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ORDRUP KIRKE
FOLKEKIRKEN

NYT MENIGHEDSRÅD
NYE KRÆFTER
Opstillingsmøde
tirsdag den 15. september kl. 19
Hvert fjerde år vælges nyt menighedsråd. I
Ordrup har flere medlemmer af det siddende
råd tilkendegivet, at de ikke ønsker at
fortsætte.
Vi har derfor brug for nye kræfter!
At engagere sig i den lokale folkekirke
betyder, at man er med til at skabe de
bedste rammer for forkyndelse, kultur,
tradition og undervisning.
Man er også med til at passe på kirkens
bygninger og være arbejdsgiver for de
ansatte.
Måske har du håndværkererfaring eller er
god til kommunikation? Måske har du lyst til
at engagere dig i kirkens aktiviteter? Der er
rig mulighed for at bidrage.
Måske er det dig, vi mangler.
Med venlig hilsen
Erna Borch
Formand for menighedsrådet

VINDFLØJEN: THE MISSING LINK
Indsamling til genetablering af oprindelig vindfløj/vejrhane
På gamle tegninger og fotografier af Ordrup Kirke kan man se en fin
vejrhane udført i smedejern. Vejrhanen er dog gået til med tiden. Nu
har kirken fået nyt tag, og renoveringen af spirerne er i fuld gang. Med
lidt hjælp kan vejrhanen genopstå som Fugl Fønix.
Ordrup Kirke er opført i 1876
efter tegninger af den lokale
arkitekt og professor Hans J.
Holm, hvor en enkel, men for
helheden betydende detalje var
en vindfløj, smukt udført på en
høj spids fod af smedejern med
angivelse af verdenshjørnerne og
i sin bevægelige del med årstallet
for kirkens forventede opførelse.
Vindfløjen er gået tabt
formodentlig som følge af røgen
fra verdenskrigene, men ønskes
nu som Fugl Fønix genopstået.
Eftersom udgiften - omkring
120.000 incl. moms - ikke lader
sig tilvejebringe over ligningsmidlerne, skal der fra menighedsrådets side lyde en varm
opfordring til sognets beboere om
at yde et bidrag til at fremstille
og genopsætte kirkens historiske
vindfløj.
Indsamlingen forestås af
"Givertjenesten"
Reg. 4201 Konto 3126080328.
Mærk overførslen "Vindfløj".
Med venlig hilsen
Finn Holm-Jørgensen
Næstformand Ordrup Kirkeudvalg

Arkitektens tegning af vindfløjen ses i sognegårdens
foyer, og kan desuden ses på malerier af Ordrup Kirke på
Øregård Museum.

Poul Smidt:

Lisbeth Johansen:

FREDERIK DEN 8.
KLEMT KRONPRINS,
GLEMT KONGE

INGEN KAN HJÆLPE
ALLE - ALLE KAN
HJÆLPE NOGEN

Onsdag den 16. september

Onsdag den 30. september

Sæsonen begynder med både lokal- og
Danmarkshistorie.
Gennem det meste af sit voksne liv havde
Frederik 8. (1843-1912) bolig på
Charlottenlund Slot – og ikke mindst hans
dronning Lovisa var en flittig
kirkegænger i Ordrup Kirke.

Lisbeth Johansen har grundlagt
organisationen LittleBigHelp, som driver
skoler, børnehjem og projekter for kvinder
i Kolkata (tidligere Calcutta) i Indien.
De i alt 22 projekter omfatter cirka 1100
børn og kvinder i byen, der tæller cirka
250.000 af Indiens i alt 12 millioner
gadebørn.

Forfatteren, den tidligere tv-journalist
Poul Smidt, har haft adgang til hidtil
utilgængelige breve og dagbøger og tegner
et nyt og rigt facetteret billede af den oversete konge og af en tid, hvor såvel folkestyret som monarkiet skulle finde sine ben.

Onsdagsmøder, kl. 14-16
Ordrup Kirkes onsdagsmøder byder på
foredrag inden for kultur, historie, musik
og kirke. Der er gratis adgang til
foredragene. Kaffe og kringle 20 kroner.
Velkommen!

Lisbeth Johansen, der har en fortid som
salgschef i hotelbranchen, vil fortælle om
arbejdet med at give børn grundlæggende
fornødenheder som mad, husly, undervisning og beskyttelse i en by, der er
præget af kaos, forurening og fattigdom,
og som i disse måneder er hårdt ramt af
corona.

