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PRÆSTEN SKRIVER

Rødderne
var afgørende
Sommervejret 2018 går nok
ikke i glemmebogen foreløbig. Solskinstimerne var overvældende mange, varmen
var massiv og sommeraftnerne forunderlige. Men som
ugerne gik uden en dråbe
regn, så oplevede vi jo også
en voldsom tørke. Tørken satte sine spor.
Marker og græsplæner udover hele landet
fremstod efterhånden brune og livløse i en
grad, som vi ikke har set det tidligere. Det
var omfattende. Indimellem alt det brune
var der dog alligevel stærke, frugtbare grønne kontraster. Frugt-høsten rundt i landets
haver og plantager var enorm ...!
Hvordan kunne det være? Hvad gjorde forskellen mellem vissen-brune marker og
frugt-tunge grønne træer og buske?
Helt enkelt: Den eneste forskel var jo rødderne. Græs og planter med et svagt rodnet tørrede ud. Buske og træer med rødder
godt forankret i jorden kunne hente vand
og næring fra de dybere jordlag. Rødderne
var afgørende.
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Måske er det alt sammen et billede også
på dit og mit liv? Når vi lever hurtigt og
overfladisk – konstant på udkik og på vej - i
bevægelse og i forbrug - fra det ene til det
andet. Rødderne får ikke ro til at komme
på plads, trænge i dybden og suge næring
til sig. Hvem af os har ikke prøvet sådan et
»liv.« Travlhed og tørke.
I Grønnevang er det vores bøn og målsætning, at kirken altid må være et vokse-sted.
Kirken ønsker at være en del af en plantage
og en skov med både ro og næring til at
sætte dybe, livskraftige rødder i fællesskab
med Gud og mennesker. I kirken knytter
vi til ved et rodnet, som går langt dybere,
end vi selv kan nå. Frugterne er også meget
større end os selv: Tro, håb og kærlighed
i praksis. Og Guds tilgivelse er selve sammenhængskraften.
Vil du være med? Velkommen i din kirke!
Thyge Enevoldsen

TEMA

Sommer, single & senior
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»SOMM
ER«

Derfor må jeg ikke
bruge dagen på
ingenting

Jeg føler
velvære, når jeg
er i kirken

Edel Sloth Olsen

Edith Larsen

»Livet og sommeren har jeg fået af
Gud, og derfor må jeg ikke bruge dagen på ingenting.« Edel gør sig hver
dag umage med at vælge, hvordan
dagen bliver indholdsrig. Hun tager
på ture med veninder og ferie med
sin familie, går pilgrimsvandringer og
er med til at arrangere grillaftener og
andre fælles aktiviteter i kirken. Når
Edel vandrer i naturen om sommeren
og ser blomsterne, mærker lyset og
varmen, så bliver hun taknemmelig
og glad. »Det er så overvældende
stort, at Gud har skabt det for os.
Selv så simpel en ting som en svamp
på et træ kan have alle mulige farver.« Jeg tænker ofte: »Hold da op,
Gud, du forstår at sætte farver på alting.«
LSK

Edith har gennem livet haft mange
problemer og svære sygdomme og
har i perioder måttet kæmpe med at
overvinde smerterne for at få et aktivt liv uden for hjemmet. »Det bliver
jo ikke bedre af at blive hjemme.«
Hun føler velvære, når hun er i kirken. »Jeg har aldrig før vidst, at jeg
kunne læsse mine problemer af i kirken, det havde jeg savnet i mange
år.« Om sommeren går hun lange
ture med sin nabo i skoven, hjælper
til i Kreateltet på Østfestivalen og
laver mad i kirken til bl.a. Assist og
påskevandringen. Hun har været på
højskoleophold, medvirket ved Vikingespillene i Frederikssund og deltaget i kirkens menighedslejr sammen
med sine børnebørn.
LSK

