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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

Lyngby kirkes bryggerlaug
I anledning af jubilæumsåret vil vi
samle 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. Øllet brygges fra bunden
lørdag 2/9 og søndag 1/10
kl. 9.00-14.30 i Lyngby Kirkestræde
10 A under kyndig vejledning af
Cecilias mand og hobbybrygger Peter
Erik Lotko Pontoppidan.
Der serveres lidt at spise og drikke på
brygdagene. Begrænset deltagerantal
- tilmelding til kirkekontoret.
Fromesse
Søndag 3/9 kl. 9.00
ved JD. En kort gudstjeneste centreret om skriftemålet, hvor hver enkelt
kan få syndsforladelse.
Legestue
Hver onsdag kl. 9.30-12.30
i sognegården ved Vibeke Lentz.
Første gang efter sommerpausen 6/9.

Gudstjenester på Baunehøj
Tirsdag 5/9 kl. 10.15
ved JKG på demensafsnittet - for
beboere og pårørende.
Torsdag 21/9 kl. 10.15
ved JKG i Aktivitetscentret - alle er
velkomne. Kirkebil kan bestilles på
kirkekontoret senest dagen før.
Dåbskludekabinet
- masker med mening
Strik dåbsklude til kirkens dåbsbørn
som en lille gave til minde om dagen.
Mønstre og garn kan hentes gratis på
kirkekontoret.
Der inviteres til ’arbejdende værksted’
første gang mandag 4/9 kl. 14.0017.00 i kirken. For yderligere information kontakt CLP.
Godmorgengudstjenester
Torsdage 7/9 og 21/9
kl. 10.00-10.30 ved CLP. En kort
gudstjeneste med vægt på musik,
altergang og eftertanke.

Babysalmesang i kirken
Mandage kl. 9.45-10.30
ved CLP og musikpædagog Janne
Solvang.
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.
Nye hold begynder 2/10 og 27/11.
Tilmelding til kirkekontoret.
Strikkecafé
Torsdage 7/9 og 21/9
kl. 13.00-15.00
i Lyngby Kirkestræde 10 A ved Ulla
Jørgensen.

Fyraftenskoncert i kirken
Fredag 8/9 kl. 17.00
Organist Regina Bruun spiller J.S.
Bachs koncert i a-mol og koralbearbejdelsen ’Nu takker alle Gud’, tre
tonestykker N.W. Gade samt den
franske komponist A. Guilmants
brilliante finalesats fra hans første
sonate.
Gratis adgang - efter koncerten
serveres en forfriskning.
Laudes - morgensang i kirken
Tirsdage 12/9 og 26/9
kl. 9.00-ca. 9.30
Hver gang ved JKG og en af kirkens
organister.
Sorggruppe
Sorggruppen er for den, der har mistet og har brug for et sted at gå hen
med sin sorg. Nyt forløb begynder
torsdag 14/9 kl. 17.00-18.45 i kirken.
Man er velkommen til at kontakte
CLP eller JD.

Høstgudstjeneste for børn
Fredag 15/9 kl. 10.30-11.15 ved JKG.
Høstgudstjeneste for børnehaver og
hjemmegående børn i alderen 3-6 år.
Kirkehøjskole
– litteratur og teologi
Lørdage 16/9, 28/10 og 25/11
kl. 10.00-13.00
i sognegården ved JD og CLP.
Bibelens fortælling er en grundfortælling i vores kultur, der har inspireret forfattere, digtere og musikere.
Vi har inviteret lektor David Bugge,
tidl. sognepræst Kaj Mogensen og
forfatter Søren Ulrik Thomsen til at
fortælle om deres forhold til den
bibelske grundfortælling.
Samlet pris 200 kr., som betales ved
tilmelding senest onsdag 13/9 på
kirkekontoret. Hent folder eller se
den på hjemmesiden.
Offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag 19/9 kl. 19.00
i sognegården.

Høstgudstjeneste
Søndag 24/9 kl. 10.30 ved CLP.
I ord og toner gives plads til forundringen og taknemligheden over
naturens skatte. Kom med en blomst
eller frugt fra haven.
Busturen til Møn onsdag 27/9 er
overtegnet. Ring til kirkekontoret et
par dage før og hør om evt. afbud.
Litteraturstudiekreds
Torsdag 28/9 kl. 19.30
i sognegården ved JD.
Vi læser Per Petterson: Jeg nægter
Hent bogen på kirkekontoret fra 5/9.
Kirkecafé
Søndag 1/10
i kirken efter højmessen ved JD.
Frederik Lindhardt fortæller om
tiden med sin far, tidligere biskop
Jan Lindhardt, da han blev ramt af
Alzheimers sygdom.
Let frokost, oplæg og samtale.
Gratis deltagelse, ingen tilmelding.

