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ORDRUP KIRKE
FOLKEKIRKEN

HVAD ER EGENTLIG
MENINGEN?
Orienteringsmøde om opstilling og
valg til Ordrup Kirkes menighedsråd
Tirsdag den 12. maj kl. 19
Hvert fjerde år vælges nyt menighedsråd.
Overvejer du at stille op og være med til at
give noget videre?
At engagere sig i den lokale folkekirke
betyder, at man er med til at skabe de bedste
rammer for forkyndelse, kultur og tradition,
for sang og undervisning.
Kom og få mere information om, hvad et
menighedsråd laver, og hør mere om
Ordrup Kirke.
Måske er det dig, vi mangler.
Med venlig hilsen
Erna Borch
Formand
Menighedsrådet, Ordrup sogn

MENIGHEDSRÅDSMØDER

- FØLGENDE DAGE KL. 19.30
24. marts, 21. april, 26. maj, 17. juni

GLÆDELIG PÅSKE
Påskens gudstjenester
i Ordrup Kirke:

Skærtorsdag
Torsdag den 9. april kl. 19

Søndag 5. april - Palmesøndag
kl. 10.30 Lars Sølling

Skærtorsdag falder i år sammen med 80årsdagen for den tyske besættelse af
Danmark, den 9. april 1940.

Torsdag 9. april - Skærtorsdag
kl. 19.00 Katrine Bjørn Andersen
Musikgudstjeneste
Fredag 10. april - Langfredag
kl. 10.30 Jens Bærentzen

Ved første øjekast har de to dage ikke
meget med hinanden at gøre, dog
indvarsler de på hver deres måde
tragedie og menneskelig ondskab.

Søndag 12. april - Påskedag
kl. 10.30 Lars Sølling

Organist Dan Kær Nielsen og sognepræst
Katrine Bjørn Andersen tager sig af
henholdsvis musikken og Ordet.

Mandag 13. april - Anden påskedag
kl. 10.30 Katrine Bjørn Andersen

Efter aftengudstjenesten serveres en let
anretning og et glas vin i sognegården.

ORGELMUSIK
TIL FASTETIDEN
Torsdag den 12. marts
kl. 19.30
Ordrup Kirkes organist Dan Kær
Nielsen spiller værker af Bach,
Elgar, Franck og Duruflé.

Forårssange
Tirsdag den 17. marts kl. 19.30
Vi synger foråret frem, når vi mødes ved flyglet i
sognegårdens store sal og synger løs fra
Højskolesangbogen i et par timer.
De fremmødte er med til at bestemme, hvad der
skal synges.

Koret HYMNIA
blev dannet i
1983 og dirigeres
af Flemming
Windekilde.

KORKONCERT
Torsdag den 26. marts kl. 19.30
Kammerkoret HYMNIA med dirigenten Flemming Windekilde opfører
bl.a. kompositioner af Martin Palsmar til tekster af Klaus Rifbjerg.
Desuden sange til tekster af Halfdan Rasmussen samt en lille buket
forårssange.
HYMNIA er et kor omgærdet af stor respekt i korverdenen. Det blev
dannet i 1983 og har helt fra start haft Flemming Windekilde som
dirigent. HYMNIAs speciale er ny dansk kormusik, og koret har i
tidens løb stået for usædvanligt mange uropførelser. Korets
anerkendelse skyldes ikke blot deres forkærlighed for og sikre
udførelse af komplicerede satser, men også at de har vundet
adskillige priser ved korkonkurrencer rundt om i Europa. HYMNIA
har indspillet en række CD’er og samarbejdet med flere af landets
symfoniorkestre.