Morten Falmer-Nielsen:

Anne Birgitte Stürup:

ORDRUP KIRKEGÅRD,
NATUR, KULTUR OG
MENNESKER

ANKLAGEREN
- EN SAG FOR
STÜRUP

Onsdag den 14. oktober

Onsdag den 28. oktober

Hortonom Morten Falmer-Nielsen har i
mere end en menneskealder med stor
entusiasme varetaget ansvaret for
Gentofte kommunes kirkegårde og har
desuden beriget borgerne med Gentofte
Journalen 2006: Kirkegårdene i
Gentofte, samt forestået talrige kirkegårdsvandringer blandt andet i samarbejde med Gentofte lokalhistoriske
Forening.

Igennem 40 år har anklager Anne Birgitte
Stürup stået ansigt til ansigt med nogle
af Danmarks mest hårdkogte og hensynsløse forbrydere.

Vi er således i kyndige hænder, når
Morten Falmer-Nielsen viser os sine
mange fotografier og på den vis giver os
en tur rundt på Ordrup Kirkegård og
fortæller om stedet og en række af de
personligheder, der ligger begravet der.

I sit foredrag tager hun os med i retten
og bidrager med sine personlige
overvejelser om et liv i selskab med
mordere, voldtægtsmænd og pædofile.
Mange af hendes sager har haft stor
bevågenhed i pressen, og netop hendes
grundighed og skarpe blik for detaljen er
grunden til, at der skete domfældelse,
når Stürup mødte.
I 2018 kom bogen På ofrenes side – En
anklagers liv.
Anne Birgitte Stürup er desuden mangeårigt medlem af Hellerup Menighedsråd.

Anne-Cathrine Riebnitzsky:

Peter Dürrfeld:

SMARAGDSLIBEREN

BEETHOVEN – DEN
SYMFONISKE MESTER

Onsdag den 11. november

Onsdag den 25. november

Anne-Cathrine Riebnitzskys forfatterskab
er elsket af både kritikere og læsere.

Til december – man er ikke helt sikker på
datoen – er det 250 år siden Ludwig van
Beethoven blev født.

Med udgangspunkt i sin seneste roman
Smaragdsliberen fortæller hun om sine
bøger, der ofte har været inspireret af
hendes oplevelser som udsendt soldat
og diplomat i Afghanistan.
Hvordan finder mennesker håb, livsmod og
styrke midt i ondskaben – og er der noget,
der binder os sammen på tværs af alle
ydre skillelinjer?

Musikkritikeren Peter Dürrfeld, kendt både
fra Kristeligt Dagblads spalter og fra tidligere foredrag i sognegården, har i den
anledning udgivet den anmelderroste
Beethoven – den symfoniske mester og vil
bringe os helt tæt på musikken og den tid,
den spejler – og først og fremmest
på jubilaren, komponisten og kunstneren
over dem alle.

Julemøde, onsdag den 9. december

Traditionen tro slutter sæsonens onsdagsmøder af med et
julemøde. Vi hygger med æbleskiver, gløgg, banko og
julesalmer.

Studiekreds:

SPROG
FOR
TRO
"På en skala
fra 1 til 10,
hvor religiøs
er du så?"

Laboratorium - sprog for tro.
Over fire aftener etablerer vi en samtale og et
rum, hvor vi kan arbejde med at sætte ord på
troen.
Onsdag den 30. september, kl. 19-21
Onsdag den 7. oktober, kl. 19.21
Onsdag den 21. oktober, kl. 19-21
Onsdag den 28. oktober, kl. 17-20
Tilmelding til Katrine Bjørn Andersen,
akbj@km.dk
Mere information på www.ordrupkirke.dk

GENTOFTES PROVST
STILLER OP TIL
BISPEVALGET

I SMITTENS TID

Peter Birch har siden han kom til
Gentofte Provsti i 2013 været en
engageret og handlekraftig provst.
Nu stiller han op som kandidat til
bispevalget i Helsingør Stift, når
biskop Liselotte Rebel går af efter 25
år.

Vender alt tilbage til det gamle, når coronaen
er færdig med at hærge, eller vi får en vaccine? Eller er det snarere en brat opvågnen til
en ny virkelighed og forståelse af, hvordan
ting hænger sammen fra en flagermus i Kina
til nedlukning i resten af verden. Det er tid til
at tænke os om. Hvordan er vi nået hertil? Og
hvordan ønsker vi at fortsætte?