Nyt

Grønnevang

• SIDE 3

DET SKER

FESTIVAL STYRKER

SAMMENHOLDET
I ØSTBYEN
Fire dage sidst i skolernes sommerferie emmer græsarealerne bag Grønnevang Skole
af liv og aktivitet. Det er tid til Østfestival
med underholdning for børn, fællesspisning
og live-musik – en tradition fra 1990’erne,
som blev genoplivet for tre år siden.
Og det har været med til at styrke sammenholdet mellem beboerne i området omkring
Østervang, fortæller Marie Schmidt, der er
projektkoordinator i beboerhuset Brohuset.
»Østfestivalen har stor betydning for rigtig
mange mennesker i lokalområdet. Den giver en masse børn nogle gode oplevelser
– også børn, der ikke har mulighed for at
komme på sommerferie, og den er med til
at bringe folk sammen på tværs af sociale
lag og etnisk baggrund.«

Festivalen bæres af de omkring 100 frivillige, heraf en stor del fra lokalområdet.
»Her deltager folk, der ellers ikke er en del
af de almindelige organiserede frivillige foreninger. Det er hårdt knoklearbejde, men
det, der holder ved, er lysene i børnenes
øjne, naboer der genkender hinanden og
glæden over fællesskabet,« siger Marie
Schmidt.
Det glæder hende meget, at Grønnevang
Kirke er aktiv medarrangør af festivalen.
»Det er et meget positivt samarbejde, og
uden kirken kunne vi ikke have startet festivalen op. Det er fantastisk at have en kirke,
som på den måde er en del af lokalsamfundet, og at mærke, at kirkens fællesskab
spiller sammen med andre fællesskaber i
området.«
KBR

Nyt
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Har du lyst til at hjælpe til som frivillig? Så kontakt projektkoordinator
Marie Schmidt på Marieschmidt300@
gmail.com eller sognepræst Thyge Enevoldsen på ten@km.dk

FAKTA

Østfestivalen i år er fra onsdag den 7.
- lørdag den 10. august. Se programmet i lokalavisen.

SOMMERLEJR

TEMA
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Giv den sommer-gas
med en masse andre børn
For de fleste børn er sommerferien en af
de bedste begivenheder på året. Seks uger
uden skolepligter og masser af fritid. Men
hvad nytte er denne fritid til, hvis man alligevel tilbringer den derhjemme med iPad’en? Hvad med i stedet at give den lidt
gas sammen med en masse andre børn på
en megafed lejr? I begyndelsen af sommerferien bliver der hvert år arrangeret børnelejr på Nordsjællands Efterskole for børn i
aldersgruppen 0.-6. klasse, og de plejer
ikke at tage skuffede hjem. Lejren er altså
både for børn og juniorer, og vi har særskilt
program for begge aldersgrupper.
Vi har en masse leg, synger selvfølgelig
nogle gode børnesange og lærer noget om
Gud og Jesus. Det gør vi gennem to bibeltimer, der er delt op i børn og juniorer. Når

vi skal synge efter aftensmaden, laver vi
også vores traditionelle hitliste, hvor børnene stemmer på deres yndlingssang. Om
eftermiddagen kan alle prøve nogle praktiske ting af i værkstederne, som f.eks. kagebagning, krea, Store Nørd-eksperimenter
og andet sjovt.
I løbet af lejren kommer de trofaste rengøringstanter selvfølgelig også på besøg - og
måske det pæneste værelse bliver tildelt
nogle penge til slikbiksen? Glemte jeg at
nævne, at der er en slikbiks?
Lejren er drevet af frivillige voksne og unge
i samarbejde med Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler. Derved bliver lejren endda
også billig. Lederne glæder sig til at give
børnene en god lejr.
Nicolaj Tuxen
Ungleder
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Når æbletræets hvide gren
strør blomster på min trappesten
og luften har det lyse skær
af nyudsprungne bøgetræer så ved jeg det igen er maj
og sommer er på vej.
I maj er Kristi Himmelfart
bag hvide skyer ser du klart
at sådan en velsignet sol
må komme fra hans kongestol.
Han åbner rummet over dig
og pinse er på vej
med vingebrus og helligånd
der løser vore tungebånd
så munden løber over med
hvad hjertet fyldes af og ved.
Et glædesbud forplanter sig:
Guds rige er på vej.
Det lignes ved det mindste frø
der tåler sne og frost og tø
og vokser til et vældigt træ
med fuglesang i blomsterlæ det bedste man kan tænke sig
en forårsdag i maj.
Lisbeth Smedegaard Andersen