Johannes Søe
Hansen er solist i
Beethovens
violinkoncert
akkompagneret
af organist
Dan Kær Nielsen

SUVERÆNE SOLOKONCERTER XI
BEETHOVENS VIOLINKONCERT
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30
Koncerten er en markering af 250-året for Beethovens fødsel. Med sin
violinkoncert spiller den ellers ofte dramatiske Beethoven på nogle
andre strenge end vanligt: En overvejende lyrisk 1. sats, en nærmest
æterisk 2. sats og en munter, folkelig 3. sats.
Johannes Søe Hansen er som 1. koncertmester i DR-SymfoniOrkestret
en af de højest profilerede violinister i Danmark. Han har som solist
spillet med alle de danske samt flere udenlandske symfoniorkestre,
ligesom han har en stor karriere som kammermusiker i forskellige
ensembler.
Til koncerten i Ordrup Kirke går han med på konceptet med at lade
orkestret erstatte af orgelakkompagnement, arrangeret og spillet af
organist Dan Kær Nielsen.

ALSANG MED
PIGEKORET
Tirsdag den 16. juni kl. 19.30
Det Danske Pigekor fejrer med denne
koncert 100-året for Sønderjyllands
genforening med resten af Danmark.
Pigekoret dirigeres af Clara Smedegaard.

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

Midsommer-syng-sammen
Torsdag den 25. juni
kl. 19.30
Sangaftner foregår ved flyglet i
sognegården. Alle er velkomne, og de
fremmødte er med til at bestemme, hvad
der skal synges.

Ph.d. Søren Holst:

Anne-Cathrine Riebnitzsky:

ADAM OG EVA - OG
PATRICK FRA HERLEV

SMARAGDSLIBEREN

Onsdag den 26. februar

Onsdag den 11. marts

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.

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

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. Patrick
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. Og hvis svaret var nej, så var oversættelsen ikke god nok.
Søren Holst vil give os indblik i, hvordan
man oversætter for læsere, der overhovedet ikke kender Bibelen i forvejen.

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?

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!

Niels Johansen:

Sommerudflugt:

FREDSBØRN I
KRIGENS SKYGGE

MIDDELALDERBYEN
STEGE PÅ MØN

Onsdag den 25. marts

Onsdag den 27. maj

Med udgangspunkt i de anmelderroste
romaner ”Engle har mange ansigter” og
”Du ved det nok mit hjerte” tager
tidligere sognepræst, salmedigter og
forfatter Niels Johansen os tilbage til
den nøjsomme efterkrigstid og den store
årgang af fredsbørn, der voksede op i
krigens skygge. Hvordan var det at vokse
op med rationeringsmærker, Richsbilleder og utallige variationer af
mælkemad, mens frygten stadig blafrede
i mørklægningsgardinerne?
Til maj er det 75 år siden, at Danmark
begejstret tændte lys i vinduerne. Hvor
længe skal vi blive ved med at fortælle
dén historie?
Så længe nazismen af enhver art stikker
sit fæle ansigt frem. Det skylder vi dem,
der betalte den højeste pris, for at vi har
kunnet leve i fred.
I anledning af 75-året for Danmarks
befrielse skal vi på mødet synge Niels
Johansens nye befrielsessang ”Så tung
var de tungeste dage”.

Stege på Møn er en af Danmarks mest
charmerende købstæder. Byen oser af
romantik og fortidsminder. På vores
byvandring skal vi se den smukke gamle
middelalderkirke, Skt. Hans Kirke, og den
tilhørende Middelalderhave med bibelske
planter og lægeurter. Den 800 meter
lange byvold fra Stege Nor til Stege Bugt
er Danmarks bedst bevarede fæstningsanlæg, hvori også den smukke Mølleporten indgår. Efter byvandring spiser vi
frokost på Hotel Møn. Herfra går turen
med bus til Thorsvang Samlermuseum,
hvor vi skal se på ting og sager fra da
farfar var ung. Efter kaffe og kage og
rundvisning går turen tilbage til Ordrup.
Gode travesko anbefales.
Afgang: 27. maj kl. 9.00 fra Ordrup sognegård.
Hjemkomst: Ca. kl. 16.30.
Pris: 250,- kr.
Tilmelding i sognegården:
Tirsdag den 12. maj kl. 10-12 (kun ved personligt
fremmøde og max. 2 billetter pr. person)
Udflugten er forbeholdt ældre i Ordrup Sogn.

