Skovlunde Kirkes Nyhedsbrev
Månedsfest – Tilmelding er ikke nødvendig
Vi begynder med gudstjeneste kl 13.30. Herefter foredrag i Pejsestuen. Pris for kaffe og kage 20 kr.
5. december - Julehygge og underholdning ved kirkens præster
2. januar - Året der gik i Skovlunde v/Borgmester Jesper Würtzen
6. februar - Bustur til Gerlev kro – ændrede tidspunkter, se kalenderen.
Godt nytår – ønsker vi hinanden efter Højmessen Nytårs dag.
Menighedsrådsformand Lars Green Bach holder nytårstale og vi skåler i brus og kransekage.
Fællessang i pejsestuen – både formiddag og aften - er blevet taget godt imod.
Vi fortsætter derfor med følgende datoer:
4. dec. kl 19.00
18. dec. kl. 10.00
8. jan. 10.00
12. feb. 10.00
19. feb.19.00
Der kan ønskes sange fra Højskolesangbogen.

Søndagscafé – Tilmelding er ikke nødvendig
Den anden søndag i hver måned mødes vi i Pejsestuen fra kl. 14 – 16. Her er der mulighed for at hygge sig, sludre,
drikke en kop kaffe og spise noget godt hjemmebag.
De næste 3 datoer er: 9. december, 13. januar og 10. februar
Seniorklubben – Tilmelding ikke nødvendig
Mødes i pejsestuen hver onsdag kl 12.30 til socialt samvær, hygge, spil, præstens aktuelle kvarter og meget mere.
Hver den 2. onsdag i måneden spiser vi medbragte madpakker.
Familiegudstjeneste - Torsdag den 7. februar
Vi mødes i kirken kl. 17.00 til en gudstjeneste på børnenes præmisser. Hele familien er velkommen. Efter
gudstjenesten er der tid til fællesspisning og hygge. Kræver ingen tilmelding og det er gratis.
Koncerter
December byder på ikke mindre en 5 julekoncerter i kirken. Her afholder Skovlundekoret og Ballerup musikskolens
orkester sine koncerter, samt kirkens børnekor og ikke mindst kirkens dygtige motetkor.
December byder også på en spændende koncert med DR Symfoniorkesterets messingkvintet og januar på en
Nytårskoncert med en buket af operaens største arier leveret af unge sangere.

Årets julegudstjenester og Højmesser
Der er 3 julegudstjenester den 24. december
Kl. 13.00 v/Lars Rosengaard
kl. 14.00 v/Henriette Ringgaard
kl. 15.00 v/Morten Wassmer
Der er højmesse:
Første juledag kl. 10.00 v/Karsten Garne
Anden juledag kl. 10.00 v/Henriette Ringgaard
Julesøndag den 30. december kl. 10.00 v/Karsten Garne

