Advent og jul, 2018
OG DET SKETE I DE DAGE...

ORDRUP KIRKE
FOLKEKIRKEN

Advent
SØNDAG 25. NOVEMBER
SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET

Adventsmøde med
frokost
1. SØNDAG I ADVENT
2. DECEMBER
KL. 10.30

10:30 Katrine Bjørn Andersen
14:00 Katrine Bjørn Andersen
SØNDAG 2. DECEMBER
1. SØNDAG I ADVENT

10:30 Katrine Bjørn Andersen
Adventsmøde og frokost
SØNDAG 9. DECEMBER
2. SØNDAG I ADVENT

10:30 Lars Sølling
14:00 Jens Bærentzen
SØNDAG 16. DECEMBER
3. SØNDAG I ADVENT

10:30 Jens Bærentzen
16:00 Katrine Bjørn Andersen
De 9 læsninger, juniorkoret medvirker
SØNDAG 23. DECEMBER
4. SØNDAG I ADVENT

10:30 Katrine Bjørn Andersen

Tirsdag 4. december, kl 15-17
Juleafslutning
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.
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Vi tænder adventskransens
første lys og synger "Vær
velkommen Herrens år".
Første søndag i advent
begynder et nyt kirkeår. Og
kirkens nytår fejrer vi med
gudstjeneste og efterfølgende
adventsmøde med frokost.
Menighedsrådsformand Inés
Wandel holder Nytårstalen og
vil benytte lejligheden til at
fortælle om arbejdet i
menighedsrådet 2018.
Tilmelding senest tirsdag den
27. november til kirkekontoret.
Pris kr. 50 per person, ½ pris
for børn under 12.

Jul & nytår
MANDAG 24. DECEMBER

13:00 Katrine Bjørn Andersen
14:30 Lars Sølling
16:00 Jens Bærentzen
TIRSDAG 25. DECEMBER
JULEDAG

10:30 Lars Sølliing
ONSDAG 26. DECEMBER
ANDEN JULEDAG

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

10:30 Jens Bærentzen
SØNDAG 30. DECEMBER
JULESØNDAG

10:30 Katrine Bjørn Andersen
TIRSDAG 1. JANUAR
NYTÅRSDAG

16:00 Lars Sølling
Vi skåler nytåret ind efter
gudstjenesten

De Ni Læsninger
3. SØNDAG I ADVENT 16. DECEMBER KL. 16.00

I år medvirker Det Danske Juniorkor ved denne traditionsrige,
musikalske optakt til julen. Pia Boysen og Anja Haven dirigerer og
organist Dan Kær Nielsen akkompagnerer. De ni læsninger
varetages af udvalgte medlemmer af menigheden.
Sognepræst Katrine Bjørn Andersen er liturg.
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Julekoncert for Herrer
FREDAG 14. DECEMBER KL. 19.30

Julekoncert for 6 herre-stemmer.
Hovedværket er Maurice Duruflés smukke ”Messe cum Jubilo” for unisont herrekor og orgel. Herefter opføres ægte julemusik fra Danmark, Sverige og England.
Medvirkende er kirkens mandlige sangere, dobblet op i dagens anledning, og
kirkens organist.
For en ordens skyld: Damer som Herrer, unge som gamle, alle er hjertens
velkomne blandt publikum.

Jule-syng-sammen

Spirekorets
juleafslutning

TIRSDAG 18. DECEMBER KL. 19.30

ONSDAG 12. DECEMBER KL. 16.30

Kom og vær med når vi sammen
synger os i julestemning.
Arrangementet foregår i
sognegårdens store sal og alle er
velkomne. De fremmødte er med til
at bestemme, hvad der skal synges.

De yngste sangere under
”Det Danske Pigekor” viser
her, hvad de har lært i
årets løb. Kom og hør, hvor
dygtige de er. Spirekorene
ledes af Anja Haven.
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Det Danske Pigekor er et samarbejde mellem Jægersborg, Gentofte og Ordrup Kirker. Koret begyndte i
1990'erne i Jægersborg og samler i dag 300 børn og unge i alderen 6-22 år.

Pigekorets julekoncert
TORSDAG 6. DECEMBER KL. 19.30

I årets julekoncert med Det Danske Pigekor, mødes to
stærke juletraditioner med hinanden, nemlig den danske og
den engelske.
Programmet består af lige dele kendte og elskede danske
julesange i nye og traditionelle arrangementer, samt engelsk
julemusik af bl.a. John Rutter.
Koncertens hovedværk er den engelske komponist Benjamin
Brittens unikke samling af musik til gamle juletekster ’Ceremoni
of Carols’ for ligestemmigt kor og klaver.
Desuden vil der blive mulighed for at høre enkelte af korets
sangere synge solo.
Koret dirigeres af Ole Faurschou og akkompagneres af Mattias
Branner.

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
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De populære tirsdagsmøder
bliver til onsdagsmøder
TIRSDAGSMØDERNE FLYTTER DAG OG TID

Onsdag den 9. januar
kommer TV- og radiovært
Gertrud Højlund til Ordrup
Sognegård.

Ordrup Kirkes Tirsdagsmøder er
kendte og velbesøgte, men fra
nytår bliver de til Onsdagsmøder.
Vi står i den glædelige situation, at antallet af konfirmander
stiger, og for at få plads til alle,
er vi nødt til at rykke rundt på
forskellige arrange-menter.
Derfor bliver tirsdagsmøderne
til onsdagsmøder fra og med
nytår 2019.
Også tidspunktet flytter.
Onsdagsmøderne bliver
kl. 14.00-16.00.
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Ellers er intet ændret.
Programmet består stadig af
spændende foredrag inden for
kultur, historie og kirke.
Der er stadig kaffe og kringle
for kr. 20,-.
Og hyggeligt samvær ved
bordene.

En flig af forårets program:
9. januar Gertrud Højlund.
23. januar Peter Dürrfelds.
6. februar Holger Dahl.

Så er taget på og klar til udpakning
Ordrup Kirke har i efteråret været pakket ind. Udskiftningen af kirkens
tag er gået helt efter planen. Det 142 år gamle tagværk viste sig at
være i perfekt stand og behøvede blot en stålforstærkning af spærene for at
kunne bære taget, der nu også har undertag. Skifferen, som er sejlet hjem
fra Brasilien, er af udsøgt kvalitet. Kobberet på apsistaget (over alteret) er
banket på efter alle kunstens regler og vil i endnu et par måneder lyse
gyldent. Entreprenøren, Byens Tag & Facade A/S, og kirkens rådgiver,
arkitekt maa. Sven Felding, har - trods mange afbrydelser på grund af
kirkelige handlinger - udført et fremragende arbejde. Selv vejrliget i
byggeperioden viste sig fra sin gavmilde side. Arbejdet forventes derfor
afleveret til tiden. Ordrup Kirke vil i julen være pakket ud.

Lars Sølling besigtiger arbejdet på taget.

Detaljer fra tagudskiftningen.
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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
Sognepræst
Lars Sølling
Enighedsvej 5A
tlf. 3963 0204
lasl@km.dk
Træffes mandag-torsdag 10-11
og efter aftale. Ikke fredag
ORDRUP KIRKEKONTOR
ORRDUP.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

Billede fra
forsiden:

Yvonne Tabart og Poul Pape
tlf. 2036 7664

Pere Serra

www.ordrupkirke.dk

