for

børn

Lyngbykirkernes Børne- og Spirekor

Babysalmesang i Kirken

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

Mandag 3/9, 10/9, 17/9 alle dage kl. 9.45-10.30
Ved musikpædagog Janne Solvang og kirke- og kulturmedarbejder Sara Refsager Dam.

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

Det er gratis at deltage. Du kan deltage, hvis du har bopæl i
sognet, eller dit barn er døbt/skal døbes i kirken og er mellem 2
og 11 måneder. Kontakt Sara Refsager Dam for tilmelding.

Legestue i Sognegården

Høstgudstjeneste for børn

Hver onsdag kl. 9.30–12.30. Ved kirke- og kulturmedarbejder
Sara Refsager Dam. Kom og mød andre med børn i alderen 6
mdr. til 6 år. Der bliver sunget og spillet, og I kan få lidt spise og
drikke.

Fredag den 28/9 kl. 10.30
ved Julie K. Goldschmidt og Sara R. Dam. Høstgudstjeneste for
alle børn i alderen 3–6 år. Aleksander Krejniuk og violinist Birgitte Bak står for musikken sammen med kirkens sangere.
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Faste arrangementer
Gudstjenester for
ældre på Områdecenter
Baunehøj

Suppekøkkenet

ved Julie K. Goldschmidt, organist Aleksander Krejniuk og
forskellige musikere. Tirsdage
den 4/9 og 2/10 kl. 10.15 på
demensafsnittet – for beboere
og pårørende.
Torsdage den 20/9 og 18/10
kl. 10.15 i Aktivitetscenteret –
alle er velkomne. Kirkebil kan
bestilles via kirkekontoret senest dagen før. Frivillige hjælpere er velkomne. Henvendelse til Julie K. Goldschmidt.

Strikkecafé
Den 6/9, 20/9, 4/10 og 18/10
kl. 13–15
Lyngby Kirkestræde 10A ved
Ulla Jørgensen. Der strikkes
og hækles tæpper og børnetøj
til organisationen Red Barnet.

Lyngbykirkernes
Suppekøkken
Et værested for nødstedte
mennesker, der har brug
for varme og omsorg. Toftebæksvej 22, 2800 Kgs. Lyngby.
Åbningstider: tirsdag, torsdag,
søndag kl. 17–20

Sorggruppe
Sorggruppen er for den, der
har mistet og har brug for et
sted at gå hen med sin sorg.
Man er velkommen til at kontakte Cecilia Lotko Pontoppidan eller Jørgen Demant, som
leder kirkens sorggruppe. Nyt
hold begynder i september.
Datoer vil fremgå af en folder
i kirken eller på hjemmesiden.

Offentlige
menighedsrådsmøder
i Sognegården
Tirsdage den 18/9, 16/10 kl.
18.30

Byfest i Lyngby Kirke – Lørdag den 1/9
Kirkeklokken Ringer!
-til liv i Lyngby

Gudstjenester
September
Søndag 2. september
14.s.e.trin.
kl. 10.30 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Søndag 9. september
15.s.e.trin.
kl. 10.30 Jørgen Demant

Søndag 16. september
16.s.e.trin.
kl. 10.30 Julie K.
Goldschmidt
Søndag 23. september
17.s.e.trin. - Høstgudstjeneste
kl. 10.30 Nils Wildschiødtz Hansen

Fredag den 28. september Oktober
Høstgudstjeneste for
børn i alderen 3-6 år
Søndag 7. oktober
kl. 10.30 Julie K. Gold
19.s.e.trin.
schmidt og Sara R. Dam kl. 10.30 Jørgen Demant
Søndag 30. september
18.s.e.trin.
kl. 10.30 Cecilia Lotko
Pontoppidan

Søndag 14. oktober
20.s.e.trin.
kl. 10.30 Julie K.
Goldschmidt

Søndag 21. oktober
21.s.e.trin.
kl. 10.30 Cecilia Lotko
Pontoppidan
Søndag 28. oktober
22.s.e.trin.
kl. 10.30 Jørgen Demant

