Nyt fra din kirke

juni 2019

Kære modtagere af Grønnevang kirkes nyhedsmail!
Allerførst: Glædelig efter-pinse!
I kirken er vi nu i tiden efter jul, påske og pinse.
Vi lever med alle eftervirkninger:
Gud er trådt os helt nær – som et lille barn – på det allerringeste sted.
Gud har af kærlighed til verden hengivet og ofret sig selv til forsoning og fred.
Og Gud er os nu helt nær ved sin Ånd og sit Ord. Han skaber selv troens liv i vores hjerter, - og han
kalder os til at dele troen, håbet og kærligheden med hinanden og med verden.
Dét er den gudsrigets virkelighed og mission, som vi i Grønnevang kirke har til fælles med hinanden og
med kirker ud over jorden.
Et halvår ligger bag os og fylder os med taknemmelighed:
Tak til Gud og til jer for opbyggende gudstjenestefællesskab søndag efter søndag – og ved
pastagudstjenester og mad og meditation m.m.!!
Taknemmelighed også over så mange stærke gudstjenesteoplevelser hver 2. torsdag formiddag i en
fyldt kirkesal på Plejehjemmet Skovhuset.
Taknemmelighed over ugentlige Kirke Care vandringer rundt i sognet – med lydhørhed og med så
mange gode samtaler med mennesker.
Glæde over det mylder af smågrupper, som samles i og ud fra kirken på alle ugens dage.
Tak til Gud for velsignede retræter i Lone og Verners sommerhus og i Maribo kloster.
Taknemmelighed over minikonfirmander og konfirmander, babysalmesang og kor.
Tak til Gud også for et velsignet samarbejdsklima i både medarbejdergruppe og menighedsråd.
Taknemmelighed over fællesskab og udbytte ved endnu en påskevandring.
Glæde over flygtningearbejdet i Grønnevang kirke – med Omid og med dåbsundervisning hver eneste
fredag.
Taknemmelighed over relationer og samtaler med så mange mennesker i sognet – i glæde og i sorg.
Og først og sidst TAK til Gud, som gør alt dette muligt – og ved sin Ånd gir’ nærvær og liv til det alt
sammen.
TAK fordi vi får lov at være kirke sammen i Grønnevang!
Nu er sommeren begyndt!
Og her kommer et par opmærksomheds- og forbøns-punkter:
VELKOMMEN til menighedsmøde i morgen, torsdag 13.juni kl.19.30!! Menighedsrådet og
Grønnevangfonden orienterer om fokus-punkter i det forgangne år – og om pejlemærker for den
kommende periode.
Mandag d.17. juni kl.19 er der Stormøde i Brohuset (Østervang 103) for nye og gamle frivillige i
Østfestivalen – en sports- og kultur- og hygge- og lege-festival i sognet i uge 32. Grønnevang kirke er
medarrangør. Og flere kirke-frivillige er ALTID velkomne.
Lørdag d.22. juni kl.14-19.30 er der sommerfest i Grønnevang kirke. VELKOMMEN! – både som deltager og
som frivillig. Der er også mulighed for at give en madbillet, så flygtninge kan komme med til sommerfesten.
Kontakt Birgitte Jensen på sognemedarbejder@gronnevang.dk.
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Mandag d.1. til søndag d.7. juli er der for 8. år i træk ASSIST i Grønnevang.
25 unge studerende bor i kirken i en uge – og hjælper i dagtimerne ældre og andre med behov med
rengøring, havearbejde/hækklipning og mindre maleropgaver. Har du brug for hjælp, så kontakt Thyge
senest d.22/6.
Fredag d.5. juli kl.18 er du/I velkommen til arabisk grill i Brohuset, Østervang 103, til en hygge- og
festaften med alle ASSIST-frivillige. Send sms til Thyge (51155349), hvis du/I kommer.
Torsdag d. 11.-mandag d. 15. juli er der en farsisommerlejr på Luthersk Missions Højskole, hvor vi fra
Grønnevang er medarrangør og har ca. 40 deltagere med – heraf både flygtninge fra Sjælsmark, herboende
indvandrere og frivillige fra kirken.
Hvis man vil støtte flygtninge på lejren, kan man sende et beløb på MobilePay 14424 øremærket “Farsi
sommerlejr, LMH, Grønnevang”.
I øvrigt:
I efteråret er der opstart af Trinkurser i Grønnevang kirke – v. Per og Tove Bohlbro, Vibeke Lindén,
Birgitte Jensen m.fl. Opstartskurset er for alle, som gerne vil være frivillige/ledere på fremtidige
Trinkurser i Grønnevang kirke.
Se mere om Trinkurser på www.trinkurser.dk og kontakt Per for yderligere info (23707867).
Et nedsat liturgiudvalg har i løbet af foråret arbejdet med liturgien ved kirkens højmesse:
gudstjenesternes opbygning ligner meget hinanden - skal det nødvendigvis være sådan?
Hvad er vi glade for? - hvad hører med til gudstjenesten? Og hvad kan være anderledes?
Ved en undervisningsaften i efteråret vil udvalget fremlægge sine refleksioner.
Har du lyst til at komme i en cellegruppe eller har brug for at høre kirkens cellegrupper og smågrupper? Så
kontakt cellegruppe-koordinatorerne Erik og Ingrid Sigh: 26 15 82 18.
Overvejer du at blive Kirke Care frivillig? Så spørg Thyge om at komme med på en prøvetur. Og der er
kursus for nye frivillige d.28/2 – 1/3 og d.27.-28/3 2020. Se mere om Kirke Care på www.kirkecare.dk
Og så ønskes du en velsignet sommer – med rødderne nede i freden og forsoningen og fællesskabet
med Gud og mennesker.
Tak for fællesskab!
Og velkommen i din kirke.
Claus Øland Christensen, Per Bohlbro og Thyge Enevoldsen
Præster i Grønnevang kirke.
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