Nyt
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PILGRIM

PILGRIMSVANDRING
- ALTERNATIV FERIE

Anne-Mette og Henning Holmgaard Jensen
har en travl hverdag med jobs, fritidsarbejde og relationer. Derfor har de brug for at
koble helt fra i ferierne, og det gør de bedst
ved at gå pilgrimsvandringer - alene eller
sammen med en gruppe.

FAKTA

Det begyndte for en række år siden, hvor
Anne-Mette sammen med en gruppe vandrede på Hærvejen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Det var det enkle, at være helt
fritaget for ansvar og være med i et ånde-

ligt fællesskab, som trak. Senere vandrede
Anne-Mette 5 uger alene på Caminoen.«
Der er en lethed ved at tage sin rygsæk på
om morgenen og så ikke at skulle tænke på
andet. Der er ingen valg at tage stilling til,
man spiser, hvad man lige har i rygsækken
og man sover, hvor man finder et sted på
vejen. Man lægger helt konkret sin dag og
sin vej i Guds hånd. Ens hoved bliver tømt
for spekulationer. Bare at gå giver ro i sindet, og jeg føler, at Gud så kan tale til mig,
når jeg ikke har andet at tænke på.«
Henning supplerer: »Man har en helt anderledes fornemmelse for, hvordan et landskab
hænger sammen, når man vandrer igennem
det. Dufte, fuglesang og så får man rørt
kroppen. Når man vandrer med en gruppe,
er alt planlagt, og man kan slappe af ved
bare at følge med.«
LSK

Pilgrimsvandring beskrives med 7 nøgleord: Langsomhed, bekymringsløshed, frihed,
enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab.
Flere præster, kirker og foreninger arrangerer pilgrimsvandringer blandt andet Esrum
Pilgrimscentrum, Gribskovpilgrimme, Karlslunde Strandkirke, Østjysk Pilgrimsforening
ved Elisabeth Lidell og Foreningen af Danske Santiagopilgrimme.

Nyt
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Palle får sin cykel
ombord på toget

EVENTYRER

PÅ TRE HJUL

En blodprop i hjernen afholder
ikke Palle Gylling fra at udleve
sit livs drøm: at cykle langs alle
Danmarks kyster.
Mange har mødt Palle, når han kommer
trampende i pedalerne på sin handicapcykel på vej ned ad Skansevej. Men nok de
færreste ved, at den 68-årige pensionist fra
Aspehaven har sat sig det mål at nå hele
Danmarks kyst rundt på cykel.
En blodprop i hjernen satte en stopper for
den dengang 49-årige Palles aktive liv som
lærer på Nr. Herlev skole. Helt nøjagtigt den
20. januar 2000 om morgenen. Han skulle
møde sent og lå og sov, da hans kone Merete vækkede ham. Da han vågnede, kunne
han ikke tale, og hele den ene side af kroppen var lam.

Nyt

SIDE 8 • Grønnevang

»Det var forfærdeligt at ligge der, men ellers husker jeg ikke ret meget fra den dag,«
fortæller han.
Troen på Gud betyder rigtig meget for Palle
og Merete, der kommer i Grønnevang Kirke.
Troen på hans omsorg har altid været der
og bar dem også gennem den svære tid.
Efter lang tid med genoptræning fik Palle
talen og en del af førligheden tilbage. Men
hjernen driller, han har svært ved at gå og
bliver også hurtigt træt. Så var det, han fik
cyklen.
»Jeg fik den til min 50-års fødselsdag kort
efter. Og så begyndte drømmene. Cyklen
gav mig mulighed for at komme rundt og
se noget.«
I 2002 tog han på den første cykeltur langs
Nordsjællands kyst. Lige siden har han brugt
mange somre på at cykle landet rundt, og

