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ORDRUP KIRKE
FOLKEKIRKEN

GUDSTJENESTE MED
KIRKEFROKOST
Søndag den 24. november
Kl. 10.30
Vi slutter kirkeåret festligt af med en
gudstjeneste ved sognepræst Katrine Bjørn
Andersen.
Efter gudstjenesten går vi over i
sognegården, hvor der vil være dækket op
til en let, men lækker frokost.
Tilmelding til kirkekontoret inden fredag
den 15. november kl. 13.00.
Frokosten koster 50,- kroner. Halv pris for
børn. Der betales ved tilmelding.

GLÆDELIG JUL

JULEMØDE

Julens gudstjenester
i Ordrup kirke

Onsdag den 11. december
kl. 14-16

Tirsdag 24. december - Juleaften
kl. 13.00 Katrine Bjørn Andersen
kl. 14.30 Lars Sølling
kl. 16.00 Jens Bærentzen

Onsdagsmøderne afsluttes med julemøde. Der serveres gløgg og æbleskiver.
Underholdning med blandt andet julesange og bingo. Alt, hvad der skal til for
at komme i julehumør.

Onsdag 25. december - Juledag
kl. 10.30 Jens Bærentzen
Torsdag 26. december - 2. juledag
kl. 10.30 Katrine Bjørn Andersen

DE 9 LÆSNINGER

Søndag 29. december - Julesøndag
kl. 10.30 Lars Sølling

Søndag den 15. december
3. søndag i advent, kl. 16

Onsdag 1. januar 2020 - Nytårsdag
kl. 16.00 Katrine Bjørn Andersen

Igen i år medvirker Det Danske Juniorkor ved denne stemningsfulde optakt
til julen efter engelsk forbillede. Koret
ledes af Pia Boysen. Teksterne læses op
af medlemmer af menigheden i Ordrup
Kirke. Sognepræst Jens Bærentzen er
liturg.

JUL MED
ORDRUP
GOSPELKOR

JULEKONCERT:
VOKALENSEMBLET
DEKORUM

Onsdag den 4. december
kl. 19.30

Søndag den 22. december
kl. 16

Ordrup Gospel Kor og dets mange
solister synger julen ind med klassisk
gospel, gospel-versioner af nyere pop og
rock, samt nogle af julens dejlige sange
i nye ”klæder”.

Dekorum er en ambitiøs gruppe unge,
erfarne korsangere. Med et erklæret mål
om at være en skabende del af det
danske musikliv arbejder koret for at
bidrage med noget nyt og spændende ved
hver eneste koncert.

Koret består af ca. 40 sangere og ledes
af Alexandar Hjorth, som selv leverer
både arrangementer og kompositioner til
korets repertoire.

Som en del af dette mål synges oftest
uden dirigent – og uden noder.
Ensemblet ledes af Bo Asger Kristensen.

Ordrup Gospel har eksisteret siden 2014
og er en del af FOF.

Koret lover julestemnings-garanti med
både danske og franske toner.

Torsdag den 19. december
kl. 19.30

JULE-SYNG-SAMMEN
I sognegårdens store sal mødes
sangglade mennesker og synger løs af
julesange i to timer. Der er klaverledsagelse ved kirkens organist Dan
Kær Nielsen. Alle er velkomne.

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

NYTÅRSKONCERT
– SUVERÆNE SOLOKONCERTER X
Fredag den 17. januar kl. 19.30

Festlig og farverig nytårskoncert
Solotrompetist fra Odense Symfoniorkester
Victor Koch Jensen kan med sine kun 25 år
bedst betegnes som et ungt lovende talent.
Musikalsk har Victor Koch Jensen trådt sine
barnesko i Tivoli-Garden og blev allerede i
2011 optaget på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Her studerer han nu i
solistklassen – sideløbende med orkesterjobbet.

Ved koncerten skal vi høre Hummels festlige Trompetkoncert, der sammen med
Haydns trompetkoncert er de to vigtigste
værker for trompet og orkester. Her spilles
orkesterakkompagnementet på orgel af Aeji
Choi, organist ved Sct. Thomas Kirke på
Frederiksberg. Sammen spiller de også Naji
Hakims humoristiske sonate for trompet og
orgel fra 1994.

