Gudstjenester

Tirsdagsmøder kl. 15-17

September

Maria Helleberg:
Kærlighed og magt
i Reformationens Danmark

2. september (14. s.e. trin.)
9.00 Lars Sølling
10.30 Jens Bærentzen

28. oktober (22. s.e. trin.)
10.30 Jens Bærentzen
14.00 Katrine Bjørn Andersen
(konfirmandgudstjeneste)

9. september (15. s.e. trin.)
9.00 Katrine Bjørn Andersen
10.30 Lars Sølling

November

16. september (16. s.e. trin.)
10.30 Katrine Bjørn Andersen
(høstgudstjeneste)

3. november (lørdag)
11.00 Katrine Bjørn Andersen
(børnegudstjeneste)

23. september (17. s.e. trin.)
9.00 Lars Sølling
10.30 Jens Bærentzen

4. november (Alle helgen)
10.30 Lars Sølling
16.00 Jens Bærentzen
(navneoplæsning)

30. september (18. s.e. trin.)
9.00 Jens Bærentzen
10.30 Lars Sølling

11. november (24. s.e. trin.)
10.30 Katrine Bjørn Andersen
14.00 Lars Sølling

Oktober

18. november (25. s.e. trin.)
10.30 Jens Bærentzen
14.00 Lars Sølling

7. oktober (19. s.e trin.)
9.00 Lars Sølling
10.30 Katrine Bjørn Andersen
14. oktober (20. s.e. trin.)
9.00 Jens Bærentzen
10.30 Jens Bærentzen
21. oktober (21. s.e. trin.)
9.00 Lars Sølling
10.30 Lars Sølling

25. november (Sidste søndag
i kirkeåret)
10.30 Katrine Bjørn Andersen
14.00 Katrine Bjørn Andersen

December
2. december (1. s. i advent)
10.30 Katrine Bjørn Andersen
(kirkefrokost)

Kirkekaffe
Efter alle højmesser er der kirkekaffe i sognegården.

11. september

Succesforfatteren Maria Helleberg kan
som ingen anden gøre historien levende.
I sin nyeste roman Stormene ruller hun
det voldsomme og farverige 1500-tals
Danmark op for læseren. Det handler om
kærlighed i kaotiske tider. Om reformationens vindere og tabere. Og om et par,
der mistede alt, men vandt hinanden.
Han, Stygge Krumpen, er biskop, mens hun, Elisabeth Gyldenstjerne, er fraskilt adelsfrue. Trods cølibat og strenge
love lever de sorgløst, åbenlyst sammen – lige indtil Reformationen indhenter dem. Genoplev hele den spændende
historie i Maria Hellebergs medrivende genfortælling.

Aggi Jensen:
”Baggårdsbørn har også drømme”
25. september

I den anmelderroste erindringsbog
Baggårdsbørn har også drømme
beskriver Aggi Jensen sin opvækst på Nørrebro i tredivernes
fattigdom og arbejdsløshed. Moderen døde, og en svag far stod
alene tilbage med tre små piger i
en verden, hvor der ikke var megen hjælp at hente. De første 5 år
var præget af sult, omsorgssvigt
og misbrug. Men til alt held for
pigerne greb samfundet ind.
De blev fjernet, og efter et par
uheldige ophold på optagelseshjem endte de sammen på
børnehjemmet Dohns Minde i Ordrup, hvilket blev deres
redning. Tidens forfærdelige historier om børn, der mishandles på børnehjem, er der rigeligt af. I Aggi Jensens
historie er det håbet og drømmen om et bedre liv, som er
omdrejningspunktet.