Det var forfærdeligt
at ligge der, men ellers
husker jeg ikke ret
meget fra den dag.
han viser stolt et Danmarkskort med afmærkning af de ruter, han allerede har kørt:
den jyske vestkyst, Sjælland og Fyn rundt
samt en række andre danske øer.
»Dengang jeg arbejdede, tænkte jeg altid:
›Når du bliver pensionist, så skal du ud og
opleve noget.‹ Det er der jo ikke tid til, når
man arbejder – og slet ikke som familiefar.
Da jeg fik cyklen, tænkte jeg: ›Nu kan du‹.«
Med sovepose, liggeunderlag og en stor
madkasse bag på cyklen drager han ud på
nye eventyr. Han tager toget, så langt han
kan, cykler langs kysten, griller sin medbragte mad over bål og overnatter på stranden. Nogle gange har han en sangbog med

Et venligt par,
Palle mødte på en tur,
som gav kaffe.

kristne sange med, som han synger for sig
selv. Turene er hans retræte og alene-tid
med Gud.
»Når jeg skal have fyldt vandflasken, må jeg
finde et hus og spørge: ›Gir ’ I en tår vand?‹
Hvis jeg er heldig at komme ved kaffetid,
siger de: ›Vil du ikke have en tår kaffe?‹«
Han cykler ofte 30 kilometer om dagen.
»Men så er jeg også træt,« siger Palle.
»Jeg har stået ved bakker, hvor jeg har
tænkt: ›Det går slet ikke, det her.‹ Men det
går jo alligevel. Så må man trække op.«
Merete vil gerne, at han ringer hjem hver
dag. Selv har han aldrig været utryg ved turene.
»På en af de første ture kom en kæmpe sort
hund hen mod mig, da jeg skulle slå lejr.
Jeg kunne ikke lide hunde - især ikke store
hunde. Men den holdt sig bag ved mig og
gøede ikke eller noget. Den blev hos mig
hele natten og var der, da jeg vågnede. Vi
snakkede lidt og spiste morgenmad sammen. Da jeg kørte derfra, gik den sin vej.
Min englehund, kalder jeg den - et tegn på,
at Gud passer på mig.«
»Livet er jo ikke en dans på roser, heller ikke
for en kristen. Men Gud holder mig oppe.
Hvis jeg ikke havde ham, ved jeg ikke, hvor
jeg var. Måske var jeg en bitter mand, der
sad og så fjernsyn hele dagen. Det ville
være trist.«
Karin Borup Ravnborg

Nyt
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SOMMERFEST

- FOR HELE FAMILIEN

Lørdag den 22. juni kl. 14.00 - 20.00
Der vil være cafetelt med salg af kaffe, kage og grillmad.
Gratis hoppeborg og andre aktiviteter for børn.
I løbet af dagen er der forskellige konkurrencer for børn og voksne
samt koncerter med Voices of Gospel, Spirekoret og Angels.
Overskuddet fra sommerfesten går til Grønnevangfonden.

SOMMERUDFLUGT
MED SOGNECAFÉEN

Tirsdag den 4. juni kl. 14.00 - 17.00 tager sognecaféen 				
på miniudflugt. Organist Inger Merete har inviteret på kaffe 				
i haven. Bagefter kører man til Sørup, hvor man kan købe 				
en god isvaffel. Pris 30 kr.
Tilmelding til Birgitte Jensen tlf. 3066 7355.

BUSTUR TIL SOLSKINSØEN
Grønnevang kirke tager til Bornholm d. 3. – 6. oktober. Vi indkvarteres på Hotel
Friheden ved Sandvig og skal opleve kultur, natur, rundkirker og fællesskab. Alle er
velkomne! Samlet pris 3000 kr. Program fås i kirken.
Tilmelding til Birgitte Jensen tlf. 3066 7355

