Nyhedsbrev fra Skovlunde Kirke for september til november
Nye aktiviteter! Vi sætter fællessang på programmet.
Fællessangsformiddage. Kom og syng tirsdage kl. 10.00-11.30. Vi mødes i Pejsestuen, hvor vi skal
bruge stemmen, synge sammen og være sammen om nye og gamle, kendte og ukendte sange. Kræver
ingen forudsætninger ud over lysten til at være med. Der afsluttes med en kop kaffe. Første gang er
tirsdag den 11. september. De næste gange er den 9. oktober og den 13. november.
Fællessangsaftener. Alle sangglade kan mødes til fællessang om aftenen fire gange om året. Første
gang er tirsdag den 4. december kl. 19.00-20.00 i Pejsestuen.
Koncert den 27. oktober kl. 16.00. Koncert
med Ensemble Felix under ledelse af Thomas
Nissen og mezzosopran Laura Mayer. Gratis
adgang.
Månedsfest -Tilmelding ikke nødvendig. Vi
begynder med en gudstjeneste kl. 13.30. Herefter
foredrag i Pejsestuen. Pris for kaffe og kage 20 kr.
Onsdag den 5. september får vi besøg af
sognepræst, forfatter, klummeskribent m.m.
Kathrine Lilleør. Overskriften for foredraget er ”Det
vigtigste”.
Onsdag den 3. oktober. Seniorudvalget har
arrangeret en spændende tur til Danmarks
Radio. Vi skal på rundvisning og have noget at
vide om, hvad der sker bag skærmen. Vi mødes
ved Skovlunde Kirke kl. 12.00 og er hjemme igen
ved kirken ca. kl. 15.30, hvor vi går i kirkecentret
og nyder en kop kaffe/te + brød.
Hele arrangementet slutter kl.16.15, og alt dette
kan I få til en specialpris på 100,- kr. Billetter kan
købes på kirkekontoret fra den 4. september kl.
10.00.
Onsdag den 7. november foredrag om Benny
Andersen, hele Danmarks nationaldigter, der døde
den 16. august i en alder af 88 år. Foredraget har
titlen: ”Bid livet i låret”.
Allehelgensandagt søndag den 4. november
kl. 15.00 på Skovlunde Kirkegård.

Familiegudstjeneste torsdag den 4.
oktober og 1. november kl. 17.00
Vi mødes i kirken kl. 17.00 til en gudstjeneste
på børnenes præmisser. Hele familien og andre
interesserede er meget velkommen. Efter
gudstjenesten er der tid til fællesspisning og
hygge.
Søndagscafe - Tilmelding ikke nødvendig.
Den anden 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. Næste
Søndagscafé er den 9. september, herefter
den 14. oktober og 11. november.

Seniorklubben -Tilmelding ikke nødvendig.
Mødes i Pejsestuen, hver onsdag kl. 12.30, til
socialt samvær, hygge, spil, præstens aktuelle
kvarter og meget mere. Første gang onsdag
den 12. september. Hver den anden onsdag i
måneden begynder vi med at spise egne
medbragte madpakker.

Mødreklubben – kræver adgangskort! Alle
dage kl. 14.00. Tirsdag den 9. oktober:
”Caribien rundt på løbehjul”. Tirsdag den 23.
oktober: ”Tove Udsholt – 75 år efter flugten”.
Tirsdag den 6. november: ”25 år på det Det
Kongelige Teater”. Tirsdag den 20.
november: ”Tryghed i hverdagen”.

Herreværelset – kræver adgangskort! Alle dage kl. 16.00.
Fredag den 7. september: Allan Mylius Thomsen fortæller om ”En baggårdsrod i 1950-ernes
København"
Fredag den 5. oktober: Rasmus Mannerup Jørgensen fortæller om sin tid ved Sirius-patruljen.
Fredag den 2. november: Peter Øvig Knudsen fortæller om frihedskamp og ungdomsoprør.

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

