Adresser og træffetider
(2920 Charlottenlund)

Præster

Sognepræst kbf.
Jens Bærentzen
Henrik Hertz Vej 1 A
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 5 A
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
fax 3963 1105
kahe@km.dk
Træffes mandag-fredag 9-13,
torsdag tillige 16-18.

Trio-koncert
Torsdag 19. april kl. 19.30

Ordrup Menighedsråd

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

Legestuen

Befrielseskoncert
Torsdag 3. maj kl. 19.30

Besøgstjenester

Det er efterhånden en tradition med denne koncert i
Ordrup Kirke til minde om Danmarks befrielse 5. maj
1945. Det Danske Pigekor dirigeres af Ole Faurschou
og synger en buket af kendte og elskede danske sange
samt musik af Benjamin Britten og Felix Mendelssohn.
Koret akkompagneres af Dan Kær Nielsen.

Dansk Røde Kors
ved Laila Juhl
tlf. 2482 7285

Ældresagen i Gentofte
ved Jette Dulong
tlf. 6060 6524

Menighedsplejen
og Givertjenesten
Sorggruppen

Børnekor

Kirkebladet

Kirketjenere
Yvonne Tabart
og Poul Pape
tlf. 2036 7664

Hjemmeside og
Facebook:

www.ordrupkirke.dk

Denne aften optræder tre ypperlige musikere. Sopranen
Nina Bols Lundgren, som foruden en lang række solistpartier tager sig tid til at være fast kirkesanger i Ordrup
kirke, det unge klarinet-talent Jonas Frølund, som allerede har vundet flere internationale konkurrencer og store
danske priser, og som nu studerer på det prestigefyldte
nationalkonservatorium i Paris, samt den meget efterspurgte pianist Charlotte Thaning, som bl.a. er kendt fra
mere end 20 år i den anerkendte Eskær-trio.
Musikken bliver af bl.a. Schubert, Brahms og Spohr.

Inger Marie Dahl
tlf. 2965 6079

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

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

Tre kor – én stemme
Trinitatis søndag 27. maj kl. 10.30

Kontakt sognepræst
Katrine Bjørn Andersen

udgives af Ordrup Menighedsråd.
Ansvarlige for denne udgave:
Jens Bærentzen og
Katrine Bjørn Andersen
Forsidefoto: Lars Thorkild Bjørn
Stof til næste nummer
(aug.-nov.) indleveres til kirkekontoret senest 1. juni 2018.

Tryk

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

Der er fri entré til alle koncerter i Ordrup Kirke.
Almindeligvis er der en lille forfriskning i
sognegården med mulighed for at hilse på de
optrædende ved det efterfølgende ”Nachspiel”.

Sangaften
Torsdag 24. maj kl. 19.30
En uformel sangaften, hvor der synges løs fra Højskolesangbogen. Inger Marie Dahl har valgt en række sange
på forhånd, men ellers lægges valget i hænderne på de
fremmødte.
Arrangementet foregår ved flyglet i sognegårdens store
sal.

Ordrup menighedsråd

afholder offentlige møder i sognegården
følgende dage kl. 19.30:
tirsdag 20. marts
tirsdag 17. april
tirsdag 22. maj
tirsdag 12. juni
tirsdag 28. august

rende og er blevet udvalgt efter en optagelsesprøve. Hvert
medlem har en fast plads i ensemblet i to år. Kendetegnende for de unge strygere er en smittende spilleglæde og
et højt teknisk niveau.

FORÅR - sommer 2018

Dirigent og kunstnerisk leder Morten Ryelund sørger for
at både energien og kvaliteten er høj. Morten Ryelund har
som dirigent arbejdet med en lang række symfoniorkestre
både i Danmark og udlandet, og han nyder stor anerkendelse for sit arbejde med unge.

Formand
Inés Wandel
Sagaparken 5
tlf. 3963 5501

Henvendelse til kirkekontoret

Organist

Musik i kirken

Det latinske ord ”trinitatis” betyder ”treenighed”. Ordet
findes ikke i biblen, men dukker op engang i oldkirken som
et udtryk for og vel også en længsel efter at beskrive Guds
væsen. Gud er tre personer: Fader, Søn og Helligånd og
dog alligevel én. De er ”treenige”.

Ved denne koncert spiller DUEN engelsk strygermusik af
Elgar, Purcell og Warlock. Aftenens hovedværk bliver dog
fransk, nemlig Poulencs Koncert for orgel, strygere og pauke, en af de mest elskede orgelkoncerter. Koncerten bliver
således også en del af rækken ”Suveræne Solokoncerter”,
hvor konceptet med, at orglet og kirkens organist agerer
det akkompagnerende orkester, vendes lidt på hovedet.
Denne gang er der et rigtigt orkester, der akkompagnerer,
og orgelsolisten bliver Dan Kær Nielsen.