Nyt
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KRISTEN SOMMERLEJR

ET FRISTED FOR SJÆLSMARK-FLYGTNINGE
Den 12.-15. juli bliver der holdt en kristen sommerlejr
for asylansøgere på Luthersk Missions Højskole i Hillerød.
Lejren er for farsi-talende, det vil sige mennesker fra lande som Iran, Afghanistan og Irak. Den er arrangeret af en
række kirker og foreninger, deriblandt Grønnevang Kirke.
Iranske Shirin og hendes mand Mehrdad har været med
på lejren to år i træk. De bor begge på Udrejsecenter
Sjælsmark. For dem er en uge på sommerlejr et kærkomment fristed væk fra den nervepirrende og triste ventetid
på asylcenteret.
»Det er rigtig dejligt at være afsted og høre om Gud og synge kristne sange på farsi
sammen. Vi møder også nogle nye venner, både iranske og danske,« fortæller hun.
Shirin og Mehrdad var i køkkenet sidste år, hvor de var med til at lave mad til de godt
160 deltagere, der var med på lejren. »På den måde kan vi være med til at hjælpe,«
siger ægteparret.

Støt en flygtning
Ønsker du at hjælpe en asylansøger med at komme på lejr, kan du støtte
med et beløb her: MobilePay 14424. Mærk indbetalingen Farsi sommerlejr, LMH, Grønnevang.

Gudstjenester for farsi-talende
Den fjerde fredag i hver måned er der gudstjeneste på farsi.
Gudstjenesten er fra kl. 10-11 og er arrangeret af de farsitalende 			
i Grønnevang Kirke og sogne- og indvandrerpræst Claus Øland-Christensen.
Den 24. maj er der konfirmation og den 9. juni til søndagens 				
pinsegudstjeneste er der dåb for dåbsholdet.

Nyt
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GUDSTJENESTER

DATO
MAR

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

4. søndag i fasten

10.00 Claus Øland-Christensen

Maria Bebudelsesdag

8.30 Per Bohlbro | Fromesse
10.00 Per Bohlbro | Gospelgudstjeneste

14.

Palmesøndag

10.00 Claus Øland-Christensen

18.

Skærtorsdag

19.30 Thyge Enevoldsen

19.

Langfredag

10.00 Thyge Enevoldsen

21.

Påskedag

10.00 Per Bohlbro

22.

2. påskedag

10.00 Per Bohlbro

26.

Fredag

10.00 Claus Øland-Chr. | Gudstj. på farsi

28.

1. søndag efter påske

10.00 Claus Øland-Chr. | Gudstj. m. konf.

5.

2. søndag efter påske

10.00 Thyge Enevoldsen

12.

3. søndag efter påske

10.00 Per Bohlbro

17.

St. Bededag

10.00 Thyge Enevoldsen | Konfirmation
12.00 Thyge Enevoldsen | Konfirmation

18.

Lørdag

12:00 Thyge Enevoldsen | Konfirmation

19.

4. søndag efter påske

10.00 Claus Øland-Christensen

24.

Fredag

10.00 Claus Øland-Chr. | Gudstj. på farsi

25.

Lørdag

12.00 Per Bohlbro | Konfirmation

26.

5. søndag efter påske

8.30 Thyge Enevoldsen | Fromesse
10.00 Thyge Enevoldsen | Lovsangsgudstj.

30.

Kristi Himmelfartsdag

10.00 Claus Øland-Christensen

31.

MAJ

APRIL

7.

TRANSPORT TIL KIRKEN

HUSK

Har du behov for at blive hentet og bragt hjem - så
giv kirketjeneren besked, tlf. 4824 0010.
Søndagsgudstjenester - ring mellem 8.30 - 9.00.
Aftenmøder - ring samme dag mellem 10.00 - 12.00.

Husk konfirmandindskrivning den 23. maj kl. 19
og menighedsmøde den
13. juni kl. 19.30.

Nyt
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Hver søndag (minus juli) er der oversættelse til farsi
og mulighed for oversættelse til engelsk.

GUDSTJENESTER

SEPTEMBER

AUGUST

JULI

JUNI

DATO

OKT

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

2.

6. s. e. påske

10.00 Thyge Enevoldsen

9.