Lørdagsdåb

Katrine Bjørn Andersen
NB kl. 10 Lars Sølling
Katrine Bjørn Andersen
Jens Bærentzen
Lars Sølling

Ib Katznelson:
”Lad ham dø”
9. oktober

Der er efterhånden ikke mange
nulevende, der har personlige
erindringer om nazisternes koncentrationslejre. Det har cand.
polit. Ib Katznelson strengt taget
heller ikke, eftersom han kun var
en lille dreng, da han sammen
med sin mor blev sendt til Ravensbrück-lejren. Her blev han så syg
og afkræftet, at en medfange gav
hans mor det barske råd, som er foredragets titel. Senere
blev de to ført til Theresienstadt og var på vej mod den
visse død, da befrielsen kom. Men også uden at kunne huske noget har Ib Katznelson levet hele sit liv i KZ-lejrenes
skygge. Gennem mange år har han prøvet at bearbejde sin
historie og reflektere over hvilket præg, en sådan begyndelse på livet sætter på et menneske. Det kommer der en
både rystende og lærerig fortælling ud af.

Gretelise Holm:
Kærligheden, kampen og kloden
23. oktober

Journalisten og forfatteren
Gretelise Holm har vundet
mange læsere med sine erindringsbøger om en barndom og
opvækst i små kår på landet. Det
har hun også holdt foredrag om
i Ordrup Sognegård – og vi er
utvivlsomt mange, der har glædet
os til fortsættelsen. Med sin karakteristiske blanding af privat og alment vil Gretelise Holm
denne gang fortælle fra et halvt århundredes virke som en
engageret skribent og debattør i kamp for retssikkerhed og
social retfærdighed – og undervejs også præsentere nogle
af de skarpe holdninger, der ikke altid har gjort livet let for
forfatteren.

Ordrup menighedsråd

følgende lørdage kl. 11:
8. september
29. september
27. oktober 		
17. november 		
8. december 		

Nyt fra Ordrup Kirke

Arrangør af tirsdagsmøderne:
Ordrup Menighedsråd ved præsterne

afholder offentlige møder i sognegården
flg. dage kl. 19.30:

Tirsdagsmøderne er frit og uforpligtende samvær med
sang, musik, foredrag og underholdning.
Kaffe, te og kage koster 20 kr.

Tirsdag 18. september,
tirsdag 23. oktober og
tirsdag 27. november

Carsten Winther:
Maleren og kirkekunstneren
Sven Havsteen-Mikkelsen
6. november

Ingen dansk maler har udført så omfattende et kunstarbejde i form af altertavler, glasmosaikker og farvesætning
af kirker som Sven Havsteen-Mikkelsen.
Mere end 70 kirker i Danmark (herunder Ordrup), Norge, på Færøerne og
Grønland nåede han at udsmykke i en
periode på mere end 40 år, foruden
landskabsbilleder, portrætter, grafik og
de eminente illustrationer til et væld af
bøger. I foredraget vil tidligere bibliotekschef ved Hjørring Bibliotek, Carsten Winther, præsentere Sven Havsteen-Mikkelsens farverige og dramatiske
liv, hans samarbejde med bl.a. malerkollegaen Oluf Høst,
forfatteren Martin A. Hansen og sønnen Alan, samt den
store indflydelse hans adoptivfar, Ejnar Mikkelsen, fik ved
at tage den unge Sven med på ekspeditioner til Grønland
og hvalfangst på Færøerne. Foredraget understøttes af billeder og filmklip.

Christian Gottlieb:
Den russiske kirke i dag
20. november

Rusland er unægtelig i vælten for
tiden. Mange, også i vesten, ser hen
til landets præsident som den mest
kompromisløse forsvarer for kristendommen og gamle, kristne værdier.
Men hvordan ser det egentlig ud med
kirken i Rusland efter mere end halvfjerds år under sovjetkommunismen?
Pastor, dr. theol. Christian Gottlieb,
tidligere leder af Hendes Majestæt Dronningens håndbibliotek, er en af vore fineste kendere af russisk teologi og
kirkehistorie og giver sit bud på et svar i en form, der er
både oplysende og stærkt underholdende.

