Påske og pinse
KIRKEBLAD FOR APRIL, MAJ, JUNI 2019

ORDRUP KIRKE
FOLKEKIRKEN

Skærtorsdag aften

April

TORSDAG, 18. APRIL KL. 17.00
SØNDAG 7. APRIL
MARIÆ BEBUDELSES DAG

10:30 Katrine Bjørn Andersen og
Marie-Louise Impgaard Sørensen
Juniorkoret medvirker.
Efter gudstjeneste bliver der mulighed
for at sige farvel til Marie-Louise
Impgaard Sørensen, der har været
vikar for sognepræst Katrine Bjørn
Andersen.
SØNDAG 14. APRIL
PALMESØNDAG

Skærtorsdag
gudstjeneste
med let
spisning i
kirken.

Årets skærtorsdagsgudstjeneste bliver
anderledes end sædvanligt.
Vi samles i kirken kl. 17.00 til
påskeforberedelse og bordfællesskab.
Da Jesus skærtorsdag aften spiste
sammen med de 12 disciple, var bordet
dækket med lammekød, usyrede brød,
bitre urter og vin. Sådan vil der også være
dækket op skærtorsdag aften i Ordrup
Kirke. Siddende sammen ved bordet skal
vi høre Lukasevangeliets gengivelse af
begivenhederne fra den første
skærtorsdagsaften. Der vil veksles mellem
salmesang, tekstlæsninger, bordtale,
bønner og musik. Og så spiser vi sammen
i bevidstheden om, at dette bordfælleskab
er sakramentalt men ikke afsondret fra det
daglige liv.
Liturg og prædikant: Lars Sølling.
Det er naturligvis gratis at deltage i
nadvergudstjenesten.
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10:30 Jens Bærentzen
TORSDAG 18. APRIL
SKÆRTORSDAG

17.00 Lars Sølling
Skærtorsdagsmåltid i kirken
FREDAG 19. APRIL
LANGFREDAG

10:30 Katrine Bjørn Andersen
Musikgudstjeneste
SØNDAG 21. APRIL
PÅSKEDAG

10:30 Jens Bærentzen
MANDAG 22.. APRIL
ANDEN PÅSKEDAG

10:30 Lars Sølling
SØNDAG 28. APRIL
1. SØNDAG EFTER PÅSKE

9.00

Lars Sølling

10:30 Katrine Bjørn Andersen

Maj

Konfirmationer

SØNDAG 5. MAJ
2. SØNDAG EFTER PÅSKE

10:30 Jens Bærentzen
SØNDAG 12. MAJ
3. SØNDAG EFTER PÅSKE

9.00

120 unge bliver
konfirmeret i
Ordrup Kirke i
år. Det er
rekord.

Jens Bærentzen

10:30 Lars Sølling
FREDAG 17. MAJ
BEDEDAG, KONFIRMATION

SØNDAG 19. MAJ
4. SØNDAG EFTER PÅSKE

9:00

Lars Sølling

10:30 Katrine Bjørn Andersen

Årets konfirmationer fordeler sig over
følgende tre dage:
Lørdag 11. maj kl. 10, 12 og 15 ved
sognepræst Katrine Bjørn Andersen.
Fredag 17. maj Bededag.
kl. 10 og 12 ved sognepræst Lars Sølling.
Og lørdag 18. maj kl. 10, 12 og 15 ved
sognepræst Jens Bærentzen.

SØNDAG 26. MAJ
5. SØNDAG EFTER PÅSKE

9:00

Katrine Bjørn Andersen

10:30 Jens Bærentzen

Lørdagsdåb
DER ER LØRDAGSDÅB FØLGENDE
LØRDAGE KL. 11.00:

TORSDAG 30. MAJ
KRISTI HIMMELFARTS DAG

10:30 Lars Sølling

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

30.
27.
25.
20.
17.

marts
april
maj
juli
august

Lars Sølling
Katrine Bjørn Andersen
Jens Bærentzen
Jens Bærentzen
Katrine Bjørn Andersen
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Højmesse og kirkefrokost
SØNDAG 16. JUNI KL. 10.30

Juni
SØNDAG 2. JUNI
6. SØNDAG EFTER PÅSKE

10:30 Lars Sølling
14:00 Katrine Bjørn Andersen
5-års dåbsjubilæum, se omtale på denne side
SØNDAG 9. JUNI
PINSEDAG

Fader, Søn
og Helligånd.
Trinitatis af
Luca
Rossetti.

