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PRÆSTEN SKRIVER

Nye øjne
Ny næse - Nye ører
Tænke, leve, opleve anderledes. Tænk, hvis man ser
verden med nye øjne. På sin
familie – hvad ville jeg gøre
uden dem …?

Al vreden og stoltheden fylder ikke så meget – når jeg giver plads til sanserne og til
foreningen med Jesus Kristus, der er større
end os.

På vejret. På dem, jeg gør noget sammen med … På Gud …
Tænk, hvis det noget mere, jeg oplever mellem himlen og jorden, blev uddybet til en
far, jeg kunne fortælle alt til, og som bærer
mig, når jeg ikke kan finde vej.

Når jeg kommer som ny i en kirke, så tænker jeg: Hvad taler de andre om? Hvad gør
de? - Og så prøver jeg at tale efter dem –
forhåbentligt ikke efter munden.

Tænk, hvis jeg duftede til maden i min lejlighed med en ny næses følsomhed!
Tænk, hvis jeg engang imellem kunne sætte
uret i stå, ved stranden eller i skoven og
nyde …
I stedet for at tænke: Jeg skal videre, jeg
har ikke tid, først når jeg får ferie, kan jeg
tillade mig at nyde, eller når jeg engang ikke
er stresset.
Tænk, at opleve en dyb forening mellem
træerne eller blomsterne i haven og mig - vi
har samme Gud. Måske er jeg ved at blive
gammel, men det her er også meningen
med livet.
Så er jeg stadig i live.

Som kristen søger jeg ofte ind i kirken.

Hvor er det kedeligt! For så er der jo ingen
ting, der er nyt!
Man kommer ny ind i en forening, en kirke
… et job. Hvem er der? Hvordan ser de mig?
Nedladende … overbærende, smilende, venligt? Det rummer udfordringer … og muligheder … til os alle.
Om at tage godt imod den anden - at man
bliver taget godt imod, set … og selv ser
med nye øjne.
Når man går op til alters, er det Gud, der
siger: Kom!
Og jeg vil gøre dig ny … åbne dine sanser
og hjerte.
Så du ser nyt og møder andre og dig selv på
en ny, tilgivet måde.
Per Bohlbro
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Juleafslutning for
Grønnevang Skole
Hvert år på sidste skoledag før børnenes juleferie kommer alle elever fra Grønnevang
Skole til julegudstjeneste i Grønnevang Kirke.
»Kirkens håb er at give børnene julefred og
markere, at julen er mere end bare ferie og
gaver, men rummer noget meget dybere,«
fortæller en af kirkens præster, Per Bohlbro,
der står for de to gudstjenester sammen
med præst i Præstevang Kirke, Anne Marie
Lund.
»Det er barnet, der giver den fred. Og det
peger stjernen og hjerterne på.«

Per Bohlbro oplever det som et privilegium, at 80 % af børnene kommer i kirken
til gudstjenesterne. »Vi plejer at lave noget
drama eller noget andet aktivt. Og vi kan
ret godt lide at være os selv og bruge vores
forskelligheder og på den måde få børnene
i tale,« uddyber Per Bohlbro.
»Og så skal det selvfølgelig være oplysende,
så børnene hører om julen og synger julens
sange. Jeg har også oplevet, at muslimske
lærere var glade for at være med til juleafslutningen, da de for første gang havde
forstået det kristne budskab,« afslutter Per
Bohlbro.
ML

JULE

GUDSTJENESTER
Grønnevang Kirke holder julegudstjenester for Grønnevang
Skole den 20. december.
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LUCA FIK EN NY

CHANCE I LIVET
Der var store smil og glædestårer, da Louise Egebo
og hendes kæreste Nicklas søndag den 13. marts
2018 fik deres lille Luca
Hulusi døbt i Grønnevang
Kirke.
For det var et lille mirakel, der lå i deres arme.
Efter en alt for tidlig og meget dramatisk fødsel midt på åben gade under en
ferie i Tyrkiet og 30 dages indlæggelse på
hospitalet, hvor deres lille dreng røg ind og
ud af respirator, var der ingen, der troede
på, han ville overleve.

