Hellig3konger og faste
KIRKEBLAD FOR JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2019

ORDRUP KIRKE
FOLKEKIRKEN

Januar
TIRSDAG 1. JANUAR
NYTÅRSDAG

16:00 Lars Sølling
Vi skåler det nye år ind efter
gudstjenesten
SØNDAG 6. JANUAR
HELLIGTREKONGERS SØNDAG

10:30 Katrine Bjørn Andersen

Lørdagsdåb

14:00 Lars Sølling
13. JANUAR
1. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER

10:30 Marie-Louise Impgaard Sørensen
Indsættelse
14:00 Jens Bærentzen
20. JANUAR
2. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER

10:30 Jens Bærentzen
14:00 Lars Sølling
27. JANUAR
3. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER

10:30 Marie-Louise Impgaard Sørensen
14:00 Jens Bærentzen

Kirkekaffe og kirkebil
Efter alle højmesser er der kirkekaffe i
sognegården.

Der er lørdagsdåb følgende lørdage kl. 11.00
26. januar ved Jens Bærentzen
23. februar ved Marie-Louise Impgaard Sørensen
30. marts ved Lars Sølling
27. april ved Katrine Bjørn Andersen
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Kirkebilen er gratis og kan benyttes af
sognets gangbesværede og
svagtseende til gudstjenester og
kirkelige handlinger.
Henvendelse til kirkekontoret mandag
til fredag tlf. 3963 6505

Februar

Vikar dækker
sygeorlov

SØNDAG 3. FEBRUAR
4. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER

10:30 Jens Bærentzen
17:00 Marie-Louise Impgaard Sørensen
Kyndelmisse
SØNDAG 10. FEBRUAR
SIDSTE SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER

10:30 Jens Bærentzen
14:00 Lars Sølling
SØNDAG 17. FEBRUAR
SEPTUAGESIMA SØNDAG

10:30 Lars Sølling
14:00 Jens Bærentzen

Marie-Louise Impgaard Sørensen har både erfaring
som præst og lærer med sig til de tre måneder,
hvor hun skal vikariere for Katrine Bjørn Andersen.

Et nyt navn er dukket op på
gudstjenestelisten: MarieLouise Impgaard Sørensen vil
vikariere for sognepræst
Katrine Bjørn Andersen, der er
væk på sygeorlov frem til april
på grund af en hofteoperation.
Marie-Louise Impgaard
Sørensen er oprindelig fra
Norddjursland, men bor i dag
på Østerbro.
Marie-Louise Impgaard
Sørensen blev voksendøbt for
syv år siden, hvorefter hun
begyndte at læse teologi på
Københavns Universitet.
I 2016 blev hun ordineret til et
barselvikariat på Læsø og har
siden haft kortere vikariater
senest i Gentofte Kirke.

SØNDAG 24. FEBRUAR
SEKSAGESIMA SØNDAG

10:30 Marie-Louise Impgaard Sørensen
14:00 Marie-Louise Impgaard Sørensen

Kyndelmisse
SØNDAG 3. FEBRUAR KL. 17.00

Kyndelmisse fejres i Ordrup
Kirke med en stemningsfuld
temagudstjeneste med lys og
musik. Årets konfirmander
opfordres særligt til at komme
sammen med deres faddere, og
således på deres vej mod
konfirmationsdagen trække en
forbindelse tilbage til deres
dåb.
Prædikant er Marie Louise
Impgaard Sørensen.
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Marts og april
SØNDAG 3. MARTS
FASTELAVNS SØNDAG

Kan du gætte,
hvem jeg er?
SØNDAG 3. MARTS KL. 10.30

10:30 Lars Sølling
Familiegudstjeneste

14:00 Marie-Louise Impgaard Sørensen
SØNDAG 10. MARTS
1. SØNDAG I FASTEN

10:30 Jens Bærentzen
14:00 Lars Sølling
SØNDAG 17. MARTS
2. SØNDAG I FASTEN

10:30 Lars Sølling
14:00 Marie-Louise Impgaard Sørensen
Fastelavn
begynder i
Ordrup Kirke
kl. 10.30
med familiegudstjeneste.