Trinitatis søndag markerer indledningen til
kirkeårets festløse halvdel. Uden en eneste
festdag eller officiel fridag.
Det lyder trist, men dét er det bestemt ikke.
Tiden er kommet, hvor vi skal prøve at få styr på
det hele. Med pinseåndens pust i nakken skal vi
23 søndage i træk ud og prøve vingerne og
mærke, hvordan livet kan forme sig i lyset af jul,
påske og pinse.
Trinitatistiden indledes derfor med højmesse og
efterfølgende frokost i sognegården. ”Trinitatis”
betyder ”tre”, og der vil i dagens anledning bydes
på tre retter.
Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig
senest tirsdag den 11. juni på kirkekontoret.
Pris kr. 50 kr., ½ pris for børn under 12.

10:30 Katrine Bjørn Andersen
MANDAG 10. JUNI
ANDEN PINSEDAG

10:30 Jens Bærentzen
SØNDAG 16. JUNI
TRINITATIS SØNDAG

10:30 Lars Sølling
Kirkefrokost
SØNDAG 23. JUNI
1. SØNDAG EFTER TRINITATIS

10:30 Katrine Bjørn Andersen
SØNDAG 30. JUNI

10:30 Jens Bærentzen

5-års dåbsjubilæum
SØNDAG 2. JUNI KL. 14.00
Alle børn, der for fem år siden blev døbt i Ordrup Kirke, inviteres sammen med deres
forældre og faddere til en familiegudstjeneste.
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.
Efter gudstjenesten er der lagkage i sognegården. Af hensyn til hvor mange lagkager vi skal lave, er der
tilmelding til dagen til sognepræst Katrine Bjørn Andersen akbj@km.dk.
NB! Børn, der er døbt i andre kirker, og som i dag er bosiddende i Ordrup, er naturligvis også velkomne til at
være med.
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Sommerudflugt til Nordsjælland
ONSDAG 22. MAJ

Årets udflugt fpr ældre i Ordrup gør tre stop, dels ved Rudolph Tegners Museum (billedet) dels Gilleleje
havn og til sidst Søborg Kirke.

Første stop på årets sommerudflugt er Rudolph Tegners Museum og
Statuepark ved Dronningmølle. Efter en spadseretur i den 34 tønder land
store park, midt i det ejendommelige landskab ”Rusland”, hvor kunstneren
opstillede 14 livfulde bronzeskulpturer, får vi en omvisning på museet.
Andet stop er Restaurant Far til 4 på Gilleleje havn, hvor vi nyder en
hjemmelavet frokostbuffet samt en uhindret udsigt over Kattegat.
Tredje stop er den statelige Søborg Kirke med de berømte søjler i
midtergangen. Kirken er et tydeligt vidnesbyrd om stedets storhedstid i 12og 1300-tallet, da kongeborgen Søborg et stykke nord for kirken beherskede
Sjællands nordlige spids. De senmiddelalderlige konger opholdt sig gerne på
Søborg, for eksempel er Valdemar Atterdags datter, den første dronning
Margrete, født her.
Borgruinen vil vi dog nøjes med at betragte på afstand, så vi får tid til en
forfriskning ved den liflige Esrum Sø, inden turen går hjem til Ordrup.
Mødested og -tid:
Ordrup Sognegård 22. maj kl. 9.45-17.00. Pris: 200 kr.
Tilmelding på Ordrup Kirkekontor fra onsdag 15. maj kl. 13.00 ved personligt
fremmøde og efter ”først-til-mølle-princippet”. Bussen har plads til 55
personer.
Gode travesko anbefales!
Udflugten er forbeholdt ældre i Ordrup Sogn.
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"500 km cello"
TORSDAG 2. MAJ KL. 19.30

Mød cellisten Ida Riegels på vej med sin cello på vej til Fra København til Skagen.