Kirken er åben mandag til lørdag kl. 9–16, søn- og helligdage ved gudstjenester

Kl. 11–18 Ved Jørgen Demant og kirkeog kulturmedarbejder Sara Refsager
Dam m.fl.
I år deltager Lyngby kirke ved årets
store byfest. Temaet er ”Lyngby gennem 100 år og i fremtiden” i anledning
af DGO’s 100 års jubilæum. 100 år er
dog slet ikke nok til at rumme kirkens
800 årige historie eller kristendommens uendelige perspektiv. Derfor
arbejder vi under temaet ”We’ve got
time”, vi har TID.

Vi får besøg af Paula Larrain, tidligere
tv-vært og nu redaktør på P1 programmet ”De højere magter”, som vil tale
med os om tiden.
Aktiviteterne vil foregå i et telt på
hovedgaden udstyret med sofa og lænestole. I løbet af dagen vil vi servere
kirkekaffe, ringe med (kirke)klokken
og børnekoret vil synge. Det vil være
muligt at stille 20 spørgsmål til præsten.
Vi fortsætter festlighederne med
”Blå time” i kirken.

Blå time
Kl. 18–20 i kirken ved Cecilia Lotko
Pontoppidan og Jørgen Demant samt
organist Aleksander Krejniuk og saxofonist Simon Spang-Hanssen
En aftenstund under hvælvingerne,
hvor jazzede toner, oplæsning og nærvær vil fylde rummet.
Der vil i løbet af aftenen være mulighed for at skrive bønner, tænde lys,
tale med præsterne om stort og småt
eller bare tage sig tid til at være.

Præsterne

Arrangementer, koncerter og udflugter
Laudes

Fyraftenskoncerter

Tirsdag den 11/9, 25/9, 9/10,
23/10 kl. 9.00.
Velkommen til morgensang
ved flygelet i kirkens sideskib.
Ved Julie K. Goldschmidt
og organisterne Aleksander
Krejniuk eller Hanna Göpfert.

Spisevennerne

Høstgudstjeneste

Kvinder i kirken
– netværk for yngre
kvinder
Onsdag den 12/9, 24/10
kl. 19.00–20.30
Her mødes vi kvinder i 30’erne
til 70’erne ca. en gang om måneden til musikandagt, samtale/oplæg og en kreativ aktivitet. Kontakt sognepræst Julie
K. Goldschmidt for tilmelding.

Godmorgen
gudstjeneste
Torsdag den 13/9, 4/10, 1/11
kl. 10.00 ved Cecilia Lotko
Pontoppidan. En kort gudstjeneste at beg ynde torsdagen
med. En tidligere biskop sagde
engang, at en gudstjeneste
gerne skal være som det daglige brusebad – hurtig ind og
ud, dernæst er man klar til at
tage fat på dagen.

Kirkegårdsvandring på
Assistens Kirkegård
Torsdag den 13/9 kl. 17.15–
ca. 21.00 Ved Aktivitetsudvalget og Julie K. Goldschmidt.
Velkommen til rundvisning
på Assistens Kirkegård. Der
er afgang fra Lyngby Kirkestræde kl. 17.15 med bus. Vi
får en rundvisning til udvalgte
gravsteder på kirkegården
ved forfatter og fortæller Poul
Kragelund fra kl. 18.00 til ca.
kl. 20.00. Efter vandringen
byder vi på skumringskaffe/te
med bagværk. Hjemkomst ca.
kl. 21.00.
Der er begrænset deltagerantal, og tilmeldingen skal ske
til kirkekontoret. Pris 100 kr.

Filmaften

Fredag den 21/9 kl. 17.00
Fyraftenskoncert i Lyngby
kirke med den amerikanske
gospelsangerinde Deborah
Herbert.