Pinsedag

10.00 Claus Øland-Christensen I
Dåb af konvertitter

10.

2. pinsedag

10.00 Per Bohlbro I Konfirmation
11.00 Fællesgudstjeneste i Slotsparken

16.

Trinitatis søndag

10.00 Thyge Enevoldsen

21.

Fredag

10.00 Claus Øland-Chr. | Gudstj. på farsi

23.

1. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro | Temagudstj. Grøn kirke

30.

2. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

7.

3. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

14.

4. søndag efter trinitatis

9.00 Ole Cæsar Jensen

21.

5. søndag efter trinitatis

10.30 Per Bohlbro

28.

6. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

4.

7. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

11.

8. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

18.

9. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

23.

Fredag

10.00 Claus Øland-Chr. | Gudstj. på farsi

25.

10. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

1.

11. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

8.

12. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro | Høstgudstjeneste

15.

13. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

22.

14. søndag efter trinitatis

8.30 Thyge Enevoldsen | Fromesse
10.00 Thyge Enevoldsen | Lovsangsgudstj.

27.

Fredag

10.00 Claus Øland-Chr. | Gudstj. på farsi

29.

15. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

6.

16. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

Der kan i enkelte tilfælde forekomme ændringer i forhold til prædikantlisten.
Se evt. Gronnevang.dk for opdateringer.
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Fra ateist til troende
Lørdag den 27. april 2019 kl. 10.00 – 14.00 får Grønnevang Kirke besøg af skuespiller og tv-vært Dina Al-Erhayem,
der fortæller om sin vej fra at være ateist til at få en levende
tro på Gud.
»Jeg var ateist, men trådte ind i en kirke, foldede mine hænder og bad Jesus Kristus om at give et tegn, hvis han altså
eksisterede. At der kom et tydeligt svar tilbage og fortsat gør,
er mit livs største overraskelse,« forklarer Dina Al-Erhayem, der er kendt som vært i
»Dinas Dates« på DR1.
Pris: 20 kr for frokost. Tilmelding til sognemedarbejder@gronnevang.dk
Undervisningen er arrangeret i et samarbejde mellem sognecaféen, undervisningsudvalget og kvindeklyngen i Grønnevang Kirke

BABY

SALMESANG

HVAD
Sangglæde, salmer
og sange, sæbebobler,
snak over kaffekoppen
og meget mere ...

HVEM
For mødre/fædre med
deres baby op til ca. 1 år.

TILMELDING
til Inger Merete Tuxen
organist@gronnevang.dk
tlf. 40 89 53 08

HVORNÅR
10 tirsdage kl. 10.00.
Holdstart: 23. april
og 20. august.

Grønnevang Kirke

- NU ENDNU GRØNNERE

Grønnevang Kirke kan nu kalde sig »Grøn Kirke«. Sammen med foreløbigt to andre
Hillerød-kirker indgår den i et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer,
som sammen tager ansvar for miljøet. Vi er en del af Guds skaberværk. Derfor skal vi som kirke passe på vores jord. Tag cyklen, når
det er muligt. Sluk lyset, når det ikke bliver brugt. Sorter dit affald.
Undgå madspild. Nedsæt brug af engangsservice. Det er nogle
af de tiltag, vi arbejder på. Du kan læse mere om Grøn Kirke
på gronnevang.dk/hvem-er-vi, som løbende bliver opdateret.

Nyt
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Udgives af Grønnevang 			
menighedsråd.

REDAKTION
			
Lone Stonor Kristensen (lonestonor@gmail.
com), Maria Legarth (maria@Imbu.dk),
Karin Ravnborg (karinravnborg@gmail.com)
og Finn Hansen, fotograf (finn@finnjette.dk)
FORSIDEBILLEDE
Privatfoto
NÆSTE KIRKEBLAD			
udkommer ca. 7. oktober 2019.
Deadline for stof til næste blad er
1. august 2019 og sendes til redaktionen på kirkens adresse eller (helst) på
e-mail til kirkeblad@gronnevang.dk
LAYOUT & TRYK:
Team Lynderup · Falkevej 4
6920 Videbæk · tlf. 9717 3408