Juleafslutning
med gløgg, æbleskiver og spil
4. december

Efterårets tirsdagsmøder afsluttes med et
julearrangement i sognegården. Der serveres gløgg og æbleskiver. Underholdning
med blandt andet julesange og bingo. Alt,
hvad der skal til for at komme i julehumør.

Så letter taget
I forventning om, at alle formaliteter
er bragt i orden i løbet af sommeren,
vil udskiftningen af kirkens tag finde
sted over en fire måneders periode
med byggestart primo september.
Kirkens skib og kor vil henover efteråret og første del af vinteren være
indpakket i stilladser og presenninger.
Den sydlige del af parkeringsarealet
vil være indrettet til byggeplads. Der
vil uvægerligt forekomme støjgener,
når kirkens gamle tag fjernes, og der
vil kunne høres tusindvis af hammerslag, når nye skiffertegl bankes på. Menighedsrådet undskylder på forhånd,
men udskiftningen af taget er nødvendig og forekommer
heldigvis kun hvert 142. år. Kirken vil i hele byggeperioden
være i funktion til gudstjenester, kirkelige handlinger og
koncerter.

EFTERÅR 2018

Følg bedre med!
Hvornår er det vi skal op og stå? Hvad skal vi svare
præsten? Hvordan er det nu trosbekendelsen lyder? Der
er netop blevet lavet såkaldte liturgiark til højmessen,
så det er lettere at følge med i ritualernes rækkefølge.
Liturgiarket kan være godt at støtte sig til, hvis man er lidt
rusten og let føler sig hægtet af. Det er særligt menighedsrådsmedlem Eja Bækmark, der har udarbejdet liturgiarkene og sørget for, at de blev overskuelige og smukke.
- Det har jo aldrig været meningen, at man skulle føle sig
udenfor, når man går i kirke, tværtimod. Liturgiarkene skal
være en hjælp og en støtte, så man føler sig hjemme og
ikke forkert eller kejtet, siger Eja Bækmark.

Høstgudstjeneste:
Ham takke alle vi med sang
16. september kl. 10.30

Den årlige høstgudstjeneste er en festgudstjeneste. Det Danske Pigekor under
ledelse af Ole Faurschou bidrager med
høst- og efterårssalmer.
Prædikant er Katrine Bjørn Andersen.

Alle helgens dag med navneoplæsning
Søndag 4. november kl. 16

En smuk og stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste, hvor
navnene bliver læst op på dem, der er blevet begravet eller bisat fra Ordrup Kirke i det forgangne år.
Prædikant er Jens Bærentzen.

ordrup kirke

International orgelfestival 2018

Musik i kirken

Torsdage kl. 19.30

Lied-koncert

Til dette års orgelfestival er der inviteret solister, som
kommer fra den anden side af jorden, men som nu bor her
i Øresundsregionen.

Torsdag 1. november kl. 19.30

Dan Kær Nielsen

Aeji Choi

Den 20. september

Den 6. september

spiller Ordrup Kirkes faste
organist Dan Kær Nielsen,
som ikke kan bryste sig af at
have boet på den anden side
af kloden, men dog er opvokset i det (efter danske forhold)
fjernt beliggende Nordjylland.
Han har studeret i København
og bl.a. et år i Paris, hvor han
var organist ved Den Danske
Kirke.

åbnes orgelfestivalen af koreanske Aeji Choi. Hun har
uddannet sig i både Korea,
Tyskland og Danmark, hos
fremtrædende organister som
Zsigmond Szathmáry, Gerhard
Gnann og Hans Fagius. Hun er
ansat ved Skt. Thomas Kirke
på Frederiksberg.
Aeji Choi vil fremføre to af romantikkens sværvægtere,
Reubkes Sonate over den 94. Psalme og Francks Grande
piéce symphonique.

