løbende tilmelde sig hos IN.

Entré 100 kr. kontant eller på MobilePay.
Næste månedsannonce 30. januar 2018

Eftermiddagsmøde
Blekingegadesagen i et kristendomsperspektiv.
Torsdag 25/1 kl. 14.30
Ved foredraget fortæller Bo Weymann,
der var medlem af Blekingegadebanden, og Jørn Moos, der efterforskede
sagen, om hele forløbet fra hver deres
synspunkt.
Desuden sætter de begivenhederne i
et kristent perspektiv, når de fortæller
om den efterfølgende tilgivelse og
forsoning.
Kaffe, te og kage koster 20 kr.
Filmstudiekreds
Tirsdag 30/1 kl. 19.00
ved IN
I den danske film kan Ghita Nørby
opleves i hovedrollen som den 76-årige
Lily, der er flyttet på plejehjem med sin
syge mand.
Der er kaffe, te og snacks til filmen,
som efterfølgende diskuteres.