GRØNNEVANG KIRKE
Tolvkarlevej 76 · tlf. 4824 0010
3400 Hillerød · kirke@gronnevang.dk
PRÆSTER
Thyge Enevoldsen · tlf. 5115 5349
Tolvkarlevej 16 · 3400 Hillerød
ten@km.dk
Per Bohlbro · tlf. 2370 7867 · pb@km.dk
Træffes bedst tirsdag-torsdag kl. 11.3012.30.
Claus Benny Øland-Christensen 		
tlf. 2627 9916 · cboe@km.dk
KORDEGNEKONTOR
Frederiksværksgade 39B · 3400 Hillerød
tlf. 7023 0393
Åbningstid mandag-fredag kl. 9.00-12.30
samt torsdag kl. 16-18.
KIRKETJENERNE
Lisbeth Tornvig-Christensen og
Marilyn Sørensen · tlf. 4824 0010
kirketjener@gronnevang.dk
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 10-12.
ORGANIST
Inger Merete Tuxen · tlf. 4089 5308
organist@gronnevang.dk
SOGNEMEDHJÆLPER
Birgitte Jensen · tlf. 3066 7355
sognemedarbejder@gronnevang.dk
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
Karin Ravnborg · tlf. 3190 4260
karinravnborg@gmail.com
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BØRNE- OG UNGDOMS-		
MEDARBEJDER
Thomas Chordt Javaherian
thomaschordtjavaherian@gmail.com
(Barselsvikar)
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Ole Tornvig-Christensen · tlf. 4062 6256
formand@gronnevang.dk
MISSIONÆRER
Elisabeth og David Serner
serner1@gmail.com
David Rejkjær Knudsen
david.rejkjaer.k@gmail.com

Nyt
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HOLD SOMMERFERIE
sammen med os!
30. juni - 7. juli 2019
er det tid til ASSIST igen
Midt i hverdagens trummerum er det godt at have noget at glæde sig til! Når jeg tænker på sommer, glæder jeg mig til ferie, leg
og fjolleri, tid til at være sammen med nye og gamle venner, lyden af hækklipning og lettelsens suk, når hækken igen er under
1,8 meter høj.
De dage, der gør mig allergladest, er de dage, hvor jeg ikke bare
har været effektiv og fået gjort en masse, men hvor jeg også er
blevet mødt som den, jeg er. Ikke de dage, der er fyldt med krav
og forventninger fra alle sider, men der hvor der er én, der lytter
til mig og mine historier med interesse, og som også deler sine
historier med mig.
Dét er det, ASSIST kan! Første uge af skolernes sommerferie
fyldes Grønnevang Kirke igen med studerende fra hele landet,
som kommer for at møde og hjælpe jer i Østbyen - og for at blive
mødt og hjulpet, selvfølgelig. De kan klippe hæk, male vægge
og plankeværk, lave sjov for børn, luge ukrudtet mellem fliserne
og meget mere. De er ikke professionelle - men det er heller
ikke derfor, de kommer. De vil gerne hjælpe jer med forskellige
praktiske opgaver og derigennem møde jer, høre jeres historier
og fortælle deres.
Har du mod på at invitere dem hjem til dig og bede om hjælp
til det, du trænger til? Sidste år åbnede 77 forskellige hjem i
Hillerød dørene op for de mange studerende og bad dem om
hjælp. Har du mod på selv at være med til at hjælpe andre? Kom
med ud og mal, slut dig til frokostholdet og hjælp med at sørge
for mad til de praktiske arbejdere, tag en opvask, giv et klap på
skulderen eller hjælp med at køre affald væk. Kontakt Thyge fra
kirken (evt. på tlf. 5115 5349) eller Marie Schmidt fra Brohuset
(tlf. 2624 6470) og spørg dem, hvordan du kan være med. Og
glæd dig så til en sommer, hvor vi møder hinanden som dem,
vi er.
Håbefulde sommerhilsner fra
Julie Thingmann Christensen, planlægningsgruppen for ASSIST