»Det ændrede sig lige pludselig til at blive
noget meget stort. Vi holdt en kæmpe fest
med 30-40 mennesker. Vi var simpelthen
så lykkelige over, at han lever. Der var et
eller andet, der havde holdt hånden over
ham, og det skulle fejres.«
Lille Luca har det godt i dag, trods følgerne
af at være for tidligt født. Dåben har givet
Louise en form for tryghed:
»Jeg fik ligesom en følelse af, at han var
mere sikker efter det. Som et ekstra sikkerhedsnet. At der er noget, der passer på ham
i de ting, han kommer til at skulle igennem.
Det er godt at vide som mor.«
KBR

Tillykke - og hjerteligt velkommen
med din nyfødte i Grønnevang Kirke.
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FAKTA

Inden fødslen var Louise ikke i tvivl om, at
hendes barn skulle døbes. Det var hun også
selv blevet, og hendes brødre var blevet
konfirmeret i Grønnevang Kirke,
så det skulle være dér. Men det
SKAL DU HAVE DIT BARN DØBT?
skulle ikke være noget særligt, og
Sådan gør du: Kontakt Det Fælles Kirkekontor på
de havde ikke tænkt sig at holde
tlf. 7023 0393 for oplysninger. Du skal også lave
fest.
en aftale om dato med en af kirkens præster. Du
kan finde deres kontaktoplysninger bagerst her i
bladet. Du kan se mere om dåb på gronnevang.dk.

INTERVIEW

Gitte Bender, Østervang:

Kirke - noget
for mig?
Jeg kunne ikke drømme om at komme i kirken, men så døde min mand, og så var der
et kæmpe tomrum. Jeg tænkte, at det eneste sted, jeg kunne gå hen, var over i kirken.
Jeg snakkede med præsten og kom til stillegudstjenesterne, og det gav mig ro.
Så kom Alpha-kurset, og der fik jeg chancen som ikke-troende for at lære noget om
Gud. Jeg vil så gerne forstå Guds ord, og
jeg er nu i en gruppe, hvor vi læser i Bibelen. Det giver ro og viden. Vi har nogle gode
og sjove dialoger i gruppen, fordi jeg har et
helt andet syn på tingene end de andre,
som har været troende i mange år.

TEMA
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Jeg er vild med den
måde, jeg er blevet
modtaget på uden forbehold. Jeg har været vant til, at folk normalt
lige skulle se mig an først, men her har jeg
mærket den kærlige og ærlige omsorg og
varme. Der er plads til en tvivler som mig.
Folk griner, når de hører, at jeg har været på
stilleretræte, fordi jeg er meget snakkende,
men at der er lukket ned for støj og snak i
to døgn giver noget, der gør mig glad, tryg
og klog på Guds ord.
LSK
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JULEN

Der sker meget i
julen i Grønnevang
Kirke. Se mere i
kalenderen på
hjemmesiden:
gronnevang.dk

Nyt

SIDE 6 • Grønnevang

KOR I KIRKEN

Sangen leges ind
gennem fagter
»Som ny lærer man, at det at synge i kor
er noget, man gør sammen. Man kan godt
synge en solo, men ellers handler det om at
lytte til hinanden og indgå i et fællesskab«.
Sådan fortæller korleder Inger Merete Tuxen
om Spirekoret - kirkens kor for børn fra 0.-3.
klasse. Her mødes 8-10 børn hver torsdag
kl. 15. De fleste går på Grønnevang Skole
og bliver hentet i HFO’en. Det er dejligt efter en lang skoledag at hygge med lidt saft
og kage, og derefter lærer børnene at synge
til små sanglege, rytmik og korøvelser.