Dr.phil. Lars N. Henningsen:

TV-vært Jes Dorph-Petersen:

GENFORENINGEN I
NUTIDSPERSPEKTIV

MIT LIV I
RAMPELYSET

Onsdag den 15. januar

Onsdag den 29. januar

1920 blev et dansk jubelår. Efter en
skrækkelig krig og plaget af voldsomme
økonomiske problemer blev Sønderjylland ”genforenet” med Danmark. Alle
danske så mod nord, og arbejdet
begyndte for at gøre Sønderjylland
dansk som resten af Danmark.

Jes Dorph-Petersen er en af Danmarks
mest anerkendte tv-værter. I de sidste
30 år har han blandt andet arbejdet som
vært på TV 2 Nyhederne og
underholdningsprogrammer. Han har
kommenteret de store kongelige
begivenheder og talrige folketingsvalg.
P.t. er han vært på det dagsaktuelle
talkshow ”Go´ aften live”. Succesen har
dog ikke været uden omkostninger.

I dag 100 år efter er meget blevet
anderledes. ”Genforeningen” omtales
som ”Slesvigs deling”, og dansk-tysk
samarbejde har fået ny betydning.
Foredraget vil se på den vanskelige vej
fra verdenskrig til genforening og vise,
hvordan holdninger og politik har
ændret sig frem til i dag.
Lars N. Henningsen er historiker,
dr.phil., og en af vores fineste kendere
af Sønderjyllands historie.

For fire år siden var Jes Dorph-Petersen
ved at opgive det hele. Han måtte
igennem en hård tid med skilsmisse,
alkoholbehandling og depression, men
er i dag tilbage med en styrke og
balance, som han ikke havde tidligere.
Ærligt og åbent vil Jes Dorph-Petersen
fortælle om sine op- og nedture - og om
at finde troen og håbet, når tilværelsen
ser mørkest ud.

Kunsthistoriker Karin Kryger:

Ph.d. Søren Holst:

DANSKE
KONGEGRAVE

ADAM OG EVA - OG
PATRICK FRA HERLEV

Onsdag den 12. februar

Onsdag den 26. februar

I 2014 udkom det store trebindsværk
Danske Kongegrave efter at have været
mere end 20 år undervejs.

I marts 2020 udkommer en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidig
sprog – oversat af eksperter i græsk og
hebraisk og bearbejdet af forfattere og
sprogfolk med indgående kendskab til
moderne dansk.

Redaktøren, kunsthistorikeren Karin Kryger
vil fortælle om værket og dets lange tilblivelseshistorie, om udvalgte kongegrave,
især fra Frederik V’s kapel i Roskilde
Domkirke, men også om de konger og
dronninger, hvis grave vi ikke kender og
hvorfor.
En anderledes og spændende vej gennem
Danmarkshistorien og nogle af dens
fornemste og mest talende monumenter.

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 koster 20 kroner.
Velkommen!

Ph.d. i teologi, Søren Holst, vil i sit foredrag
fortælle om de udfordringer, der er ved at
nyoversætte Bibelen til moderne dansk med
udgangspunkt i Patrick fra Herlev. Han eksisterer ikke. Bibelselskabet har opfundet
ham, for at oversætterne kunne bruge ham
som forbillede i arbejdet: ”Kan Patrick, som
er 14 år, uden videre forstå denne sætning?”, har Bibelselskabet spurgt sig selv.
Hvis svaret var ”nej” eller ”tjoh, tjah”, var
oversættelsen ikke god nok.
Søren Holst vil give os indblik i, hvordan
man oversætter for læsere, der overhovedet ikke kender Bibelen i forvejen og
rundhåndet illustrere det med de kendte
fortællinger fra Bibelens begyndelse.

Mini-konfirmand
- er et tilbud til elever på tredje årgang, der har
lyst til gennem leg, drama og samtale at fordybe sig i
kristendom. Vi lægger vægt på kultur og traditioner og tager
udgangspunkt i den kristne grundfortælling. Vi mener, at der
bag de kristne fortællinger ligger værdier og erfaringer, som er
spændende at få talt om og vendt med hinanden.
Mini-konfirmand er et forløb fra mandag til fredag efter skoletid i
UGe 13, 2020. Vi slutter af med en fælles gudstjeneste søndag eftermiddag.
Hvis dit barn eller barnebarn går i 3. klasse, så kan du læse mere om
forløbet og tilmelding på vores hjemmeside: www.ordrupkirke.dk.
De bedste hilsner
Katrine Bjørn Andersen, sognepræst ved Ordrup Kirke
Jakob og Anne Sophie, begge stud.theol'er.