Fastelavn vil igen i år blive fejret på begge
sider af Fredensvej.
Dagen begynder kl. 10.30 med
familiegudstjeneste ved sognepræst Lars
Sølling.
Bagefter følges alle over vejen til
tøndeslagning og fastelavnsboller hos
spejderne på Morescosvej.

Mariæ bebudelse

SØNDAG 24. MARTS
3. SØNDAG I FASTEN

10:30 Marie-Louise Impgaard Sørensen
14:00 Jens Bærentzen
SØNDAG 31. MARTS
MIDFASTE SØNDAG

10:30 Jens Bærentzen
14:00 Lars Sølling
SØNDAG 7. APRIL
MARIÆ BEBUDELSES DAG

10:30 Katrine Bjørn Andersen
Juniorkoret medvirker

SØNDAG 7. APRIL KL. 10.30

Juniorkoret medvirker ved
højmessen Mariæ
bebudelses dag.
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Romantisk musik for tenor og orgel
TIRSDAG 5. MARTS KL. 19.30

Der er fri entré til koncerten og efterfølgende er der en lille forfriskning i sognegården med mulighed for at
hilse på hinanden og de medvirkende; Jørgen Ellegård Frederiksen (tv.) og David Danholt (th.).

Flere danske komponister i den danske senromantik komponerede musik for
en solostemme og orgelakkompagnement. Med det romantiske orgels ideal og
disposition for øje skrev komponister som Christian Barnekow, Johann Adam
Krygell, Asger Hamerik, Ludolf Nielsen, August Enna og Rued Langgaard
religiøse arier og bibelske sange til poetiske gendigtninger på dansk, tysk og
latin. Ved denne koncert vil David Danholt og Jørgen Ellegård Frederiksen
præsentere et program sammensat af musik af ovenstående komponister. Der
vil være en kort introduktion til musikken og komponisterne før koncerten går
i gang.
David Danholt har siden sin afgang fra Operaakademiet/Det Kongelige Teater i
2005 etableret sig internationalt. Jørgen Ellegård Frederiksen er organist i
Bagsværd kirke, pianist og kammermusiker.

Amerikanske venskabskor
TIRSDAG DEN 26.MARTS KL. 19.30
To kor fra den amerikanske storby Philadelphia gæster Ordrup Kirke. Det er
henholdsvis drengekoret The Notables fra Haverford School og pigekoret BFlats fra pigeskolen The Baldwin School. Korene, som er venskabskor til
Ordrup Gymnasiums Elite ensemble, Be Sharp, synger her et blandet
repertoire af klassisk og rytmisk a capella musik. Korene er under kyndig
ledelse af Lee Hagon-Kerr og Mark Hightower.
Ordrup Gymnasium er værter for koncerten, hvor der er gratis adgang, og det
efterfølgende nachspiel finder derfor denne gang sted i gymnasiets kantine.
Alle er velkomne til at komme og få en stor musikalsk oplevelse.
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Læsekreds

Sangaften

SKAL VI LÆSE GODE BØGER SAMMEN?

TIRSDAG 12. MARTS 19.30

Vi er nogle flittige bogorme, der kunne
tænke os at dele glæden ved læsningen med andre i en læseklub.

En uformel sangaften, hvor de
fremmødte er med til at beslutte
hvilke sange, der skal synges.

Har du lyst til at være med i sådan en
kreds, kan du ringe til:
Inger Marie Dahl tlf. 29 65 60 79.

Vi synger fra Højskolesangbogen og
aftenen foregår ved flyglet i
sognegårdens store sal.

ARS NOVA - The Lamb.
TIRSDAG 9. APRIL KL. 19.30.

Der er som altid fri entré
og nachspiel i
sognegården.
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Under overskriften "The Lamb” giver et af landets mest professionelle
vokalensembler, Ars Nova Copenhagen, en medrivende passions-koncert.
Ensemblets speciale er en blanding af den meget tidlige kormusik og nutidens
komponister.
Her med musik fra 1300-tallets Italien samt værker af bl.a. Arvo Pärt, James
MacMillan og Gabriel Jackson. Chefdirigent Paul Hillier står for den musikalske
ledelse.