FAKTA

»Man behøver ikke have sunget i kor og
heller ikke have været i kirke før, for at

TEMA
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kunne være med,« forklarer Inger Merete
Tuxen. Når man går i de mindste klasser,
har man endnu ikke lært at læse, så derfor er det vigtigt med sange, der er lette at
lære udenad – gerne med fagter, der hjælper med at huske.
Indimellem synger koret til nogle af kirkens
arrangementer: pastagudstjenester, sommerfesten og den årlige adventsfest. For
mange er det første gang, de skal optræde.
Det er spændende - nogle er lidt nervøse,
men glæder sig til, at forældre og søskende
kommer og hører dem synge.
KBR

Lyst til at synge i kor?
Vil du eller dit barn synge i kor, så er der rig 						
mulighed i Grønnevang Kirke.
• Spirekoret (0.-3. klasse, torsdage kl. 15.00-16.00)
• Sanggruppen Angels (tidl. Grønnevangkoret)					
(4. klasse – gymnasiet, torsdage kl. 16.20-17.30)
• Lejlighedskor (for voksne, synger til særlige begivenheder)
• Voices of Gospel (gospelkor, mandage kl. 19.00-21.30, 				
kontakt: info@voicesofgospel.dk)
Kontakt organist Inger Merete Tuxen, 4089 5308, og se mere på gronnevang.dk
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JEG HAR OPDAGET, HVOR VIGTIGT

FÆLLESSKABET ER

»Jeg har altid følt, at troen på Gud var lagt
ind i mit hjerte. Der skulle bare åbnes for
den«, siger Vibeke Lodberg Lindén smilende og fortsætter:
Som 7-årig cyklede jeg et par gange alene til Ishøj Kirke, mens min far og mor sov
længe. Jeg måtte have konfirmanderne til at
hjælpe mig med at finde salmenumrene. Jeg
så KKR TV som barn, og jeg kunne godt se,
at de der mennesker var glade, der var en
slags lys i deres øjne, men så tænkte jeg, at
det måtte være en eller anden form for religionsvanvid. Jeg kunne ikke få mig selv til at
tro. Jeg syntes, at jeg var for klog.
Jeg har haft et kaotisk liv. Depressioner,
mistet kæreste, bolig og job. Jeg blev madmisbruger og misbruger af andre ting. På et
tidspunkt fik jeg en bog tilsendt fra USA om
det der 12 trins-halløj.
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En aften sad jeg og åd og åd og begyndte
at tude. Normalt fik jeg det godt, når jeg
spiste, men ikke denne gang. Jeg hev fat
i bogen, og det blev næsten vejen til at få
Gud ind i mit liv. Da jeg kom igennem trinene, forandrede alt sig. Jeg fik styr på mit

DE TOLV TRIN
De tolv trin er et program, der bruges
af mennesker, der er berørt af misbrug. Det kan kort opsummeres som
»Hav tillid til Gud, rens ud i fortiden
og hjælp andre«. De 12 trin er sammensat for at hjælpe til en fysisk, følelsesmæssig og åndelig helbredelse
af misbrugere eller andre.
(Uddrag fra wikipedia)

... jeg følte, at jeg var
anderledes, fordi jeg
ikke er opvokset med
troen, og fordi jeg
ikke forstod Bibelen.
hjem, mit liv og mit hoved. Når jeg nu får
lyst til at spise noget, jeg ikke burde, så beder jeg til Jesus, og så forsvinder trangen
fuldstændig.
Jeg begyndte at komme i Grønnevang Kirke,
fordi jeg savnede at være med i et fællesskab om Gud, og jeg havde brug for at høre
det, der blev prædiket. Jeg kom ca. en gang
om måneden til gudstjenesterne, men jeg
skyndte mig ud igen bagefter. Jeg kunne
godt mærke, at folk havde et godt fælles-