DROP-IN DÅB I
GENTOFTE KIRKE

LAD OS SYNGE
OM DET

Fredag den 20. marts kl. 15-19

Søndag den 22. marts kl. 16

Tænker du på at blive døbt, så kræves der
ikke andet end at dukke op. Gentofte Kirke
er åben for dåb, husk blot at medbringe
billedlegitimation og forældres fuldmagt,
hvis du er under 18 år.
Det er anden gang, at kirkerne i Gentofte
Provsti går sammen om at holde drop-in
dåb, sidst blev 29 i alle aldre døbt.

Ikke så meget snak, lad os synge om det i
stedet. Vi tager et aktuelt 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 max. fem
minutter. Velkommen til en eftermiddag
med mere sang end tale.

Søndag 8. marts

Alle dage i uge 13

Konfirmation 2021

Søndag 14. juni kl. 14

HØJMESSE MED
DET DANSKE
PIGEKOR

EN UGE MED
MINIKONFIRMANDER

BLANKET TIL
TILMELDING PÅ
HJEMMESIDEN

5-ÅRS
DÅBSJUBILÆUM

Det Danske Pigekor
under ledelse af Clara
Smedegaard medvirker
2. s. i fasten kl. 10.30.
Katrine Bjørn Andersen
prædiker.

Minikonfirmand er et
tilbud til elever på
3. årgang.
Læs mere på Ordrup
Kirkes hjemmeside.

Der er rift om pladserne
til konfirmation 2021.
Indskrivning begyndte
allerede 1. februar.

Hvert år inviterer
Ordrup Kirke til dåbsjubilæum. Børn døbt i
Ordrup Kirke får
invitationer tilsendt,
men alle i målgruppen
er naturligvis velkomne.

Søndag den 29. marts
kl. 14 rundes forløbet af
med en minigudstjeneste.

Konfirmation 2021:
Fredag 30. april
Lørdag 1. maj
Lørdag 8. maj

Tilmelding til
kirkekontoret.

KIRKENS TAG - ETAPE 2
Først taget, nu tårnene

Efter en succesfuld udskiftning af tagene over skibet og koret i 2018 er Ordrup
Menighedsråd nu klar til anden etape, som omfatter udskiftningen af kobberspirene
og bæverhaleskifferen over kirkens to tårne.
Arbejdet forventes at gå i gang i begyndelsen af juni. Først med stilladsopstilling og
nedtagning af de gamle tage. Hen over sommeren vil de nye tage lægges med
samme grågrønne brasilianske skiffer som på hovedskibet, ligesom også de to spir
vil iklædes ny kobber, som over tid vil irre til en smuk irgrøn farve. Arbejdet
forventes afsluttet i løbet af oktober.
Menighedsrådet arbejder også på at få malet kirkens indre i løbet af sommeren. I
forventning om at menighedsrådet får den nødvendige godkendelse af arbejdet fra
Helsingør Stift, vil Ordrup Kirke lukkes fra 29. juni til 7. august. Gudstjenester vil i
dette tidsrum finde sted i sognegården og kirkelige handlinger i nabokirkerne.
Lars Sølling
Formand for kirkeudvalget

BEFRIELSESGUDSTJENESTE

GUDSTJENESTE
MED FROKOST

Tirsdag den 5. maj kl. 20
Messiaskirken

Søndag den 7. juni kl. 10.30

I anledning af 75-året for Danmarks befrielse afholdes en befrielsesgudstjeneste i
Messiaskirken for hele Gentofte Provsti.
Gudstjenesten vil blandt andet byde på
oplæsning af frihedskæmpernes afskedsbreve, fællessang fra krigens dage og en
nykomponeret kantate.
Flere af provstiets kor vil også medvirke.

