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SENSOMMER
Den klode, Gud har skabt, er rig og stor.
Vi ser og hører, mærker, smager, lugter,
hvor smukt og overdådigt livet gror
med korn og frø og græs og søde frugter
- i lyset af vor Skabers første ord
Fra salmen »En krydret duft af korn«
af Lars Busk Sørensen, 2010

SOGNETUR
TIL BORNHOLM
I dagene fra torsdag den 3.
til søndag den 6. oktober
er der sognetur til Bornholm
Vi kører sammen i bus via Øresundsbroen til Ystad,
hvorfra vi sejler til Bornholm. Her skal vi bo på det
dejlige »Hotel Friheden« nær Sandvig.
Fredag og lørdag skal vi se en masse på øen, og
søndag rejser vi tilbage efter gudstjeneste i lokal
kirke
Se program I kirken eller på hjemmesiden.
Tilmelding senest 18. august kl. 13.00 enten i
kirken eller via mail til sognemed@gmail.com

Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76,
3400 Hillerød

www.gronnevang.dk

DET
SKER
Gudstjenester i kirken

SEPTEMBER

AUGUST

DATO

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

4.

7. s. e. trin.

10.00 Per Bohlbro

11.

8. s. e. trin.

10.00 Thyge Enevoldsen

18.

9. s. e. trin.

10.00 Claus Øland-Chr.

23.

Fredag

10.00 Claus Øland-Chr.
Farsi gudstjeneste

25.

10. s. e. trin.

10.00 Thyge Enevoldsen

1.

11. s. e. trin.

10.00 Thyge Enevoldsen

8.

12. s. e. trin.

10.00 Per Bohlbro
Høstgudstjeneste

15.

13. s. e. trin.

10.00 Per Bohlbro

22.

14. s. e. trin.

08.30 Thyge Enevoldsen
Morgengudstjeneste
10.00 Thyge Enevoldsen
Lovsangsgudstjeneste

27.

Fredag

10.00 Claus Øland-Chr.
Farsi gudstjeneste

29.

15. s. e. trin.

10.00 Thyge Enevoldsen

KIRKEKAFFE

BØRNEKIRKE

Efter gudstjenesten er
der altid mulighed for
at få en kop kaffe
og en snak.

Ved de fleste gudstjenester er
der under prædikenen børnekirke for børnene. Børnene opdeles i 2 grupper efter alder, og
gennem fortælling, samtale og
leg bliver bibelhistorien fortalt i
børnehøjde.

TOLKNING
TIL ENGELSK
If you want english
translation for your
guests at the church
service: Please ask at
the entrance to the
church.

TRANSPORT
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 ml. 10.00-12.00.

TOLKNING TIL FARSI
Under gudstjenesterne vil der være tolkning til Farsi.

SEPT.

AUGUST

GUDSTJENESTER I SKOVHUSET, CENTERVÆNGET 41
1.

10.30

Per Bohlbro

15.

10.30

Thyge Enevoldsen

29.

10.30

Thyge Enevoldsen

12.

10.30

Per Bohlbro

26.

10.30

Thyge Enevoldsen

KALENDER
August · September
Tirsdage
som nævnt
10.00 – 11.30

Babysalmesang for babyer op til
ca. 1 år –se mere på hjemmesiden.
Nyt hold starter 20.08.
Datoer: 20/8, 27/8, 3/9, 10/9,
17/9 og 27/9.
Tilmelding til organisten (4089 5308)

Søndag 4/8
08.30 – 09.45

Samuel Nymann Eriksen fortæller om
Hillerød Provstis Indsamlingsprojekt
2019, der skal skaffe mad og
medicin –og dermed bringe håb –
til de forfulgte kristne og andre
nødlidende i Nordkorea.
Der serveres kaffe og morgenbrød

Onsdag 7/8 –
lørdag 10/8

Østfestival med leg, kultur, hygge,
mad og fællesskab på pladsen ved
Grønnevang skole og Østhuset.
Aktiviteter på pladsen hver dag
fra kl. 10.00

Fredag 16/8

Sommerudflugt med omid o shadi

Torsdag 22/8
kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag 27/8
14.00 – 16.00

Sognecafe.
Forfatteren Lennart Webber fortæller
om Jens Poul Andersen – også kaldet
geniet fra Nellerød i Nordsjælland,
som for mere end 100 år siden lavede
fremragende fotografiapparater i træ.