De øvrige kandidater er Ulla Thorbjørn
Hansen, provst i Slagelse Provsti og
Eva Holmegaard Larsen, sognepræst
Nødebo og Gadevang Kirker og
teologisk konsulent.
Bispevalget afgøres i okt./nov.
Den nye biskop tiltræder 1. febr. 2021.

Onsdag den 4. november kl.19

Professor i biodiversitet Carsten Rahbek fra
Københavns Universitet og leder af Center
for Makroøkologi, Evolution og Klima kommer
til en aften henvendt til konfirmander og alle
med interesse for evolution, klima og biodiversitet og eksistens og menneskesyn. Vi skal
med andre ord på den helt store klinge.

ORGELFESTVAL 2020
Torsdage kl. 19.30 i hele september måned
Dette års orgelfestival er en markering af 150-året for den store franske orgelkomponist Louis Viernes fødsel. Vierne var organist i Notre Dame i Paris fra
1900 indtil sin død i 1937. Han døde af et slagtilfælde under sin koncert
nr. 1750 i netop Notre Dame. Hans seks orgelsymfonier regnes for et af
højdepunkterne i den franske symfoniske stil. Ordrup Kirkes Orgelfestival 2020
præsenterer nr. 1, 3, 4 og 5 af Viernes symfonier. Vil man også gerne høre nr. 2
og 6, kan disse høres i Helleruplund Kirke, hvis orgelfestival begynder
4. oktober og ligeledes har Vierne på programmet.

ULRIK SPANGHANSSEN
Torsdag den 3. september
Professor ved Det Jyske Musikkonservatorium,
Ulrik Spang-Hanssen åbner årets festival. Med
en omfattende koncertvirksomhed i Europa og
Amerika bag sig har han indspillet mere end
60 CD’er og været solist med symfoniorkestre
i ind- og udland. Han slog sit navn fast med
sin indspilning af Diderik Buxtehudes samlede orgelværker i 90’erne og er iøvrigt også
jazzmusiker og forfatter.
Ulrik Spang-Hanssen har studeret i Paris hos
Gaston Litaize, som har studeret hos både
Vierne og Tournemire. Programmet består af
musik af disse tre. Af Vierne spilles 1.
Orgelsymfoni, som er skrevet i en af de få
lykkelige perioder af Viernes liv.

ANNE KIRSTINE
MATHIESEN

DAN KÆR NIELSEN

Torsdag den 10. september

Torsdag den 17. september

Organist i Sct. Nicolai Kirke i Køge, Anne
Kirstine Mathiesen, spiller Bach og Dupré
samt Viernes 4. orgelsymfoni. Hun er
uddannet hos Hans Fagius og Jesper Madsen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med anmelderrost debutkoncert i
1995, hvor hun bl.a. spillede Viernes 3.
symfoni.

Ordrup Kirkes organist Dan Kær Nielsen
spiller Viernes dramatiske orgelsymfoni nr. 3. Derudover musik af Tournemire,
Beethoven og Barnekow.
Dan Kær Nielsen er uddannet pianist,
kirkemusiker og orgelsolist på
konservatoriet i København med et
fordybelsesår i Paris.

Der er altid fri entré til
koncerter. Ved det
efterfølgende "Nachspiel"
i sognegården er der
mulighed for at møde
musikere og solister.

TINA CHRISTIANSEN
Torsdag den 24. september
Festivalen slutter af med den unge,
talentfulde organist Tina Christiansen, som
er uddannet hos professor Spang-Hanssen i
Århus med debutkoncert i 2013. Ved siden
af sit job i Skt. Ansgars Kirke i Odense
spiller hun talrige koncerter i både ind-og
udland. Ved denne koncert spiller hun bl.a.
Viernes monumentale 5. orgelsymfoni.

Sangaften
Torsdag den 1. oktober kl. 19.30-21.30
En uformel sangaften, hvor valget af
sange bliver lagt i hænderne på de
fremmødte. Arrangementet foregår i
sognegårdens store sal.

September

Lørdag den 5. september
kl. 9.30 og 10.30
Lars Sølling, konf.
kl. 12 og 13.30
Jens Bærentzen, konf.
Søndag den 6. september
13. søndag efter trinitatis
9.00
10.30

Katrine Bjørn Andersen
Lars Sølling, konf.

