Skovlunde Kirkekontor
Lundebjerggårdsvej 3 A
2740 Skovlunde
Hjemmeside: www.skovlundekirke.dk

Mandag - fredag kl. 09.00 - 13.00
Tirsdag tillige kl. 16.00 - 18.00
Tlf. 44 94 48 97
e-post: skovlunde.sogn@km.dk
Skovlunde, december 2017

Kære modtager af nyhedsbrevet fra Skovlunde Kirke.
Så blev det december og tid til årets sidste nyhedsbrev.

Julens og nytårets gudstjenester
Søndag den 24. december kl. 11.00
Julegudstjeneste ved Henriette Ringgaard
Søndag den 24. december kl. 12.30
Julegudstjeneste ved Henriette Ringgaard
Søndag den 24. december kl. 14.00
Julegudstjeneste ved Karsten Garne
Søndag den 24. december kl. 15.30
Julegudstjeneste ved Lars Rosengaard
Juledag den 25. december kl. 10.00
Højmesse ved Morten Wassmer
Anden juledag den 26. december kl. 10.00
Højmesse ved Karsten Garne
NB! Ingen Højmesse søndag den 31. december 2017
Nytårsdag den 1. januar 2018 kl. 15.00
Højmesse ved Henriette Ringgaard
med efterfølgende Nytårskur
Onsdag den 3. januar 2018 kl. 13.30
Gudstjeneste ved Lars Rosengaard
med efterfølgende Månedsfest
1. søndag efter helligtrekonger den 7. januar 2018 kl. 10.00
Højmesse ved Lars Rosengaard
Nytårskur ved Skovlunde Sogns Menighedsråd – mandag den 1. januar 2018
Traditionen tro holdes der nytårskur efter højmessen, så alle kan ønske hinanden godt
nytår. Menighedsrådets formand gør status over det forgangne år og ser fremad i sin
nytårstale. Alle er meget velkomne.

Uddrag af de faste aktiviteter i Skovlunde Kirke og kirkecenter
Seniorklubben - Tilmelding ikke nødvendig
Mødes som sædvanligt i Pejsestuen, hver onsdag kl. 12.30, til socialt samvær, hygge og
meget mere.
Månedsfester - Tilmelding ikke nødvendig
Onsdag den 3. januar er der gudstjeneste kl. 13.30. Derefter går vi i Pejsestuen, hvor
borgmester Jesper Würtzen vil holde sin nytårstale.
Onsdag den 7. februar er der morgenkaffe kl. 10.00, efterfulgt af gudstjeneste kl. 11.00.
Efter gudstjenesten kører vi samlet i bus til Ganløse Kro, hvor vi skal have stegt flæsk med
persillesovs ad libitum. Billetter kan købes på Skovlunde Kirkekontor fra onsdag den 3.
januar kl. 12.00.
Søndagscafe - Tilmelding ikke nødvendig
Den 2. søndag i hver måned mødes vi i Pejsestuen fra kl. 14.00-16.00. Her er der
mulighed for at hygge sig, sludre, drikke en kop kaffe og spise noget godt hjemmebag.
Trekanten - Tilmelding ikke nødvendig
Tirsdag den 2. januar kl. 10.00 - Emne: ”Tænkepause - folk…?”
Tirsdag den 6. februar kl. 10.00 - Emne: ”Der dukker af disen, min fædrene jord”
Frivillige søges til kaffebrygning om søndagen
Har du lyst til at hjælpe med at lave kaffe og dække bord til kirkekaffen nogle søndage om
året, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi holder planlægningsmøde søndag den 21.
januar efter højmessen. Kontakt kirkekontoret eller sognepræst Lars Rosengaard.

Mødreklubben
Tirsdag den 16. januar
Tirsdag den 30. januar
Tirsdag den 13. februar
Tirsdag den 27. februar

Arrangementer, der kræver adgangskort:
:
:
:
:

Henning Broman – Mit spændende liv som dommer
Duo Singh og Goldschmidt – På rejse gennem musikkens verden
Sognepræst Niels Jørn Fogh – Abu Dhabi
Vibeke Lindhardt – Mormors garderobeskab

Herreværelset
Fredag den 5. januar
Fredag den 2. februar

: Michael Linde-Vørlne – Er der liv i rummet?
: Lykke Friis – Tysk politik og Tysk fodbold

Tirsdagstræf
Tirsdag den 30. januar
Tirsdag den 27. februar

: Lisbeth Smedegaard Andersen – Bedste grevinde
: Lone Bødkerholm – En kur, der du´r.

Fredagstimen
Fredag den 23. februar

: Mogens Larsen – Flora Danica

Kontakt kirkekontoret for at høre om muligheden for at komme på
venteliste til de arrangementer, der kræver adgangskort

Nyhedsbrevet på mail?
Gå ind på skovlundekirke.dk, vælg fanen nyhedsbrev, udfyld
tilmeldingsformularen og modtag dit næste nyhedsbrev på mail.