Mød cellisten Ida Riegels, som tager sin cello bag på cyklen og kører koncerterénde
gennem Danmark. Turen starter den 2. maj i København og ca. en måned, 30 koncerter og
500 km senere er cello og cykel så nået til Skagen.
Ida Riegels er meget alsidig og har selv bygget sin cello, ligesom hun også selv har
komponeret flere af værkerne. Desuden byder koncerten på musik for blokfløjte, som hun
også spiller glimrende. Hun akkompagneres på orgel og klaver af Dan Kær Nielsen.
Ida Riegels er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. De seneste år har
hun bl.a. optrådt i USA, Indien og Japan, rejst i Bachs fodspor gennem Tyskland og
gennemført en 1000 kilometer lang koncerttur på cykel hele vejen op langs Rhinen.

Rued Langgaard
LØRDAG 4. MAJ KL. 15.00
Rued Langgaard-selskabet har i år ønsket at
besøge Ordrup, som Langgaard havde en
tilknytning til gennem et nært venskab med
kirkens daværende organist Axel Bruun.
I den anledning spiller organist Dan Kær Nielsen
bl.a. et par af Langgaards værker, som komponisten selv spillede ved en koncert i 1918.
Desuden vil organisten, efter selskabets ønske,
fremføre et par af sine egne kompositioner. Der vil
også blive fortalt om både Langgaard og orglet.
Rued Langgaard (1893-1952).

Befrielseskoncert
SØNDAG 5. MAJ KL. 16
Det Danske Pigekor synger ved den traditionelle Befrielseskoncert i Ordrup kirke.
Repertoiret består af en buket af danske sange i nye og traditionelle fortolkninger.
Desuden er der et par satser af Faurés meget smukke og stemningsfulde ’Requiem’ på
programmet. Koret dirigeres af Ole Faurschou og akkompagneres af Mattias Branner.
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Richard Strauss' Obokoncert
TIRSDAG 11. JUNI KL. 19.30
I rækken “Suveræne Solokoncerter”
er vi nået til oboen og den
uovertrufne obokoncert af Richard
Strauss, skrevet i sommeren 1945.
Stykket er et charmerende,
sommerligt stemningsbillede med en
positivitet og friskhed, som det er
svært at fatte, at en 81-årig kan
mønstre ovenpå fem års grusom
verdenskrig.
Oboen spilles af Eva Steinaa, DR
SymfoniOrkestrets 1. solo-oboist, en
stilling hun vandt i 2013 som kun 20årig. Hun er uddannet på Det
Kongelige Danske
Musikkonservatorium, hvorfra hun
debuterede i april 2017. Hun
fortsætter nu sine studier hos
verdens førende oboister, bl.a. Alexei
Ogrintchok.
Hun har trods sin unge alder allerede
været solist hos flere af de nordiske
symfoniorkestre, ligesom hun har
modtaget flere priser.
Dan Kær Nielsen er som vanligt
”orkester” ved orglet.
Eva Steinaa spiller Strauss

Der er altid fri entré til
koncerter og nachspiel i
sognegården

Midsommerkoncert
FREDAG 21. JUNI KL. 19.30

Sangaften
TIRSDAG 21. MAJ KL. 19.30

En uformel sangaften, hvor de
fremmødte er med til at beslutte
hvilke sange, der skal synges.
Vi synger fra Højskolesangbogen og
aftenen foregår ved flyglet i
sognegårdens store sal.

Ordrup Kirkes seks professionelle sangere hylder her solhvervet og
de lyse nætter med danske midsommersange og sange om
kærlighed. Organisten dirigerer og akkompagnerer på klaver.
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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
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

Billede fra forsiden:
Børn fra bl. a. Ordrup Skole har lavet glasmosaikker med kristne
symboler i forbindelse med et skoleprojekt i Folkekirkens
skoletjenestes regi.

www.ordrupkirke.dk

Yvonne Tabart og Poul Pape
tlf. 2036 7664