CHRISTIANSKIRKEN

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

Sorggrupper for voksne og unge
Vi starter to sorggrupper for pårørende, der har mistet et familiemedlem
eller en nær ven. Her kan man bearbejde sorgen med andre i samme
situation. Begge grupper mødes 10
gange i efteråret.
Gruppen for voksne starter
30/8 kl. 14.00 -16.00. Kontakt
Catherine Murphy på tlf. 4520 1393.
Gruppen for unge fra 17 år starter
28/9 kl. 16.00 -18.00. Kontakt Anita
Brændsgaard Bennetsen.
Det er gratis at deltage.
Studiekreds - året rundt med
Luther
Torsdag 31/8 og onsdag 20/9
kl. 19.00-20.30
I efteråret læser og diskuterer vi Den
Augsburgske Bekendelse, som er
skrevet som forklaring på reformatorernes tro.
Findes på www.folkekirken.dk
Udprint fås ved tilmelding på kirkekontoret eller hos LTP.

Fredagsskolen
Kunst og kristendom
Fredage 1/9, 15/9 og 29/9
kl. 13.00-14.30
Vi ser på, hvordan troen er blevet
formidlet i kunsten gennem tiden,
og hvordan den påvirker vores
tanker om Gud og tro.
Flere oplysninger: Kontakt Lisa eller
se program på hjemmesiden.
Sogneudflugt
Lørdag 9/9 kl. 8.45-ca. 17.00
Til Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk. Undervejs besøger vi to kirker. Pris 225 kr., som dækker bustur,
frokost og entré.
Billetter købes på kirkekontoret.
Strikning af dåbsklude
Tirsdage og torsdage
start tirsdag 12/9 kl. 10.30
Vær med til at strikke dåbsklude til
kirkens dåbsbørn.

Vi mødes 2 gange om måneden i
sognegården, 2. tirsdag kl. 10.30
-12.00, 4. torsdag kl. 18.30-20.00.
Det er gratis at deltage. Kirken står for
indkøb af materialer. Kontakt Inge på
tlf. 2942 1702 for flere informationer.
Refleksionsløb
Torsdag 14/9 kl. 17.30
Tag med på en løbe- eller gåtur, hvor
vi reflekterer over et eksistentielt
tema. Vi mødes i kirken. Løbetur ca. 7
km. Gåturen ca. 4 km. Fælles afslutning i kirken. Kontakt ABB.
Pastagudstjenester
Torsdag 21/9 kl. 17.30
I efteråret ser vi nærmere på de store
skurke, der findes i Bibelen.
Farao var en af de mest magtfulde
slyngler i Det Gamle Testamente. Vi
skal høre om, hvordan Gud fik skovlen under ham.
Fællesspisning kl. 17.30. Tilmelding
på cat@christianskirken-lyngby.dk
Pris 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn.

Meditativ bibellæsning
- det lyttende hjertes bøn
Torsdag 21/9 kl. 19.30-21.00
Den meditative bibellæsning hjælper
til en forståelse af, hvad bibelteksterne siger hver enkelt af os. Yderligere
oplysninger hos EBP.
Miniretræte
Lørdag 23/9 kl. 9.45-14.00
Lyngby Rosenvænge 5.
En livgivende pause i hverdagen med
4 timer i stilhed og bøn. Fælles oplæg,
guidet meditation og tid til egen
fordybelse.
Tilmelding til kirkekontoret eller EBP
senest 22/9 kl. 12.00. Frokost 50 kr.
Copenhagen Piano Duo
Søndag 24/9 kl. 15.00
Koncert for firhændigt klaver.
Duoen består af Tonya Lemoh og
Cathrine Penderup, som begge er
solistuddannede. Der spilles værker
af bl.a. Niels W. Gade, Schumann og
Schubert. Gratis adgang.

PREP- Kommunikationskursus for par
7/11, 13/11, 18/11 og 29/11
I november tilbyder vi et 14 timers kursus for par, der vil
sætte fokus på deres parforhold. PREP står for Praktiske
Redskaber til et Engageret Parforhold. Der er ikke tale
om parterapi, men et kursus, der giver konkrete redskaber til tryg kommunikation og problemløsning. Kurset
forløber over en lørdag kl. 9-16 og 3 aftener kl.17-20.
Prisen er 500 kr. pr. par. Tilmelding senest 1/10.
For yderligere information kontakt Anita Brændsgaard
Bennetsen eller Catherine Murphy.
Luthers Käthe
Monolog med præst og skuespiller
Merete Arnstrøm
Onsdag 27/9 kl. 19.00
Vi oplever Reformationen gennem
Katharina von Boras øjne. Hun blev
gift med Luther i en ung alder og
modnes med de krav, hun møder.
Dramaet er skrevet af Simone Isabel
Nørgaard, modtager af Danske Dramatikeres talentpris 2016. Derefter
samvær i sognegården med et lille
traktement. Deltagelse gratis.