Tirsdag 3/9
19.30 – 21.30

Kvindeklynge – se mere på:
facebook.com/kvindeklyngen/

Tirsdag 10/9
14.00 – 16.00

Sognecafe.
Jeannet Ulrikeholm kommer med
et spændende »musikalsk foredrag«
om digteren Halfdan Rasmussen

Tirsdag 10/9
19.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag 17/9
19.30 – 21.30

Undervisning. Menighedsrådet har
tidligere på året nedsat et liturgi
udvalg, som har til opgave at komme
med forslag til fornyelse af liturgien
ved søndagsgudstjenesterne.
Udvalget præsenterer det foreløbige
resultat denne aften.

Onsdag 18/9
17.30 – 19.00

Pastagudstjeneste.

Tirsdag 24/9
14.00 – 16.00

Sognecafe. Biskop M. Jacob fra Indien
fortæller om Guds forunderlige
indgriben i hans liv som barn, og om
hvordan dette har ført til et
omfattende missionsarbejde
blandt isolerede stammelandsbyer i Indien.
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FASTE TILBUD
DANSK CAFÉEN
OMID O SHADI
»Håb og glæde« »Hope and joy« er et fællesskab, hvor
indvandrere møder
danskere og hvor det
kristne budskab er i
centrum.
Mødetid: Fredage
kl. 9.00 - 12.00.

SOGNECAFÉ
Hyggeligt samvær m.
sange og foredrag.
Mødetid: Tirsdage i
ulige uger kl. 14.00 16.00 (se kalenderen).
Ferielukket
indtil 27/8.

For dig, som ønsker
at øve og forbedre dit
danske sprog.
Mødetid: Onsdage
kl. 15.30 - 17.30.
Ferielukket
indtil 14/8.

STRIKKECAFÉ
Vi mødes for at være
sammen om at strikke
tøj til børn i Rumænien.
Mødetid:
Tirsdage i lige uger
kl. 10.00 - 13.30.
Ferielukket
indtil 20/8.

GYMNASTIK

er et forum, hvor
omsorg og interesse
for hinanden har stor
plads. Et fællesskab
med kirkens tro og
lære som udgangspunkt.
Mødetid: Se på kirkens opslagstavle.

LEJLIGHEDSKOR
Ved forskellige anledninger (f.eks. til advent og jul) oprettes
lejlighedskor, hvor alle
er velkomne.
Info og tilmelding hos
organisten.

SPIREKORET
Kor for drenge og piger fra 0. - 3. klasse.
Mødetid: Torsdage
kl. 15.00 - 15.55.
Ferielukket
indtil 22/8.

SANGGRUPPEN
ANGELS
Kor for unge fra 4.
klasse til gymnasiealderen. Med tilbud om
gratis solosang.
Mødetid: Torsdage
kl. 16.20 - 17.30.
Ferielukket
indtil 22/8.

GOSPELKOR
Velkommen i kirkens
gospelkor:
Voices of Gospel.
Mød op til øvetiden:
Mandage 19 - 21.30,
eller få yderligere info
ved at maile til: info@
voicesofgospel.dk
Ferielukket indtil 2/9.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

DRIVHUSET

FOR KROP OG SJÆL
Vi mødes til fælles
gymnastik efterfulgt
af kaffe og andagt
Mødetid: Torsdage
kl. 10.30 - 12.00.
Første gang 5/9.