Denne gådefulde beskrivelse af den treenige Gud vil Trinitatis søndag få et ganske særligt og iørefaldende udtryk,
da hele tre kor medvirker i højmessen. Kirkens faste kor
med seks kirkekorsangere synger fra pulpituret. Det danske Pigekor vil være opdelt i to kor og synger fra gulvet
med placeringer langs både kirkens syd- og nordside. Det
er lagt i hænderne på Pigekorets dygtige dirigent, Ole
Faurschou, at få de tre kor til at blive til én stemme.
De tre kor akkompagneres på orglet af organist Dan Kær
Nielsen. Liturg og prædikant er Lars Sølling.

Strygeorkester og orgel
Tirsdag 5. juni kl. 19.30
DUEN er en forkortelse af Det danske UngdomsENsemble
og består af ca. 25 unge, talentfulde strygere med det
klassiske som kernerepertoire, men det udvides også ofte
til det mere eksperimenterende, når de indgår i konstellationer med musikere fra andre genrer.
De fleste af DUENs medlemmer er konservatoriestude-

Lørdagsdåb

følgende lørdage kl. 11:
21. april
26. maj
16. juni
25. august
8. september

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

Den Danske Klavertrio
Torsdag 14. juni kl. 19.30
Den Danske Klavertrio
spiller her en renfærdig
koncert udelukkende
med klavertrioer af
Beethoven. Trioen med
det store internationale
format består af violinisten Lars Bjørnkjær,
koncertmester i Det
kgl. Kapel, Toke
Møldrup, solocellist i
Copenhagen Phil, samt
en af Skandinaviens
førende pianister,
Katrine Gislinge.

Ordrup Kirke

Forårsudflugt til Nyvang
Onsdag 23. maj

Forårsudflugten går til Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk, der blev etableret som et frilandsmuseum i 1992.
Gennem årene er stedet blevet udbygget kraftigt, så det i
dag fremstår som et moderne, historisk oplevelsescenter.
Sidste efterår havde vi besøg af direktøren, historikeren Keld Grinder-Hansen, til et tirsdagsmøde – og her fik
mange lyst til at se stedet med egne øjne.
Nyvang var oprindeligt en proprietærgård, hvis statelige
hovedbygning i dag er centrets hjerte. I lader og avlsbygninger er der nu butikker og værksteder – men derudover
er der kommet talrige små og store bygninger til. Hovedformålet er at vise andelsbevægelsens glansperiode fra
1870 til 1950. Således rummer Nyvang i dag bl.a. et mejeri, en brugs og et frysehus, alle fuldt funktionsdygtige og
udrustede til mindste detalje. Men perioden får også kød
og blod gennem en skole, et husmandssted, en smedie
og en Zonestation. Endelig – og ikke mindst – har Nyvang
sin egen kirke, den tidligere frimenighedskirke fra Igelsø,
hvor der holdes gudstjenester i sommerhalvåret, samt et
forsamlingshus. Der er meget at se på og genkende!

Børn og unge i kirken

Nyt om kirkens tag

Påsken i Ordrup Kirke

Gudstjenester

Lille fyraftenskoncert
Onsdag 16. maj kl. 17

Ordrup Menighedsråd er i fuld gang med at forberede 1.
etape af udskiftningen af kirkens nedslidte skifertag.

Palmesøndag 25. marts

MARTS

Eftersom Ordrup Kirke er over 100 år, skal en kirkeistandsættelse af denne art først godkendes af Helsingør Stiftsøvrighed. En godkendelse hér forudsætter, at også Nationalmuseets eksperter og den kgl. bygningsinspektør
godkender projektet.

Udflugten er forbeholdt ældre, der hører til Ordrup sogn.

Gudstjeneste ved sognepræst Lars Sølling

Spirekoret synger glade forårssange og viser familie og
venner, hvad de kan.

Alle børn, der for fem år siden blev døbt i Ordrup kirke,
inviteres sammen med deres familier til en familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi i sognegården og får
lagkage og saftevand.
Når det er fem år siden, man blev døbt, så har man en
alder, hvor gode fortællinger appellerer til fantasien.
Derfor giver det mening at invitere børnene tilbage til
”deres” kirkerum og fortælle dem historien om da de selv
blev døbt, og da Jesus blev døbt.
NB! Børn, der blev døbt for fem år siden i andre kirker,
og som i dag er bosiddende i Ordrup, er naturligvis også
velkomne til at være med.
Af hensyn til hvor mange lagkager vi skal lave, er der tilmelding til dagen til sognepræst Katrine Bjørn
Andersen, akbj@km.dk.

Familiegudstjeneste
Palmesøndag 25. marts kl. 10.30

(se omtalen under Påsken i Ordrup Kirke)

25. marts (Palmesøndag)
10.30 Katrine Bjørn Andersen
(familiegudstjeneste)
14.00 Lars Sølling
29. marts (Skærtorsdag)
19.30 Jens Bærentzen
30. marts (Langfredag)
10.30 Lars Sølling

APRIL

1. april (Påskedag)
10.30 Katrine Bjørn Andersen
2. april (Anden påskedag)
10.30 Jens Bærentzen

Tagudskiftningen kommer ikke til at berøre hverken gudstjenester, kirkelige handlinger eller andre aktiviteter i byggeperioden.