Samværsklubben
– et mødested for de modne
Onsdage kl. 9.30-11.30
13/9 Med Mellemfolkeligt Samvirke i
Uganda
20/9 Nye perspektiver i vestlig kunsthistorie – modernismens inspirationskilder
27/9 Et lille lys i mørket - om hjælpearbejde i Tyrkiet for 100 år siden
Pris 20 kr. pr. gang.

SALMER PÅ TVÆRS

LUNDTOFTE KIRKE
Vandretur
Mandag 4/9 kl. 11.00
Lundtofte Sognegård.
Snør vandrestøvlerne og tag med ud
og gå i hyggeligt selskab. Vi starter fra
Lundtofte Sognegård.

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.dtu.dk
Sognepræst
Christine Kjærulff Beck CKB
2023 2583 chb@km.dk

Babysalmesang
Hver onsdag kl. 10.00 Geels Kirkesal.
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.

Filmaften
Tirsdag 12/9 kl. 19-22.30 Lundtofte Sognegård.
Film: ”Philomena”. Philomena har ledt efter den søn,
hun som teenager fødte på et kloster i Irland, og som
den katolske kirke solgte til adoption til USA. Efter 50
års søgen får hun hjælp af journalist Martin Sixsmith.
En film, som også berører spørgsmål om tro og
tilgivelse på trods af oplevelsen af svigt og misbrug
fra kirkens folk. Vi ser filmen sammen, og bagefter
drøfter vi den i fællesskab over et glas vin.
Gratis adgang. Tilmelding til Mette Enevold.
Studiekreds om etik
Tirsdage 19/9, 24/10 og 21/11
kl. 19.00-21.00 Lundtofte Sognegård.
Vi læser tekster af den danske teolog
og filosof K.E. Løgstrup (1905-1981).
Teksterne, som man vil få udleveret, er
plukket fra tre af Løgstrups bøger. Hans
tanker og analyser er stadig frugtbare
for vores forståelse af, hvad næstekærlighed vil sige i en kultur under forandring. Det er gratis at deltage.
Tilmelding til JBC eller kirkekontoret.

Aftensang
Hver onsdag kl. 17.00 Lundtofte Kirke.
Salmesang, bibelske læsninger, gregoriansk sang, stille bøn og orgelmusik.
Demensaften
Tirsdag 19/9 kl. 17.30 Geels Kirkesal.
Christine Kjærulff Beck inviterer demente og deres pårørende til andagt
og fællesspisning. Pris: 35 kr. pr. person. Tilmelding til CKB.

Fra Luther til velfærdsstaten
Onsdag 20/9 kl. 19.00
Lundtofte Sognegård.
Foredrag ved Jørn Henrik Petersen,
professor og leder af Center for
velfærdsstatsforskning ved Syddansk
Universitet. Luther satsede sit liv på
denne ene tanke, at Gud er nådig.
Et menneske skal ikke gøre gode gerninger for at opnå Guds velvilje.
De gode gerninger skal derimod rettes
mod medmennesket for medmenneskets skyld.
Er der en indirekte sammenhæng
mellem disse lutherske tanker og
udviklingen af den danske velfærdsstat? Og: Opløses spændingen mellem
mennesket som et selvisk væsen og
menneskets ansvar for medmennesket
ved etableringen af en velfærdsstat?
Disse to spørgsmål tager Jørn Henrik
Petersen livtag med i sit foredrag.
Gratis adgang.

Lutter lagkage
Onsdag 27/9 kl.14.00
Lundtofte Sognegård.
Onsdagstræf. Tv-vært, blogger, kogebogsforfatter og youtuber, Annemette
Voss fortæller om sit liv med kager.
Smagsprøver på ”Lutherlagkagen”, som
hun udviklede for Roskilde Stift i anledning af 500 året for Martin Luther.

Gud - det er for børn
Torsdag 28/9 kl.17.30
Lundtofte Kirke.
En gudstjeneste for børn og deres
voksne om det tabte og glemte og om
at finde skatte. Efter gudstjenesten er
der groove-danse på tværs af generationerne, og så spiser vi sammen
bagefter.
Det koster 25 kr. pr. voksen at spise
med, børn er gratis.
Tilmelding på kordegnekontoret eller
på vores hjemmeside.
Ved JR, PBM og groover Heidi Vesterberg.