skab, men jeg følte, at jeg var anderledes,
fordi jeg ikke er opvokset med troen, og
fordi jeg ikke forstod Bibelen. Jeg var bange
for, at folk ville være fordømmende.
Da jeg så langsomt fik mere mod og begyndte at tale med nogen, så var alle simpelthen så søde, ingen var afvisende, og
ingen, jeg har mødt, er fordømmende.
Jeg kom med i en cellegruppe. Det var dejligt, for der kunne man stille alle mulige
spørgsmål. Jeg synes jo, at Bibelen er svær
at forstå.
Jeg har nu meldt mig rigtigt ind i fællesskabet. Det gjorde jeg ved at tage med på
menighedslejren i marts. Jeg var meget nervøs i starten, fordi der var mange på lejren,
som jeg ikke kendte, men ligegyldigt hvor
jeg satte mig, var jeg velkommen. Folk er så
åbne, det er ikke facade, og man har lov til
at være den, man er.
Jeg er kommet tættere på Gud, og jeg har
opdaget, hvor vigtigt fællesskabet er. Nu er
jeg med i en beta-gruppe - en gruppe for
nye i troen.
LSK
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ET LYS I MØRKET
for dem, vi har mistet
Har du mistet en af dine kære? Eller vil du bare gerne være med
til at markere en dag, hvor vi mindes dem, der gik bort,
og den betydning, de har haft for os?
Så kom og vær med til allehelgenssøndag den 4. november
kl. 16 på Skansekirkegården, Skansevej 113-115 i Hillerød.
Vi begynder med en kort andagt kl. 16.00 i Skansekapellet.
Forinden kan pårørende aflevere en seddel til præsten med
navne på afdøde, man ønsker bliver mindet gennem oplæsning,
bøn og stilhed. På kirkegården er mulighed for at tænde lys på
gravene, hvor vi sammen kan mindes de afdøde i taknemmelighed og glæde over det håb, vi sammen har fået gennem
Jesu opstandelse. Der bliver uddelt lidt
suppe til at varme sig med.
Ingen tilmelding.
Arrangementet er for alle ikke kun dem, der har mistet,
men for alle, der vil være med i
fællesskabet om livets sorger
og glæder, minder og håb.

DE NI LÆSNINGER
Søndag den 16. december kl. 10.00
Det er blevet tradition af holde de ni læsninger på en af
adventssøndagene.
De ni læsninger er en gudstjeneste med sang, musik og
oplæsning af ni bibeltekster.
Grønnevangkoret medvirker og som flere gange tidligere
Anders Tuxen på både el-guitar og akustisk guitar.
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HILLERØD ORGELSAFARI
- en musikalsk ekskursion i det nordsjællandske
Tag med på Orgelsafari i Hillerøds fem kirker
fredag den 26. oktober kl. 17.00-23.00
Vi starter i Hillerød Kirke, derefter Præstevang, Grønnevang 				
og Ullerød Kirker og til slut Slotskirken. I intervallerne undervejs 			
på den kirkelige savanne vil der blive sørget for traktement. Det er kirkernes egne
organister, der sidder ved orglerne og præsenterer de forskellige udgaver af Instrumenternes Dronning.
Der arrangeres bustransport mellem kirkerne, primært for dem, der ønsker at deltage
i hele safarien. Koncerter, transport og traktement er gratis.
Tilmelding til bustransport nødvendig inden d. 10. oktober på mail organist@gronnevang.dk. Der er også mulighed for at deltage i enkelte koncerter. Dette kræver ikke
tilmelding.
IMT

WORKSHOP

omkring Kristuskransen
Lørdag den 3. november fra kl. 10 til ca. kl. 14 		
ved Lene Skovmark.
Kristuskransen, også kaldet Livets Perler, er en lille bedekrans,
hvis atten perler symboliserer Jesu vandring og vores erfaringer på livets og troens vej.
Der serveres frokost.

