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Gudstjenester

Askeonsdag
Onsdag d. 6/3 kl. 19.00
Askekorset, som tegnes i
panden med asken fra palme
søndagens palmegrene,
minder os om vores forgæn
gelighed og er samtidig et
tegn på Guds skaberkraft.
Veksellæsninger, aftensalmer
og stille musik leder os ind i
faste tiden.
Organist Aleksander Krej
niuk, bassist Andrzej Krejni
uk, kirkens kor og sognepræst
Julie K. Goldschmidt.

Godmorgen
gudstjeneste

Laudes
Tirsdag 8/1, 22/1, 12/2, 26/2
kl. 9.00–9.30
Velkommen til morgensang
i kirken ved flygelet, hvor vi
sammen synger tidebønnen
til laudes, har veksellæsnin
ger og morgensalmer før vi
går ind i dagen.
Kirkens organist og sogne
præst Julie K. Goldschmidt.

Torsdag 17/1, 31/1, 7/2, 21/2
kl. 10.00
En kort gudstjeneste at
begynde 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.
Sognepræst Cecilia L.
Pontoppidan.

BREV

Gudstjenester på
Områdecenter
Baunehøj

JANUAR/FEBRUAR 2019

Sognepræst
Julie K. Goldschmidt, organist
Aleksander Krejniuk og for
skellige musikere.

www.lyngby-kirke.dk

Tirsdag 8/1, 12/2 kl. 10.15
På demensafsnittet – for bebo
ere og pårørende.
Torsdag 24/1, 21/2 kl. 10.15
I Aktivitetscenteret – alle er
velkomne. Kirkebil kan bestil
les via kirkekontoret senest
dagen før.

Frivillig på Områdecenter Baunehøj
Har du lyst til at være en del af frivilligteamet på Baunehøj. Her hjælper du de ældre med at få liv, lys og musik ind i hver
dagen. Opgaverne som frivillig består i at hjælpe beboerne til og fra afdelingerne, samt at deltage ved gudstjenesten. Hvis
det lyder som noget for dig, så kontakt sognepræst Julie K. Goldschmidt.

Gudstjenester
Januar
Tirsdag d. 1. januar
Nytårsdag
Kl. 10.30 JD
Lørdag d. 5. januar
Dåbsgudstjeneste
Kl. 11.00 JKG
Søndag d. 6. januar
Helligtrekongers søndag
Kl. 10.30 JKG
Tirsdag d. 8. januar
Laudes
Kl. 9.00 JKG

Søndag d. 13. januar
1. s.e.h.3.k.
Kl. 10.30 CLP
Torsdag d. 17. januar
Godmorgengudstjeneste
Kl. 10.00 CLP
Søndag d. 20. januar
2. s.e.h.3.k.
Kl. 10.30 JD
Tirsdag d. 22. januar
Laudes
Kl. 9.00 JKG
Søndag d. 27. januar
3. s.e.h.3.k.
Kl. 10.30 JKG

Torsdag d. 31. januar
Torsdag d. 7. februar
Godmorgengudstjeneste Børnegudstjeneste:
Kl. 10.00 CLP
Kyndelmisse
Kl. 17.00 JD

Februar
Lørdag d. 2. februar
Dåbsgudstjeneste
Kl. 11.00 JD
Søndag d. 3. februar
4. s.e.h.3.k.
Kl. 10.30 JD
Torsdag d. 7. februar
Godmorgengudstjeneste
Kl. 10.00 CLP

Søndag d. 10. februar
Sidste s.e.h.3.k.
Kl. 10.30 CLP
Tirsdag d. 12. februar
Laudes
Kl. 9.00 JKG
Søndag d. 17. februar
Septuagesima
Kl. 10.30 JKG

Torsdag d. 21. februar
Godmorgengudstjeneste
Kl. 10.00 CLP
Søndag d. 24. februar
Seksagesima
Kl. 10.30 JD
Tirsdag d. 26. februar
Laudes
Kl. 9.00 JKG
Lørdag d. 2. marts
Børnegudstjeneste:
fastelavn
Kl. 14.00 CLP