Søndag den 13. september
14. søndag efter trinitatis
10.30

Katrine Bjørn Andersen
Høstgudstjeneste

Søndag den 20. september
15. søndag efter trinitatis
9.00
10.30

Lars Sølling
Jens Bærentzen

Oktober

Søndag den 4. oktober
17. søndag efter trinitatis
9.00
10.30

Jens Bærentzen
Katrine Bjørn Andersen

Søndag den 11. oktober
18. søndag efter trinitatis
9.00
10.30

Jens Bærentzen
Jens Bærentzen

Søndag den 18. oktober
19. søndag efter trinitatis
9.00
10.30

Lars Sølling
Lars Sølling

Søndag den 25. oktober
20. søndag efter trinitatis
10.30
14.00

Jens Bærentzen
Katrine Bjørn Andersen
Juniorkoret medvirker

Søndag den 27. september
16. søndag efter trinitatis
9.00
10.30

Katrine Bjørn Andersen
Lars Sølling

JUNIORKORET

25. OKTOBER KL. 14
Lad os synge om det!
Vi tager et tema op og finder gode sange
og salmer om det - og synger!
Kordirigent Pia Boysen tager Juniorkoret
med og Katrine Bjørn Andersen lover at
sætte temaet i perspektiv på fem minutter.
Velkommen til en eftermiddag med mere
sang end tale.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

- FØLGENDE DAGE KL. 19.30
25. august
22. september
20. oktober

November

MEGET ER
ANDERLEDES
- OG DOG...

Søndag den 1. november
Alle helgens dag
10.30
16.00

Lars Sølling
Jens Bærentzen og
Katrine Bjørn Andersen

Søndag den 8. november
22. søndag efter trinitatis
10.30
14.00

Katrine Bjørn Andersen
Lars Sølling

Søndag den 15. november
23. søndag efter trinitatis
10.30
14.00

Jens Bærentzen
Katrine Bjørn Andersen
Gudstjeneste for konfirmander

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
10.30

Lars Sølling
Kirkefrokost

Søndag den 29. november
Første søndag i advent
10.30 Katrine Bjørn Andersen
Pigekoret medvirker

På grund af corona er der
restriktioner med hensyn til,
hvor mange, der må være i
Ordrup Kirke.
Det er den omvendte verden af,
hvad vi er vant til, hvor vi
allerhelst lukker så mange ind
som muligt.
Men nu er der et loft på 56, og
det respekterer og håndhæver
vi.
Vi passer godt på hinanden.
Over sommeren er kirkerummet
blevet malet. Det mærkes
tydeligt, at rummet er smukkere og lysere end før.
Kirkens spir er nu pakket ind i
stilladser, og hen over
sensommeren og efteråret vil
de også få nyt tag, ligesom
kirkeskibet og koret fik i
2018.
Meget er umiddelbart
anderledes, men når det
kommer til stykket, er alt ved
det gamle i Ordrup Kirke.

LØRDAGSDÅB

ALLE HELGENS DAG

12.
19.
26.
3.
31.
14.
5.

Det er gammel tradition, at mindes dem vi
har mistet til en særlig Alle helgens
gudstjeneste.
I Ordrup Kirke læser vi navnene op på
dem, der er blevet begravet eller bisat fra
kirken i det forløbne år.
For nogle familier er den en lejlighed til at
mødes og efter gudstjenesten gå på
kirkegården og eventuelt tænde et lys.
Jens Bærentzen er prædikant.

- FØLGENDE LØRDAGE KL. 11
september
september
september
oktober
oktober
november
december

Jens Bærentzen
Lars Sølling
Katrine Bjørn Andersen
Lars Sølling
Jens Bærentzen
Katrine Bjørn Andersen
Lars Sølling

1.NOVEMBER KL. 16

Kontakt

Præster
Sognepræst kbf.
Jens Bærentzen
Henrik Hertz Vej 1A
tlf. 3940 8834
jbae@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Katrine Bjørn Andersen
Fredensvej 21
tlf. 3036 7705
akbj@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Lars Sølling
Enighedsvej 5A
tlf. 3963 0204
lasl@km.dk
Træffes mandag-torsdag 10-11
og efter aftale. Ikke fredag.

Ordrup Kirkekontor
ordrup.sogn@km.dk
Kordegn Karen Henriksen
Henrik Hertz Vej 1
tlf. 3963 6505
kahe@km.dk
Træffes mandag-fredag 10-13
Kontoret er lukket første mandag i
måneden.

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

Kirketjenere
Yvonne Tabart og Poul Pape
tlf. 2036 7664

Hjemmeside og Facebook
www.ordrupkirke.dk
Forsidebillede:
Vanessa von Wieding