DRIVHUSET

Drivhuset er et fællesskab for
voksne i Grønnevang Kirke

Fredag 9. november kl. 17.30 mødes vi i kirken til aftensmad,
og derefter vil Marianne og Henning Thelin fortælle om deres
fantastiske rejseoplevelser i Canada og Alaska.
Undervisningslørdag: 3. november kl. 9-15, hvor Lene Skovmark kommer og leder workshop om Kristuskransen.
Du kan læse om Drivhusets andre arrangementer på kirkens hjemmeside
eller på programmet, som kan hentes i kirken.
Mange hilsener og på gensyn Lis Limborg tlf. 4921 0432,
Edel Sloth Olsen tlf. 2679 0665, Kirkens kontor tlf. 4824 0010
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GUDSTJENESTER

OKT.

DATO

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

21.

21. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

28.

22. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

Alle Helgens dag

10.00 Claus Øland-Christensen

DECEMBER

NOVEMBER

4.

16.00 Thyge Enevoldsen |
Alle Helgens andagt, Skansekapellet
11.

24. søndag efter trinitatis

8.30 Thyge Enevoldsen | Fromesse
10.00 Thyge Enevoldsen | Lovsangsgudstj.

18.

25. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

25.

Sidste søndag i kirkeåret

10.00 Per Bohlbro

2.

1. søndag i advent

10.00 Claus Øland-Christensen

7.

Fredag

19.30 Claus Øland-Christensen |
Gospelgudstjeneste

9.

2. søndag i advent

10.00 Per Bohlbro

16.

3. søndag i advent

10.00 Thyge Enevoldsen | De 9 læsninger

23.

4. søndag i advent

10.00 Claus Øland-Christensen

24.

Juleaften

13.30 Thyge Enevoldsen
15.30 Thyge Enevoldsen

25.

1. juledag

10.00 Per Bohlbro

26.

2. juledag

10.00 Thyge Enevoldsen

30.

Julesøndag

10.00 Claus Øland-Christensen |
Familiegudstjeneste

Der kan i enkelte tilfælde forekomme ændringer i forhold til prædikantlisten.
Se evt. Gronnevang.dk for opdateringer.
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MARTS

FEBRUAR

JANUAR

DATO

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

1.

Nytårsdag

14.00 Per Bohlbro

6.

Hellig Tre Konger

10.00 Thyge Enevoldsen

13.

1. søndag efter H3K

10.00 Claus Øland-Christensen

20.

2. søndag efter H3K

10.00 Per Bohlbro

27.

3. søndag efter H3K

10.00 Thyge Enevoldsen

3.

4. søndag efter H3K

8.30 Claus Øland-Chr. | Fromesse
10.00 Claus Øland-Chr. | Lovsangsgudstj.

10.

5. søndag efter H3K

10.00 Thyge Enevoldsen

17.

Septuagesima

10.00 Per Bohlbro

24.

Seksagesima

10.00 Thyge Enevoldsen

3.

Fastelavn

10.00 Per Bohlbro I Fastelavnsgudstjeneste

6.

Askeonsdag

19.30 Fasteandagt

10.

1. søndag i fasten

10.00 Claus Øland-Christensen

17.

2. søndag i fasten

10.00 Per Bohlbro

24.

3. søndag i fasten

10.00 Thyge Enevoldsen

31.

4. søndag i fasten

10.00 Claus Øland-Christensen

TRANSPORT TIL KIRKEN TIL GUDSTJENESTERNE
Har du behov for at blive hentet og bragt hjem - så giv kirketjeneren besked på tlf.
4824 0010. Søndagsgudstjenester: ring mellem 8.30-9.00. Aftenmøder: ring samme
dag mellem 10.00-12.00.
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JULEKOR for de sangglade
Du er velkommen til at synge med i kirkens julekor – også selv om du ikke har nogen
korerfaring. Koret er et lejlighedskor. Vi øver 4-5 gange i løbet af november og synger til en koncert i forbindelse med kirkens adventsfest lørdag d. 1. december kl.
17.00.
Info/tilmelding: organist Inger Merete Tuxen (organist@gronnevang.dk / 4089 5308)

KIRKENS ADVENTSFEST
Lørdag den 1. december
Boderne åbner kl. 14.30
Koncert kl. 17.00
Fællesspisning kl. 18.00