Søndag den 23/9 kl. 10.30
Ved Nils Wildschiødtz Hansen. På tærsklen til efteråret
slår vi dørene op i kirken for
at fejre, at høsten er i hus,
og hele familien er hjerteligt
velkommen. Høstgudstjeneste er festgudstjeneste, hvor
vi takker for årets høst og
naturens gaver. Efter gudstjenesten med efterårssalmer og
høstsange vil der være kaffe,
kage og forfriskninger til alle.

Gospelkoncerten vil byde på
blues, jazz, klassisk musik
samt livlig bevægelse og improvisation. Deborah Herbert
vil blive ledsaget af pianisten
Marko Matinovic og bassisten
Andrzej Krejniuk.

Tirsdage den 25/9, 23/10
kl. 12.00
Foreningen Spisevennerne,
som er en frivillig forening
stiftet i 2015, inviterer til fællesspisning i Lyngby Kirkestræde 10A.
Er du lidt oppe i årene,
måske pensionist, og kunne
du tænke dig at være sammen
med andre om et måltid, så
kom og tilbring et par hygge
lige timer sammen med de
andre. Vi spiser en veltillavet
gryderet og en dejlig dessert.
Kaffe/te og en småkage efter
maden hører også med. Alt
dette til en pris af 50 kr.,
som betales ved indgangen.
Tilmelding sker på tlf. 29 88
23 46 mandage eller tirsdage
mellem kl. 16-18 i ugen inden
spisningerne eller læg en besked på telefonsvareren. Der
er plads til ca. 20 gæster.

Onsdag den 10/10 kl. 18.30
i Sognegården
Historien om den grædende kamel
For nomaderne i Gobiørkenen
er kameler nøglen til overlevel
se. En nomadefamilie assiste
rer en kamel ved en vanskelig
fødsel af en sjælden hvid kalv.
Moderen afviser kalven, og en
musiker fra en fjern landsby
bliver tilkaldt for at spille for
kamelen og derved få den til
at tage kalven til sig. Ifølge en
myte vil en kamel græde, når
den accepterer sit afkom
Arrangeret af Julie K.
Goldschmidt. Kort introduktion før filmen, og bagefter er
der drinks og fri diskussion.

Jazzgudstjeneste
Søndag den 21.10 kl. 10.30

Fredag den 26/10 kl. 17.00
Kvartetmusik for fløjter
(Kirsten Aage og Lucas Eiby),
gambe (Adam Grauman) og
cembalo (Hanna Göpfert).
Ved koncerten spilles der en
smuk fløjtesonate i E-dur,
BWV 1035 og en triosonate i
G-dur, BWV 1039 af J.S. Bach.
Derudover præsenteres cembalomusik af Dietrich Buxte
hude og letfodet, muntre
franske danse for fløjter og
akkompagnement.

Onsdag den 26/9
Afgang kl. 9.00 fra Baunehøj/
Carlshøjvej og kl. 9.15 fra
Lyngby Kirkestræde. Hjemkomst ca. kl. 17.00.
Vi ser først Maribo Domkirke
og Pilgrimshuset, og dernæst
spiser vi frokost på Restaurant Lysemose. Til sidst
besøger vi Reventlow-Museet
Pederstrup i Torrig, som er et
kulturhistorisk museum, der
hovedsageligt beskæftiger sig
med den danske statsmand
og samfundsreformator C.D.F.
Reventlows liv. Han var initiativtageren til ophævelsen af
stavnsbåndet.
Tilmelding til kirkekontoret.
Pris 300 kr., som er inkl. frokosten og kaffe. Drikkevarer
kan købes.

Kl. 19.30 i Sognegården ved
Jørgen Demant.
Litteraturkredsen er et sted,
hvor de, der elsker at læse
og tale om litteratur, mødes.
Vi læser fortrinsvis dansk
og nordisk litteratur, prosa
og poesi, men ind imellem
tager vi også en udenlandsk
roman. Når vi mødes, taler vi
om, hvad der har optaget os,
mens vi læste bogen. Bøgerne
til den første studiekredsaften
kan hentes på kontoret indenfor normal åbningstid fra den
4/9. I efteråret læser vi:

Kreativitet, vovemod og øvelse
er noget af det, der både
kendetegner jazzmusikken og
det fællesskab, jazzmusikerne
indgår i med hinanden og med
tilhørerne. Sådan er det også
med menneskelivet i verden:
Vi tager livtag med begge dele
til jazzgudstjenesten i Lyngby
kirke.
Liturg er Cecilia Lotko
Pontoppidan, og det musikalske varetages af organist
Aleksander Krejniuk, Andreas
Krejniuk på kontrabas, og
Simon Spang-Hanssen på
saxofon.