Trinitatis indleder en grøn og frugtbar tid i
kirkeåret. Efter gudstjenesten serveres en
let og lækker frokost.
Tilmelding til kirkekontoret inden fredag
den 29. maj kl. 13.
Pris: 50 kroner. Halv pris for børn.
Der betales ved tilmelding.

Februar-marts

April

Lørdag den 22. februar

Søndag den 5. april
Palmesøndag

11.00

Katrine Bjørn Andersen
Fastelavn, spirekoret medvirker

Søndag d. 23. februar
Fastelavn
10.30

Jens Bærentzen

Søndag d. 1. marts
Første søndag i fasten
10.30 Lars Sølling
14.00 Katrine Bjørn Andersen
Søndag den 8. marts
Anden søndag i fasten
10.30 Katrine Bjørn Andersen
Pigekoret medvirker
Søndag den 15. marts
Tredje søndag i fasten
10.30 Jens Bærentzen
14.00 Lars Sølling
Søndag den 22. marts
Midfaste søndag
10.30 Jens Bærentzen
16.00 Katrine Bjørn Andersen
Juniorkoret medvirker
Søndag den 29. marts
Mariæ bebudelses dag
10.30 Lars Sølling
14.00 Katrine Bjørn Andersen
Afslutning med minikonfirmander

10.30 Lars Sølling
Torsdag den 9. april
Skærtorsdag - musikgudstjeneste
19.00 Katrine Bjørn Andersen
Fællesspisning i sognegården
Fredag den 10. april
Langfredag
10.30 Jens Bærentzen
Søndag den 12. april
Påskedag
10.30 Lars Sølling
Mandag den 13. april
Anden påskedag
10.30 Katrine Bjørn Andersen
Søndag den 19. april
Første søndag efter påske
9.00 Jens Bærentzen
10.30 Katrine Bjørn Andersen
Søndag den 26. april
Anden søndag efter påske
9.00 Jens Bærentzen
10.30 Lars Sølling

Maj

Søndag den 3. maj
3. søndag efter søndag påske
9.00 Lars Sølling
10.30 Jens Bærentzen
Fredag den 8. maj
Bededag
10.00 Lars Sølling Konf.
12.00 Lars Sølling Konf.
Lørdag den 9. maj
10.00 Katrine Bjørn Andersen Konf.
12.00 Katrine Bjørn Andersen Konf.
15.00 Katrine Bjørn Andersen Konf.
Søndag den 10. maj
4. søndag efter påske
10.30 Jens Bærentzen
Søndag den 17. maj
5. søndag efter påske
9.00 Lars Sølling
10.30 Katrine Bjørn Andersen
Torsdag den 21. maj
Kristi himmelfarts dag

Maj-juni

Søndag den 31. maj
Pinsedag
10.30 Lars Sølling
Mandag den 1. juni
Anden pinsedag
10.30 Katrine Bjørn Andersen
Søndag den 7. juni
Trinitatis søndag
10.30 Katrine Bjørn Andersen
Kirkefrokost

Fra menighedsrådet:
Ved udgangen af det gamle kirkeår
ønskede Inés Wandel at trække sig tilbage
som formand for menighedsrådet.
Som ny formand valgtes den hidtidige
næstformand, Erna Borch.
Den nye formand ønskes held og lykke
med arbejdet – og også på denne plads
skal der lyde en varm tak til Inés Wandel
for mange års trofast indsats i sognets
tjeneste.

10.30 Jens Bærentzen
Lørdag den 23. maj
10.00 Jens Bærentzen Konf.
12.00 Jens Bærentzen Konf.
Søndag den 24. maj
6. søndag efter påske
10.30 Lars Sølling

LØRDAGSDÅB

- FØLGENDE LØRDAGE KL. 11
29.
21.
18.
16.
13.
15.

februar
marts
april
maj
juni
august

Lars Sølling
Jens Bærentzen
Katrine Bjørn Andersen, NB kl. 10
Lars Sølling
Jens Bærentzen
Katrine Bjørn Andersen

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

