Skovlunde Kirkes Nyhedsbrev marts, april og maj 2019
Månedsfest – Tilmelding er ikke nødvendig
Vi begynder med gudstjeneste kl 13.30. Herefter foredrag i Pejsestuen. Pris for kaffe og kage 20 kr.
6. marts - Stefan Rasmussen, tidligere pilot, folketingsmand og spillemand.
3. april - Musikforedrag om Kim Larsen og fællesang
1. maj - ”Da Grundtvig blev Grundtvig”, foredrag af tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen

Fyraftensmøde tirsdag den 19. marts kl. 17.00. Foredrag af skuespiller og manuskriptforfatter Ditte Hansen.
Ditte Hansen vil fortælle om sin barndom i Skovlunde, og hvorfor hun valgte at blive skuespiller og senere
manuskriptforfatter.
Vi begynder kl. 17.00, hvor der er en let anretning med 1 vand/1 øl/1 glas vin. Dørene åbnes kl. 16.45.
Billetter sælges tirsdag den 26. februar og tirsdag den 5. marts kl. 16-18 i glasgangen, Skovlunde Kirke. Pris pr. voksen
50 kr., børn under 12 år 15 kr. Kun kontant betaling. Der er 120 billetter. Bemærk, at der er mulighed for
børnepasning under foredraget!
Søndag den 7. april kl. 10.00 Højmesse med afsløring af nyt alterbillede og efterfølgende indvielse af om- og
tilbygning af kirkecentret. Der vil være rundvisning, og billedkunster Erik Hagens vil fortælle om alterbilledet.

Landsindsamling 2019 – Folkekirkens Nødhjælp. Søndag den 10. marts fra kl. 10.30 kan du melde dig som indsamler
i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, hvorfra turene udgår. I år er indsamlingens overskrift: Gå en tur for klimaet. For
vores børn. For verdens fattigste. For alt i verden.
Fællessang i pejsestuen – både formiddag og aften. Tirsdage den 12. marts kl. 10.00, 9. april kl. 10.00, 30. april kl.
19.00 og 14. maj 10.00.
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 tre datoer er: 10. marts, 14. april og 12. maj.
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.
Fastelavnsgudstjeneste - tirsdag den 5. marts kl. 18.00
Vi mødes i kirken til en fastelavnsgudstjeneste, hvor alle er velkommen til at komme udklædt. Efterfølgende er der
tøndeslagning og fastelavnsboller.
Familiegudstjeneste torsdag den 4. april kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der fællesspisning og hygge.
Koncerter
Søndag den 10. marts kl. 14.00 er der koncert med Folkekirkens Ungdomskors Landskor, der er et elitekor for både
drenge og piger i alderen 12-22 år og består af ca. 25 sangere.
Søndag den 21. april kl. 16.00 er der koncert med Laura Mayer og Louise McClelland Jacobsen, der opfører Pergolesis
Stabat Mater akkompagneret af en strygekvartet. Teksten Stabat Mater er en salme fra middelalderen, der skildrer
Jomfru Marias smerte, mens hun står ved korsets fod.
Påskens gudstjenester
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00. Nadvergudstjeneste. Vi spiser et nadvermåltid sammen i kirken.
Langfredag den 19. april kl. 10.00. Liturgisk gudstjeneste
Påskedag, søndag den 21. april kl. 10.00. Højmesse
Anden påskedag, mandag den 22. april kl. 10.00. Højmesse