Skal du konfirmeres i 2020?
INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION FREDAG 1. FEBRUAR

Konfirmationsforberedelsen til
2019 er i sin sidste fase, men
allerede nu begynder flere
familier at tænke på
konfirmation næste år.
Og med god grund, for der er
rift om pladserne og dagene.
Fredag den 1. februar
begynder indskrivningen til
konfirmation 2020.
Tilmeldingsblanket ligger på
Ordrup Kirkes hjemmeside.
Den skal printes ud og
udfyldes og afleveres på
kirkens kontor eller i kirkens
postkasse på Henrik Hertz
Vej.
De tre konfirmationsdatoer er
fredag den 8. maj ved
sognepræst Lars Sølling.
Lørdag den 9. maj ved
sognepræst Katrine Bjørn
Andersen.
Og lørdag den 23. maj ved
sognepræst Jens Bærentzen.
Det er muligt på tilmeldingen
at vælge dag.
De kommende konfirmander
følger undervisning hos den
præst der også skal
konfirmere dem.
Konfirmationsforberedelse er
en forudsætning for
konfirmation. Der er
mødepligt til undervisningen.
Undervisningen ligger
tirsdage og torsdage kl. 14.30
-16.00.
Man går til præst en gang om
ugen, enten tirsdag eller
torsdag.
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Onsdagsmøder kl. 14-16
Tirsdagsmøder skifter dag og tid til onsdag kl. 14-16
Ordrup Kirkes Tirsdagsmøder er kendte og velbesøgte, men fra nytåret 2019
er de blevet til Onsdagsmøder og flyttet til kl. 14-16.
Intet er ellers ændret.
Programmet består stadig af spændende foredrag inden for kultur, historie
og kirke. Og der er stadig kaffe og kringle for kr. 20,-. Og hyggeligt samvær
ved bordene.
Møderne foregår i Ordrup Kirkes sognegård og ligger med 14 dages mellemrum og sluttes i forårssæsonen af med en udflugt, ligesom efterårsrækken
rundes af med et julemøde.
Forårsudflugten kommer til at ligge onsdag den 22. maj. Det er for tidligt at
afsløre hvor turen går hen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Arrangør af onsdagsmøderne er Ordrup Menighedsråd ved præsterne.

Gertrud Højlund: Kærlighed
9. JANUAR

Den altafgørende og svært begribelige kærlighed er temaet i TV-vært
Gertrud Højlunds foredrag
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Kærlighed gør et liv. Ved sit nærvær
eller sit fravær præger den alle
mennesker, men hvad forstår vi
egentlig ved den? Kan den reduceres
til parforholdets kærlighed eller til
forældrerollens kærlighed, eller
findes der bredere definitioner, som
vi har glemt – og som vi længes
efter?
I foredraget trækker TV-journalisten
Gertrud Højlund både på troens og
filosofiens tankegods, men også på
de overvejelser hun selv har gjort sig
i livtaget med den altafgørende og
alligevel svært begribelige kærlighed.

Peter Dürrfeld: Mozarts breve
23. JANUAR

Selvom W.A. Mozart (1756-91) på
mange måder er gådefuld, ved vi
temmelig meget om hans
knap 36 år korte liv - ikke mindst
takket være hans mange breve, som
forfatteren og musikanmelderen
Peter Dürrfeld har oversat til farverigt
dansk.
I dem træder han lyslevende frem for
os, og i foredraget kommer man til at
høre om Mozart både i lyst og sorg, i
dur og mol, ligesom der bliver givet
flere musikeksempler.
Peter Dürrfeld er musikanmelder ved Kristeligt Dagblad og kommer
til Ordrup med sit foredrag om Mozart.