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

Kirkehøjskole: Det evige liv
Forestillinger om hvordan livet skal
være, har vi mange af, men forestillin
ger om døden måske knap så mange.
Hvorfor egentlig det? Er det fordi
døden ikke længere, har en naturlig
plads i livet? Er det fordi vi har mistet
sansen for det billedsprog, der skulle
tage over, dér hvor vores sprog slipper
op?
Døden spiller en central rolle for
den menneskelige eksistens. Skiftende
tider har haft forskellige forestillinger
om livet efter døden. Kristendommen
taler om opstandelse og evigt liv – et

håbets sprog. En trøst, når man er tæt
på døden eller står midt i sorgen.
Hvilke ord sættes der på livet og
døden? Hvilke forestillinger gøres der
under sygdom og livet tæt på døden?
Og hvilke ord og billeder bruger vi,
bruger digterne, bruger komponister
ne om livet efter døden?
Tilmelding og pris
Tilmelding fra d. 8/1-19
Pris 200 kr. inkluderer alle tre foredrag
samt frokost

Lørdag 16/2 kl. 10–13
Teolog, forfatter Johannes Værge: Hvad
sker der, når vi dør? Det kristne håb over
for døden.
Lørdag 23/3 kl. 10–13
Psykolog Dorte Viftrup:
Samtaler om efterliv på hospice
– barrierer og ønsker?
Lørdag 27/4 kl. 10–13
Sognepræsterne Cecilia Lotko
Pontoppidan og Jørgen Demant:
Digterne og komponisterne om det evige liv

Præsterne

Arrangementer, koncerter og udflugter
Litteraturkreds i Sognegården
ved sognepræst Jørgen Demant.

FILM I
SOGNEGÅRDEN

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 indimellem tager vi også en
udenlandsk roman. Når vi mødes, taler vi om,
hvad der har optaget os, mens vi læste bogen.
Bøgerne til litteraturkredsen kan hentes på
kirkekontoret.

For børn
Torsdag 17/1 kl. 19.30
Tarjei Vesaas:
Fuglene (bogen kan hentes
på kirkekontoret fra 3/1-19)

Kyndelmisse
gudstjeneste
Søndag 24/2 kl. 11.45–13.00
MF og formand for SF Pia Ol
sen Dyhr kommer og fortæller
om ”liv – politik – kristen
dom”.
Vi serverer sandwich
og kaffe/te. Det er gratis at
deltage. Sognepræst Jørgen
Demant.

KONCERTER

Sognepræst Jørgen
Demant og kirke- og kultur
medarbejder Sara Dam.

Legestue i Sognegården

Fastelavnsgudstjeneste
og tøndeslagning

Hver onsdag kl. 9.30–12.30
Er du mellem 6 mdr. og 6 år
glæder vi os til at se dig til
sammen med din mor, far,
bedstemor eller bedstefar
i legestuen i Lyngby Kirkes
sognegård.
Vi tumler og boltrer os i
kuglebassinet, bygger med
Lego, kører med biler, tegner,
maler og læser bøger. Der er
også altid noget at spise og
drikke for både store og små.
Det er gratis at deltage og
kræver ikke tilmelding.
Kirke- og kulturmedarbej
der Sara Dam.

Introduktion og reklamer, ef
terfølgende drinks og diskus
sion. Vel mødt

Alek Trio

Onsdag 23/1 kl. 18.30:
En mand der hedder Ove
Svensk livsdrama om ensom
hed og fællesskab

Lelo Nika

Onsdag 20/2 kl. 18.30:
Billy Elliot
Engelsk socialrealisme om
drømme og virkelighed
Sognepræst
Julie K. Goldschmidt

Mandage kl. 9.45–10.30,
Nyt hold 14/1-19
Vi synger salmer, laver fagter,
danser og meget mere. Efter
følgende drikker vi kaffe sam
men. Under kaffen er der tid
til at tale om, hvad man har
på hjerte og hvad der fylder.
Det er gratis at deltage. Baby
salmesang er for babyer mel
lem 2–11 måneder. Kontakt
strd@km.dk for tilmelding.
Musikpædagog Janne Solvang
og kirke- og kulturmedarbej
der Sara Dam.

Torsdag 7/2 kl. 17.00–19.00
Ved kyndelmissegudstjene
sten fejrer vi, at lyset endelig
vender tilbage. Derfor går
vi på jagt efter lanterner på
kirkegården og bringer lyset
med ind i kirken. Efter guds
tjenesten kan du dekorere din
egen lanterne, mens vi spiser
pandekager i Sognegården.
Det er gratis at deltage.