George Chittenden

Allehelgens-koncert

Tirsdag 6. november kl. 19.30
To af Københavns dygtigste amatørkor er gået sammen om
en opførelse af Duruflés smukke Requiem for kor, solister

Simone Rønn, Philippa Cold og Nina Bols Lundgren er
alle uddannede ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
og kendte på den danske sangscene som oratoriesolister
og operasangere. Disse tre dygtige sangerinder, der alle er
ansat som korsangere i Ordrup Kirke, vil ved denne koncert fremføre lieder af bl.a. Debussy og Grieg samt nogle
af Mendelssohns duetter i forskellige konstellationer.
Dan Kær Nielsen akkompagnerer koncerten på klaver.

Særligt for børn og unge

Adresser og træffetider

ABC-gudstjeneste for konfirmander

(2920 Charlottenlund)

Søndag 28. oktober kl. 14

Sognepræst Katrine Bjørn Andersen forklarer og fortæller
om gudstjenestens liturgiske led og dens historie, efterhånden som gudstjenesten skrider frem. Gudstjenesten er
særligt henvendt til de nye konfirmander og deres forældre. Men alle, der er nysgerrige efter at vide, hvorfor vi
gør, som vi gør, er naturligvis velkomne.

(U)hyggelig børnegudstjeneste
Lørdag den 3. november kl. 11

og orgel. Samarbejdet mellem
korene UAK og Kammerkoret CARMINA ligger lige for,
da de begge ledes af samme
dirigent: Kasper Beck Hemmingsen. Han er, ud over at
dirigere en række kor, studielektor i korledelse ved Københavns Universitet og lærer ved
Sjællands Kirkemusikskole.

Dan Kær Nielsen spiller et program med romantisk musik
fra forskellige europæiske lande af komponister som bl.a.
Mendelssohn, Hartmann og Franck.

Det er godt, at vi både har Halloween og Alle Helgen, for
nogle gange skal der tales om døden og de døde. Sognepræst Katrine Bjørn Andersen tror nok, at det kan blive
lidt uhyggeligt, men ikke mere, end at det er til at klare.
Spirekoret medvirker ved gudstjenesten under ledelse af
korleder Anja Haven.

5-års dåbsjubilæum

George Chittenden vil ved denne koncert præsentere musik af britiske og newzealandske komponister.

Der er fri entré til alle koncerter i Ordrup Kirke.
Efterfølgende er der en lille forfriskning i sognegården
med mulighed for at hilse på de optrædende.

afsluttes festivalen af en af Københavns mest farverige organister,
japanske Yuzuru Hiranaka, som
er ansat ved Skt. Johannes Kirke
på Nørrebro. Han er meget bredt
uddannet i bl.a. Tokyo, Amsterdam, Paris, Freiburg og København, hos prominente musikere
som Ton Koopman, Xavier Darasse,
Zsigmond Szathmáry og Hans
Fagius. Han har vundet adskillige
priser og lavet både CD-, radio- og
TV-produktioner.

Brug kirkebilen
Den er gratis og kan benyttes af gangbesværede og
svagtseende til gudstjenester, kirkelige handlinger og
møder. Henvendelse til kirkekontoret mandag-fredag
tlf. 3963 6505

Til at spille den uhyre krævende orgelstemme
kommer Anne Kirstine Mathiesen, organist
og kantor ved Skt. Nicolai kirke i Køge samt
en meget aktiv orgelsolist, kammermusiker og
dirigent. Solisterne er Katrin Helena Kuslap
og Fridtjof Fuglesang, der begge studerer
sang på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
hos Hanna Hjort.
På programmet vil der udover Duruflé være musik af Cornelius og Elgar.

Sangaften

Tirsdag 1. oktober kl. 19.30
Yuzuru Hiranaka vil bl.a. introducere os til japansk og
japansk-inspireret musik.

Nyhedsbrev
Vil du gerne have information om koncerter,
tirsdagsmøder og aktiviteter for børnefamilier
direkte i din indbakke, så tilmeld dig på
www.ordrupkirke.dk
eller send os en mail med din e-mailadresse.