NYTÅRSAFTEN
i Grønnevang Kirke

Drivhuset holder traditionen tro nytårsaften. Kom og
vær med til en festlig og hyggelig aften. Vi mødes kl.
17.30 og hører Dronningens nytårstale, spiser en god
middag og deler årets oplevelser med hinanden.
Kl. 23.15 holder vi midnatsandagt i kirken, hvor alle
er velkomne til at deltage. Kom og vær med til at byde
det nye år velkommen. Prisen er 150 kr.
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Udgives af Grønnevang 			
menighedsråd.

REDAKTION
			
Lone Stonor Kristensen, Maria Legarth,
Ole Tornvig-Christensen og Karin Ravnborg.
FORSIDEBILLEDE
Velkomst foran kirken.
Foto af Finn Hansen.
NÆSTE KIRKEBLAD			
udkommer ca. 1. april 2019.
Deadline for stof til næste blad er
1. februar 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

GRØNNVANG 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
BØRNE- OG UNGDOMS-		
MEDARBEJDER
Julie Javaherian Witt · tlf. 2152 2238
ungdomsmedarbejder@gronnevang.dk
(Orlov fra 1.november)
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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
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ID-nr.: 46879
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BARNET

-nyt til alle tider!
Er salmer volapyk for dig? - Hæng på, jeg
håber nemlig, at en enkelt strofe eller to
kan skabe lidt ægte juleglæde.
Danmarks nye julesalme: »Hvad er det, der
gør jul til noget særligt?« slutter af med:
»Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn
i krybben er så meget mer«.
Jeg er ærligt talt helt vild med salmer i juletiden. Jeg rammes af poesien - kan bjergtages af, at en enkelt sætning kan være propfyldt med ting at tænke over. Giv dig selv to
minutter og tænk: »Hvad er det, der gør jul
til noget særligt?« … for dig?
For mange er julen ikke god. Skuffelse og
ensomhed kan være den første følelse, der
dukker op, når man tænker på det. Hvis det
er sådan, du har det, giver det mere mening at starte med den sidste sætning: »Ja,
julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn i
krybben er så meget mer.« Hmm… hvad betyder det?
Jeg kommer ofte til kort og fatter ikke meget af dybden i Guds kærlighed. Men jeg
har opdaget, at jeg længes efter at forstå
mere om kærlighed. En længsel, som jeg
tænker, at Gud har plantet i mig, fordi han
så, at det var godt. Mon du kender det?

TEMA
»Ny«

Bibelen påstår, at budskabet om Jesu fødsel
til enhver tid skaber noget fuldstændig nyt.
En ny start for alle, som »kigger ned i krybben og ser barnet.«
Når jeg ser et nyfødt barn, gribes jeg af miraklet - så færdigt, sårbart og ganske hjælpeløst. Hele jordens skaber blev synlig for
mennesker på denne måde. Overraskende
ikke?
Jeg tror, at barnet i krybben er så meget
mer, fordi Gud ønsker at møde dig uden
krav, uden forbehold, uden fordømmelse bare som du er! Hvem mestrer ellers den
øvelse? Ingen andre, vil jeg vove at påstå.
Jeg tror, at barnet er så meget mer, fordi
det minder om, at du må finde barnet i dig
selv og vide dig elsket, fordi du er villet, fordi Gud er din far. Tænk over det. Børn kan
skrige helt ulideligt, og gode forældre vil
være der for dem. Gud er lige sådan. Du kan
skælde ud, råbe om hjælp, vise din glæde,
række en desperat hånd ud. Han har lovet
at være der, også når det ikke føles sådan.
Ja, jeg fatter ofte ikke meget af Guds kærlighed, men jeg ved, at den er til at stole på.
Kun kærlighed kan forvandle og skabe noget helt nyt.
Så »hvad er det, der gør jul til noget særligt?«
Trine Elleby Møller,
ergoterapeut