HVAD ER EGENTLIG MENINGEN?
Ordrup menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for
en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget videre.
Menighedsrådet er Ordrup Kirkes ledelse med både kirkelige, administrative og
praktiske opgaver. Opgaverne spænder vidt: Menighedsrådet planlægger, hvilke
aktiviteter der skal være i kirken og har ansvaret for rammerne. Det er rådet, der
ansætter og leder kirkens ansatte, værner om kirkens bygninger og giver en hånd
med, hvor de kan.
Få mere at vide om arbejdet på orienteringsmødet den 12. maj 2020.
Den 15. september afholdes valgforsamling. På valgforsamlingen afholdes valget
til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Resultatet
af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Nærmere
oplysninger bliver lagt på kirkens hjemmeside efter nytår. Og meningen? At
skabe gode vilkår for vores lokale kirke i Ordrup og Charlottenlund.

December

Januar

Søndag d. 1. december
1. søndag i advent

Onsdag d. 1. januar
Nytårsdag

10.30
14.00

Jens Bærentzen
Lars Sølling

Søndag d. 8. december
2. søndag i advent
10.30
14.00

Lars Sølling
Katrine Bjørn Andersen

Søndag d. 15. december
3. søndag i advent
10.30
16.00

Katrine Bjørn Andersen
Jens Bærentzen
De 9 læsninger

Søndag d. 22. december
4. søndag i advent
10.30

Lars Sølling

Tirsdag d. 24. december
Juleaften
13.00
14.30
16.00

Katrine Bjørn Andersen
Lars Sølling
Jens Bærentzen

16.00

Katrine Bjørn Andersen
Vi ønsker hinanden godt nytår i
sognegården efter gudstjenesten

Søndag d. 5. januar
Helligtrekongers søndag
10.30

Lars Sølling

Søndag d. 12. januar
1. søndag efter Helligtrekonger
10.30
14.00

Jens Bærentzen
Katrine Bjørn Andersen

Søndag d. 19. januar
2. søndag efter Helligtrekonger
10.30
14.00

Jens Bærentzen
Lars Sølling

Søndag d. 26. januar
3. søndag efter Helligtrekonger
10.30
14.00

Katrine Bjørn Andersen
Lars Sølling

Onsdag d. 25. december
Juledag
10.30

Jens Bærentzen

Torsdag 26. december
Anden juledag
10.30

Katrine Bjørn Andersen

Søndag d. 29. december
Julesøndag
10.30

Lars Sølling

LØRDAGSDÅB

- FØLGENDE LØRDAGE KL. 11
7. december
25. januar
29. februar
28. marts

Lars Sølling
Katrine Bjørn Andersen
Lars Sølling
Jens Bærentzen

Februar

Søndag d. 2. februar
Sidste søndag efter Helligtrekonger
10.30
14.00

Lars Sølling
Katrine Bjørn Andersen
Kyndelmisse

Søndag d. 9. februar
Septuagesima
10.30
14.00

Jens Bærentzen
Jens Bærentzen

Søndag d. 16. februar
Seksagesima
10.30
16.00

Katrine Bjørn Andersen
Fastelavn, familiegudstjeneste,
se omtale

Søndag d. 23. februar
Fastelavn
10.30

Søndag den 2. februar kl. 17
Halvdelen af vinteren er gået, og vi
tænder lys. Kyndelmisse er en
fordanskning af det latinske ord for
lysmesse: Missa Candelarum.
I Ordrup Kirke fejrer vi Kyndelmisse
ved at tænde lys. Konfirmanderne
inviteres sammen med deres forældre
og faddere til en særlig stemningsfuld
gudstjeneste, hvor lys(ene) står i
centrum. Alle er naturligvis velkomne.

Lars Sølling
Jens Bærentzen

Lørdag d. 22. februar
11.00

KYNDELMISSE:
FEST FOR LYSENE

Jens Bærentzen

FASTELAVN ER
MIT NAVN...
Lørdag den 22. februar kl. 11
Kom udklædt! Vi begynder med
familiegudstjeneste i Ordrup Kirke, hvor
spirekoret medvirker til at gøre dagen
festlig.
Efter gudstjenesten går vi over vejen til
KFUM-spejderne på Morescosvej og
spiser fastelavnsboller og slår katten af
tønden.
Dagen er for alle lokale børn og familier.
Der er kaffe, te og læ i spejderhytten til
de voksne!

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 9-13,
torsdag tillige 16-18.

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