Fredag 18/1 kl. 17.00
Fyraftenskoncert med Lelo
Nika trio, der foruden serbi
ske Lelo på harmonika, består
af Rumænske George Miha
lache på cimbalom og danske
Thommy Andersson på kon
trabas. Repertoiret er original
balkanmusik: rumænsk, ma
kedonsk, bulgarsk og serbisk
folklore med et passioneret
touch af sigøjnerdynamik.

Fredag 8/2 kl. 17.00
Fyraftenskoncert med kir
kens organist Aleksander
Krejniuk, samt Andrzej Krej
niuk på bas og Ayi Solomon
på percussion. Trioen vil med
udgangspunkt i et repertoire
præget af verdensmusik,
folkemusik, jazz, klassisk og
elektronisk musik byde på
originale fortolkninger af be
rømte komponister og spille
egne værker.

Korkoncert
Fredag 1/3 kl. 17.00
Velkommen til korkoncert
med kormusik fra renæssan
cen til nutiden under musi
kalsk ledelse af Lyngby Kirkes
organist Hanna Göpfert.

Kvindenetværk i kirken
Onsdag 30/1, 27/2 kl. 19-20.30
Her mødes kvinder i 30-erne
til 70-erne om musikandagt,
samtale/oplæg og en kreativ
aktivitet.
Kontakt Julie K. Goldschmidt
for yderligere information.

Sorggruppe
Sorggruppen er
et fortroligt sted
at dele tanker
om det liv, der
har været, den
man har mistet og det liv
der stadig skal leves. Du er
velkommen til at kontakte
Cecilia L. Pontoppidan og
Jørgen Demant for yderligere
information, datoer og tids
punkter.

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.

Babysalmesang i kirken

Kirkecafe

Filmaftener

BØRNEGUDSTJENESTER

Torsdag 14/2 kl. 19.30
Katrine Marie Guldager:
En uskyldig familie

Filmformiddag

Onsdag 3/1 kl. 10.00
Historien om den grædende kamel
Reprise. Før filmen byder vi
på te og småkager

Andet

Lørdag 2/3 kl. 14.00
Kom i din bedste udklæd
ning og vær med til at fejre
fastelavn. Vi begynder med
en kort gudstjeneste. Præsten
har taget sin bedste fortæl
lekjole på, for så ved man
aldrig, hvad der kan ske. Efter
gudstjenesten spiser vi faste
lavnsboller, kakao, te og kaffe
i Sognegården og slår katten
af tønden.
Sognepræst Cecilia Lotko
Pontoppidan og kirke- og kul
turmedarbejder Sara Dam.

Cecilia Lotko Pontoppidan
Rustenborgvej 5, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 51 51 64 83
E-mail: clm@km.dk
Træffes bedst efter aftale. Fredag fri.

Lyngby kirke

Lyngby Kirkestræde 1

Kirkekontoret

Strikkecafé
Torsdag 3/1, 17/1, 7/2, 21/2
kl. 13–15
Lyngby Kirkestræde 10A ved
Ulla Jørgensen.
Der strikkes og hækles tæp
per og børnetøj til organisa
tionen Red Barnet.

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
Kordegn/daglig leder
Mette Gorm Frederiksen
E-mail: mgf@km.dk
Organist Aleksander Krejniuk
Tlf.: 31 62 71 20
E-mail: krejniuk@gmail.com
Organist Hanna Göpfert
E-mail: goepfert.hanna@gmail.com

Spisevennerne
Tirsdag 29/1, 26/2 kl. 12.00
Foreningen Spisevenner
inviterer til fællesspisning
i Lyngby Kirkestræde 10A.
Prisen er 50 kr., som betales
ved indgangen. Tilmelding
på tlf. 29 88 23 46 eller mail@
spisevennerne.dk

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

Kirketjenerne
Martin Neergaard Johannesen
Tlf. 22 51 70 70
Mandag fri.
Benedikte Bock
Tlf.: 29 24 71 80
Mandag fri.
Gustav Høegh-Andersen
Fredag fri.
Mail: kirketjener@hotmail.com

Suppekøkkenet

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

Lyngbykirkernes
Børne- og Spirekor
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

Kirke- og kulturmedarbejder
Sara Refsager Dam
Tlf.: 22 52 73 79
E-mail: strd@km.dk

Nyhedsbrev for Lyngby kirke
Toftebæksvej 22, 2800 Kgs.
Lyngby. Åbningstider: tirsdag,
torsdag, søndag kl. 17–20

Offentlige menigheds
rådsmøder
Tirsdag 15/1, 19/2 kl. 18.30
I sognegården
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Kirkenøglen

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