En uformel sangaften, hvor der synges løs fra Højskolesangbogen. Sognepræst Jens Bærentzen har valgt en
håndfuld sange på forhånd, men ellers lægges valget i
hænderne på de fremmødte.
Arrangementet foregår ved flyglet i sognegårdens store
sal.

Sognepræst
Katrine Bjørn Andersen
Fredensvej 21
tlf. 3036 7705
akbj@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Lars Sølling
Enighedsvej 5 A
tlf. 3963 0204
lasl@km.dk
Træffes mandag-torsdag 10-11
og efter aftale. Ikke fredag.

ordrup.sogn@km.dk
Kordegn
Karen Henriksen
Henrik Hertz Vej 1
tlf. 3963 6505
fax 3963 1105
kahe@km.dk
Træffes mandag-fredag 9-13,
torsdag tillige 16-18.

Yuzuru Hiranaka
Den 27. september

Sognepræst kbf.
Jens Bærentzen
Henrik Hertz Vej 1 A
tlf. 3940 8834
jbae@km.dk
Træffes ikke mandag.

Ordrup kirkekontor

Den 13. september

får vi besøg fra Sverige/
New Zealand/USA/
Storbritannien. På trods af
sine kun 35 år har
George Chittendens
karriere allerede bragt
ham jorden rundt. Opvokset som halvt svensk i
Skotland blev han i 2005
i Aberdeen ansat som Storbritanniens yngste domorganist. Efter ansættelser i
USA og New Zealand vendte han for et par år siden tilbage
til Europa og blev ansat ved Sankta Maria Kyrka i Helsingborg. Sideløbende med organistkarrieren skriver han på
en doktorafhandling om nazismens indflydelse på, hvordan
kompositionsmusikken udviklede sig i Skandinavien.

Præster

Ordrup Menighedsråd
Formand
Inés Wandel
Sagaparken 5
tlf. 3963 5501

Kirkeværge
Torben Brink
Sømandshvile Park 9
2960 Rungsted Kyst
tlf. 2040 5323
Kasserer
Karen Henriksen
Henvendelse til
Ordrup kirkekontor

Legestuen

Inger Marie Dahl
tlf. 2965 6079

Besøgstjenester
Dansk Røde Kors
ved Laila Juhl
tlf. 2482 7285

Ældresagen i Gentofte
ved Jette Dulong
tlf. 6060 6524

Menighedsplejen
og Givertjenesten
Henvendelse til kirkekontoret

Organist
I juni fejrede 8 børn fem-års dåbsjubilæum i Ordrup Kirke.
Dagen bød på bibelhistorie og festgudstjeneste for jubilarerne. Dagen sluttede med dejlig lagkage i sognegården
sammen med forældre og bedsteforældre.

Legestue

Torsdage kl. 10-12
Legestuen hver torsdag formiddag er et tilbud til forældre
med børn, som ikke bruger vuggestue eller børnehave
endnu. Der bliver leget, sunget og spist lidt formiddagsmad. Det er både en lejlighed for forældre til at møde
andre forældre, og børn til at få legekammerater. Arrangementet er næsten gratis; det koster 10 kr. for mad pr.
familie. Legestuen ledes af Inger Marie Dahl.

Dan Kær Nielsen
tlf. 2255 6486
ordrupsorganist@gmail.com

Sorggruppe

Børnekor

Kirkebladet

Henvendelse til koret:
kontakt@detdanskepigekor.dk
Se iøvrigt
www.detdanskepigekor.dk

Kirketjenere

Kontakt sognepræst
Katrine Bjørn Andersen

udgives af Ordrup Menighedsråd.
Ansvarlige for denne udgave:
Jens Bærentzen og
Katrine Bjørn Andersen

Yvonne Tabart
og Poul Pape
tlf. 2036 7664

Stof til næste nummer
(dec.-mar.) indleveres til
kirkekontoret senest
15. oktober 2018.

Hjemmeside og
Facebook:

Tryk

www.ordrupkirke.dk

Fortun Lyntryk ApS
tlf. 3964 0066 · www.fortun.dk

