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”Ferie, ferie, ferie…
…slap nu af, du har fri og syng en glad melodi.
Op mod solen ler vi,
den vil skinne til ferien er forbi.”
Sådan synger mange børn på sidste skoledag
inden sommerferien. I de samme uger, dér sidst
i juni måned samles vi omkring bålet og synger:
”... Vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans!”
Vi har tradition for fællessang i Danmark. En tradition, som knytter sig til højskoler, efterskoler, det
brede folkelige foreningsliv og ikke mindst til kirken!
Højmessen i den danske folkekirke er en salmesangsgudstjeneste - altså en gudstjeneste, hvor
fællessangen er et bærende element i gudstjenestens forløb. Denne tradition går tilbage til Martin
Luther, som vægtede salmesangen højt. Salmesangen - på modersmålet - som menighedens
svar på forkyndelsen og evangeliet. Luther og
siden Grundtvig forstod begge værdien i fællessangen. Der er undersøgelser, der viser at: Det er
sundt at synge, sundt at synge sammen! Det har
vi taget til os i menighederne. Salmesangen betyder rigtigt meget for de fleste kirkegængere.
Mange menigheder lavede deres egne salmebøger alt efter hvilke salmer, man holdt særligt af.
Det er de salmebøger, der siden er blevet til vores
fælles Danske Salmebog. De salmer, vi synger, er
en stor del af vores selvforståelse som kirke og
menighed. I dag er der ligeså mange holdninger
til, hvad der gør en god salme, f.eks. sangbarhed
og melodi, poetisk skønhed, god teologi eller om
salmen rammer bredt, som der var tidligere.

Sognepræsterne skriver:

Særligt det, at sangen bliver mit personlige svar
på forkyndelsen, i et sprog og med ord jeg forstår,
og at jeg i fællessangen oplever, at jeg ikke er
alene om det svar – det være det sig håb, fortvivlelse, glæde, forventning, sorg, mm - er vigtigt.
Derfor synger vi også nye salmer. Salmer som vi,
som menighed, gerne vil prøve af. Nogle af de nye
salmer tager vi til os, andre bliver glemt igen, sammen med mange af de gamle salmer, som man
sang for 200, 300 og 500 år siden, og nu ikke bruger mere. På den måde sætter hver ny generation
sit præg på salmetraditionen. Noget nyt kommer
til, og det bedste af det gamle bliver. Dermed sik-

rer vi, at det, vi synger sammen, forstås og giver
mening for både unge og gamle, som vores fælles svar på Evangeliet - og på den måde fastholder
vi den gode og sunde tradition for fællessang og
fælles salmesang.
God sommer!
Sophie Juel

Sdr. Asmindrups nye ansigt
Gitte Hansen er pr. 1. marts 2018 ansat som Graver i Vipperød Sogn. Her er hun en del af vores
graverteam, hvor hun i dagligdagen hører til på
Sdr. Asmindrup Kirkegård. Gitte er uddannet anlægsgartner, og kommer fra et job i et større anlægsgartnerfirma, hvor hun primært har stået for
”grøn vedligeholdelse”. I Sdr. Asmindrup er Gittes
opgaver at pleje kirkegården, servicere kirkegårdens besøgende og indgå i samarbejder med
vores øvrige gravere. Gitte er desuden ofte at finde
i Sognegården, hvor hun har pedelopgaver og
passer vores have.
Gitte er allerede godt i gang med opgaverne, og
er i øvrigt under oplæring af Peter Vangslev-Nielsen, til kirketjeneste.
I Vipperød Sogn har vi siden marts i år haft ”Månedens salme”. Det betyder, at vi hver måned introducerer en ny salme - fra salmebogstillægget ”100 salmer” - som synges ved alle højmesser den
pågældende måned. På side 7 findes omtale og uddrag af de kommende 3 måneders salmer.

Find os på www.kirkerneivipperød.dk - og på Facebook: www.facebook.com/kirkerneivipperoed
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”TÅRNET”
- sommerkirke for børn
2. – 3. juli, kl. 9.00 – 15.00 samt 4. juli,
kl. 9.00 – 17.00
Sommerkirke er et tilbagevendende tilbud til børn
i den første uge i sommerferien og alle, der skal i
1. klasse til 7. klasse efter sommerferien kan deltage.
Har du X-Faktor? Kan du lide at optræde? Eller er
du mere stille og kreativ? Vi har brug for begge
typer, når vi opfører vores musical ”Tårnet”! Vi skal
lave kostumer, scenografi og rekvisitter, lære
sange og lave drama. Vi skal lege, hygge og ar-