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, torsdag og fredag fri.

Lyngby kirke

Lyngby Kirkestræde 1

Kirkehøjskole
Om Det skønne

Torsdag den 11/10
Lykke-Per I
af Henrik Pontoppidan

Halloween
Tirsdag d. 30 oktober kl. 18.30
Ved Nils Wildschiødtz Hansen
og Sara R. Dam.
Lyngby kirke byder på hårrejsende Halloween for børn
og voksne. Kirken vil være
i sit uhyggeligste antræk,
og det håber vi også, at I er.
Børnekoret vil synge uhyggelige sange, og der vil helt
sikkert også blive fortalt en
gyselig historie. Der vil være
mulighed for at gå på opdagelse i den gamle krypt eller
tage de mange trin til toppen
af kirketårnet. Bedemanden
kigger også forbi og viser sin
rustvogn frem. Alle er velkomne til en (u)hyggelig aften
på kirkebakken.

Jørgen Demant
Hjortekærsvej 74, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 88 40 75
E-mail: jtd@km.dk
Træffes bedst efter aftale. Mandag fri.

Kirkekontoret

Torsdag den 8/11
Lykke-Per II
af Henrik Pontoppidan

Efterårstur til Lolland

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.

Litteraturstudiekreds

Lørdag den 13/10, 17/11
og 8/12 kl. 10.00–13.00
Mennesket har brug for
skønhed. Hvilken rolle
spiller skønheden i menneskets møde med hhv.
kunsten, teologien og litteraturen? Tre oplægsholdere vil gennem efteråret
forholde sig til dette ud
fra en kunstnerisk, en
teoretisk og en teologisk
vinkel. Således kommer
tidligere professor i litte
ratur, Erik A. Nielsen og
taler om den paradisiske
skønhed. Kunstmaleren,
Thomas Kluge vil tale om
det skønne med afsæt i sin
metier, malerkunsten og
Lilian Munk Rösing, forfatter og lektor på Institut for
Kunst og Kulturvidenskab,
vil tale om Skønhed med
baggrund i sit fag og sin
seneste udgivelse Anna
Anchers rum.
Sted: Sognegården, Stades
krog 9. Pris 200 kr. betales
på kirkekontoret. Tilmelding fra den 3/9 2018
Arrangeret af Jørgen
Demant og Cecilia Lotko
Pontoppidan

Tirsdag den 4/12
Karlsvognen
af Kristin Baldursdottir.

Hent folder på kirkekontoret eller se den på hjemmesiden.

Lyngby Kirkestræde 10 A
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 87 53 76
E-mail: kongenslyngby.sogn@km.dk
Mandag–fredag kl. 9–13
Torsdag tillige kl. 16–18
Sognegården
Stades Krog 9
Menighedsrådsformand
Karen Hornshøj-Møller
Tlf.: 23 61 43 03
E-mail: khornshojmoller@gmail.com
Organist Aleksander Krejniuk
Tlf.: 31 62 71 20
E-mail: krejniuk@gmail.com
Organist Hanna Göpfert
E-mail: goepfert.hanna@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Sara Refsager Dam
Tlf.: 22 52 73 79
E-mail: strd@km.dk

Kirketjenerne
Martin Neergaard Johannesen
Tlf. 22 51 70 70
Mandag fri.
Mette Gorm Frederiksen
Tlf.: 22 30 92 05
Torsdag fri.
Benedikte Bock
Tlf.: 29 24 71 80
Mandag fri.
Mail: kirketjener@hotmail.com
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.