5-års dåbsjubilæum
Søndag 17. juni kl. 14

Mødested og -tid: Ordrup sognegård, 23. maj kl. 9.15.
Afgang kl. 9.30, hjemkomst kl. ca. 16.30.
Pris: 200 kr. Tilmelding på kirkekontoret fra 8. maj kl. 13
– kun ved personligt fremmøde og betaling (max. 2 billetter pr. person).

Kl. 14.00

Familiegudstjeneste ved sognepræst
Katrine Bjørn Andersen
Palmesøndag fejres med børnekorets og juniorkorets medvirken under ledelse af Pia Boysen.

Sagsbehandlingen pågår i skrivende stund. Ordrup Menighedsråd håber, at alle formaliteter er bragt i orden inden
udgangen af juni, så udskiftningen af kirkens tag kan finde
sted henover sommeren og efteråret. Tagudskiftningen
forventes afsluttet inden 1. november.

Spirekoret holder til i Ordrup Sognegård og består af 80
børn, som mødes hver onsdag for at synge under ledelse
af korleder Anja Haven.

Frokosten serveres i caféen (drikkevarer kan købes) og
senere skal vi til kaffe i forsamlingshuset.
Nyvang er et ret vidtstrakt område, så gode travesko er en
nødvendighed. Udflugten kan ikke anbefales til kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Kl. 10.30

8. april (1. s.e. påske)
9.00 Katrine Bjørn Andersen
10.30 Jens Bærentzen

1. etape af tagudskiftningen omfatter skifertaget over
kirkens hovedskib, skifertaget mellem kirkens to tårne og
over kirkens kor, samt udskiftning af kobbertaget over apsis. Der vil således ikke være stilladser ved kirkens hovedindgang i denne første byggeperiode.
2. etape, som gælder udskiftningen af kobbertagene på
kirkens to tårne, forventes at finde sted om 3-5 år.

Første tirsdagsmøde i efteråret
Maria Helleberg: Kærlighed og magt
i Reformationens Danmark
11. september kl. 15
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.

Kl. 19.30

Aftengudstjeneste ved sognepræst
Jens Bærentzen
Efter gudstjenesten serveres et let traktement i
sognegården.

Langfredag 30. marts
Kl. 10.30

Højmesse ved sognepræst Lars Sølling

Påskedag 1. april
Kl. 10.30

Højmesse ved sognepræst
Katrine Bjørn Andersen

2. påskedag 2. april
Kl. 10.30

Højmesse ved sognepræst Jens Bærentzen

Kirkekaffe
Efter alle højmesser er der kirkekaffe i sognegården.

27. maj (Trinitatis søndag)
10.30 Lars Sølling
(Tre kor medvirker)

JUNI

3. juni (1. s.e. trin.)
9.00 Lars Sølling
10.30 Katrine Bjørn Andersen
10. juni (2. s.e. trin.)
9.00 Jens Bærentzen
10.30 Lars Sølling
17. juni (3. s.e. trin.)
10.30 Jens Bærentzen
14.00 Katrine Bjørn Andersen
(5-års dåbsjubilæum,
familiegudstjeneste)

15. april (2. s.e. påske)
9.00 Jens Bærentzen
10.30 Lars Sølling

24. juni (4. s.e. trin.)
10.30 Katrine Bjørn Andersen

22. april (3. s.e. påske)
9.00 Lars Sølling
10.30 Katrine Bjørn Andersen

1. juli (5. s.e. trin.)
10.30 Lars Sølling

27. april (Bededag)
10.00 Lars Sølling (konf.)
12.00 Lars Sølling (konf.)

Skærtorsdag 29. marts

21. maj (Anden pinsedag)
10.30 Lars Sølling

28. april (konfirmation)
10.00 Katrine Bjørn Andersen
12.00 Katrine Bjørn Andersen
15.00 Katrine Bjørn Andersen
29. april (4. s.e. påske)
10.30 Jens Bærentzen

MAJ

6. maj (5. s.e. påske)
9.00 Jens Bærentzen
10.30 Katrine Bjørn Andersen
10. maj (Kr. himmelfarts dag)
10.30 Jens Bærentzen
12. maj (konfirmation)
10.00 Jens Bærentzen
12.00 Jens Bærentzen
15.00 Jens Bærentzen
13. maj (6. s.e. påske)
10.30 Katrine Bjørn Andersen
20. maj (Pinsedag)
10.30 Jens Bærentzen

JULI

8. juli (6. s.e. trin.)
10.30 Jens Bærentzen
15. juli (7. s.e. trin.)
10.30 Lars Sølling
22. juli (8. s.e. trin.)
10.30 Jens Bærentzen
29. juli (9. s.e. trin.)
10.30 Katrine Bjørn Andersen

AUGUST

5. august (10. s.e. trin.)
10.30 Katrine Bjørn Andersen
12. august (11. s.e. trin.)
10.30 Jens Bærentzen
19. august (12. s.e. trin.)
10.30 Lars Sølling
26. august (13. s.e. trin.)
10.30 Lars Sølling

SEPTEMBER

2. september (14. s.e. trin.)
9.00 Katrine Bjørn Andersen
10.30 Jens Bærentzen