Holger Dahl: Det nye Kina
6. FEBRUAR

Arkitekten Holger Dahl, der har
udgivet to anmelderroste bøger om
Kina: 'Pandaeffekten' og 'Kina –
engang for et øjeblik siden', fortæller
om riget i midten i både fortid og
nutid.
Holger Dahl studerede som ung i
begyndelsen af 1980’erne i Kina og
har rejst over stort set hele landet.
I et levende og humoristisk
billedforedrag vil han fortælle om
Kina som landet var for 40 år siden,
og som det er og opleves nu, hvor et
vanvittigt vækstboom har skabt store
forandringer for både byer, landskaber og mennesker.
Holger Dahls foredrag er en personlig beretning om Kina set indefra
gennem 30 år.
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Kurt Flemming: Livet set med ”Hvid-vinkel”
20. FEBARUAR

Kurt Flemming vil i sit foredrag
berette om den lange vej fra
Egebjerg Bakker på Sydfyn til rollen
som Bakkens Pjerrot på
Dyrehavsbakken. Også for Kurt
Flemming har livet budt på op- og
nedture. Ærligt og livsnært beretter
han om en svær skoletid, om
usikkerheden ved eget talent og om
tro og tvivl, når døden banker på
døren. Foredraget byder også på
masser af livsbekræftende
beretninger om dét at være hele
Danmarks Pjerrot og om det
fantastiske, men også usikre liv som
artist. Kurt Flemming vil også give et
par af Pjerrots numre.
Kurt Flemming har været Pjerrot på Dyrehavsbakken siden 1997.

Peter Olesen: Stille København
6. MARTS

Peter Olesen er kendt for sine skarpe holdninger og veloplagte lune og sin store viden og vid.
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En metropol som København er
naturligvis travl og larmende – det er
en del af dens identitet og dens
tiltrækningskraft.
Men derfor kan man alligevel godt få
brug for et sted at sætte sig ned,
puste ud og nyde stilheden. Sådanne
steder rummer vores hovedstad
faktisk flere af, end vi måske lige
tænker over, ofte forbløffende tæt på
de områder, hvor byens puls
dunker mest højlydt.
Den tidligere TV-journalist Peter
Olesen har i 30 år skrevet om
arkitektur og vil i foredraget guide os
rundt til storbyens store og små
lommer med ro og fred.

Ulf Pilgaard: Mit liv som Ulf
20. MARTS

Ulf Pilgaard er en af Danmarks
største og mest folkekære
skuespillere. Som et fyrtårn har han i
over 40 år raget op på teater- og
revyscener, i radio, tv-serier og film
og efterladt sit publikum i klukkende
latter. Denne eftermiddag tager Ulf
Pilgaard os med på en rejse op
gennem karrieren. Vi skal møde
nogle af de personligheder, som han
har arbejdet sammen med: Dirch
Passer, Preben Kaas, Morten
Grunwald, Claus Ryskjær og Lisbeth
Dahl.

Vi skal høre sjove anekdoter fra skuespiller-verdenen og
tankevækkende historier om at finde sin egen plads her i livet.

Bjarne Lenau Henriksen: På kanten af livet
3. APRIL
Bjarne Lenau Henriksen har arbejdet
i Kirkens Korshær fra 1968 til 2011.
Som pensionist arbejder han på
niende år frivilligt som hjælpepræst i
Horserød Statsfængsel.
Han fortæller om sine erfaringer og
tanker fra sit arbejde med mennesker på kanten af livet. Ensomhed,
fattigdom, psykisk sygdom,
selvmord, hjemløshed, kriminalitet er
levende fænomener, som han er
blevet konfronteret med og forholder
sig til. Hans fortælling rummer
håbløshed, men også håb. Alvor, men
også humor. Tristhed, men også
glæde.

På kanten af livet skal man færdes med nænsomhed og nærvær,
siger Bjarne Lenau Henriksen.
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Adresser og
træffetider
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
Sygeorlov januar, februar og marts
Sognepræst
Lars Sølling
Enighedsvej 5A
tlf. 3963 0204
lasl@km.dk
Træffes mandag-torsdag 10-11
og efter aftale. Ikke fredag
Vikarierende sognepræst
Marie-Louise Impgaard Sørensen
tlf. 2283 2424
mlos@km.dk
Træffes ikke mandag
Vikar for sognepræst Katrine Bjørn
Andersen
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
Billede fra
forsiden:

ORGANIST

De vise
mænd.

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

Yvonne Tabart og Poul Pape
tlf. 2036 7664

www.ordrupkirke.dk