Lutter salmer i 500 år

I Christianskirken, Lyngby kirke
og Lundtofte kirke fortsætter vi
med at synge salmer og høre
musik fra Luther til i dag.
Næste arrangement:
Torsdag 21/9 kl. 19.30-20.30
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.

VIRUM KIRKE
Lasagnegudstjeneste
Tirsdag 5/9 kl. 17.00
Denne tirsdags lasagnegudstjeneste
handler om ”den sidste nadver”,
hvor Jesus spiste sit sidste måltid
med sine venner, inden han blev
korsfæstet. Kristian Tvilling, kirkeog kommunikationsmedarbejder
Marlene Kejser og organist Knud
Rasmussen medvirker. Efterfølgende
er der lasagne til alle i kirkens krypt.
Tilmelding på kirkens hjemmeside
senest søndag 3/9.

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

Morgensang
Onsdage 6/9 og 20/9 kl. 9.00
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.
Sorggruppe
Torsdag 7/9 kl. 10.00
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 Inge Nelson.
Gospeldag
Søndag 10/9 fra kl. 13.00
Prøve fra kl. 13 med gospelkor og
band på de sange, der skal synges
ved aftenens gudstjeneste kl. 19.30.
Det er gratis at deltage, og der vil
blive serveret aftensmad for alle sangerne inden gudstjenesten.
Tilmelding til organist Knud Rasmussen på tlf. 2627 5093 eller på mail
knudrasmussen@myself.com
100 salmer med middag
Tirsdag 12/9 kl. 17.00
Kom og syng med når vi indvier
det nye salmebogstillæg! Nu er der
mulighed for at lære de nye salmer
at kende, inden de bliver taget i brug
ved gudstjenesterne. Når vi har sunget, spiser vi middag sammen.
Tilmelding er nødvendig på hjemmesiden eller på kirkekontoret.

Studiekreds
Onsdag 13/9 kl.19.30
Brinkmann og Paulus
Kristian Tvilling tager i sin studiekreds
udgangspunkt i forfatter Svend Brinkmanns bøger Stå fast og Ståsteder og
perspektiverer til apostlen Paulus.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Det er gratis at deltage.

Eftermiddagsmøde
Torsdag 14/9 kl. 14.30
Skibbykrøniken
Cand. mag. i italiensk sprog og kultur,
organist og komponist Bendt Fabricius
fortæller om Reformationen i Danmark.
Baggrunden er det latinske manuskript, der er fundet i Skibby kirkes
murværk, skrevet af karmelitermunken Poul Helgesen.
Alle er velkomne til de gratis eftermiddagsmøder.

KONCERT
Symfonikoncert
Søndag 17/9 kl. 16.00
Uddrag af Tjajkovskij’s opera ”Eugen Onegin”
med Sinfonia Selandia, dirigeret af
Inge Fabricius. Solister Cecilia Lindwall,
Leif Jone Ølberg, Ulla Kudsk Jensen, Thomas
Præstegaard, Hans Lawaetz og Ulla Sell.
Koncerten bliver præsenteret af Ulla Sell.
Programbillet á 100 kr. kan købes i døren
kontant eller på Mobile Pay.

NÆSTE MÅNEDSANNONCE 26/9

Pilgrimsvandring
Torsdag 21/9 kl. 17.00
med Inge Nelson. Efter turen, som
er på ca. 6-7 kilometer, vil der være
lidt at spise og drikke i Virum Kirkes
krypt. Tilmelding på kirkens hjemmeside senest tirsdag 19/9.
Bibelen på 45 minutter
Lørdag 23/9 og søndag 24/9
kl. 20.00
Bibelen på 45 minutter er en teaterforestilling og en lynrejse i kristendommens fortællinger og budskaber.
Din guide på turen er Kristian Tvilling
og hans assistent Marlene Kejser,
og sammen med dem skal du høre
historier fra både Det Gamle og Det
Nye Testamente.
På rejsen bliver jura, poesi og profeti
til rap, gys og magi.
De gratis billetter reserveres på hjemmesiden eller på kirkekontoret.

Filmstudiekreds
Tirsdag 26/9 kl. 19.00
ved Inge Nelson.
Septembers film er en krigsfilm om
et besat Norge og en konges nej til
tyskernes samarbejdspolitik i 1940.
Deltagerne drøfter efterfølgende
filmen over en kop kaffe eller te.

HUSK OGSÅ!
Minikonfirmand
hver onsdag kl. 15.00
Gospelkor
hver onsdag kl. 17.00
Babysalmesang
hver mandag kl. 10.00