bejde sammen, og til sidst skal vi opføre stykket
foran et publikum. Lyder det som noget for dig?
Dit barn? Dit barnebarn? Så meld dig til vores musical ”Tårnet”!
Aktiviteten annonceres også i Holbæk Kommunes
katalog med sommerferieaktiviteter, som alle børn
får med hjem fra skole. Projektet er et samarbejde
mellem Skt. Nikolai, Tveje Merløse, Vipperød samt
Nr. Jernløse/Kvanløse sogne og er åbent for alle
børn i Holbæk Kommune. Det foregår i år i Skt.
Nikolai Kirke i Holbæk, og det er gratis at deltage.
Mere information og tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder i Skt. Nikolai, Al Larsen, på
al@holbaekkirke.dk.

Dåbsfest
9. juni kl. 10.00 – med særlig indbydelse til
børn døbt i 2013 og 2014

Foto: Kurt Højmann Hansen

Tumlingeleg i Grandløse Kirke
11. august, kl. 10.00
Må man lege i kirken? Lørdag den 11. august gør
vi det i hvert fald, når vi inviterer til Tumlingeleg
med mini-gudstjeneste for de mindste i Grandløse Kirke. Detlef von Holst og tumlingeholdet står
for indholdet, når vi bringer det kendte fra Tumlingeleg ind i kirken, kigger nærmere på præstens
tøj, går på opdagelse mellem bænkene og slutter
af med dejlig frokost i haven bag Grandløse Kirke.
Medbring gerne tæpper til at sidde på i græsset.
Tilmelding af hensyn til madholdet sendes til sabine@kirkevip.dk eller via Tumlingelegs facebookside: www.facebook.com/tumlingeleg

Inden længe vil børn, der blev døbt her i sognet i
2013 og 2014, modtage invitation til årets dåbsfest,
som forgår i Vipperød Sognegård.
Festen begynder med en familiegudstjeneste med
Sille og Palles Salmeswing. Sille Grønberg og Palle
Windfeldt har indspillet sange og musik til ”Børnesalmebogen”, og parret står bl.a. bag musikken
til Ramasjangs ”Rosa fra Rouladegade”. Når Sille
og Palle spiller salmeswing, må der både klappes,
synges og danses i midtergangen!
Under gudstjenesten bliver de børn, der har dåbsjubilæum, kaldt frem ved navn og modtager en
lille gave. Efterfølgende bydes på børnevenlig frokost og mulighed for hyggeligt samvær i Sognegården.
Alle er naturligvis velkomne – ikke mindst alle børnefamilier. Og hvis der er børn med, som bliver
lidt kede af, at kun de med dåbsjubilæum får en
gave, så har vi nok også en lille overraskelse i
ærmet til dem også.
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Søndag d. 24. juni

Lørdag d. 23. juni
Familiegudstjeneste og havefest
Grandløse – kl. 17.00 – SJ
(Se omtale)

Tirsdag d. 19. juni
TirsdagsAftenTur – kl. 19.00
”Ud i det blå”

Søndag d. 17. juni
3. søndag efter trinitatis
Ågerup – kl. 10.00 - SJ

Tirsdag d. 12. juni
TirsdagsCafé – kl. 14.00
Billeder fra sogneudflugten i maj

Søndag d. 10. juni
2. søndag efter trinitatis
Grandløse – kl. 10.00 - SJ

Hvis der ikke står angivet andet,
foregår det i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390
Vipperød.

SJ = Sophie Juel /
DH = Detlef von Holst /
GLS = Gunner Lund-Sørensen

Søndag d. 29. juli
9. søndag efter trinitatis
Sognegården
– OBS: kl. 10.30 – DH
Friluftsgudstjeneste med dåb
(Se omtale)

Søndag d. 22. juli
8. søndag efter trinitatis
Grandløse – kl. 10.00 - GLS

FASTE AKTIVITETER I SOGNEGÅRDEN

Referater fra afholdte menighedsrådsmøder samt regnskab og budget ligger på vores hjemmeside.

Møderne holdes i Vipperød Sognegård på følgende datoer,
kl. 18.45: 6/6, 28/6 samt 13/8

Menighedsrådsmøder er offentlige og dermed åbne for alle, der har
lyst til at høre, hvad menighedsrådet arbejder med.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Tirsdag d. 17. juli
TirsdagsAftenTur – kl. 19.00
”Ud i det blå”

Søndag d. 15. juli
7. søndag efter trinitatis
Ågerup – kl. 10.00 - SJ

Søndag d. 8. juli
6. søndag efter trinitatis
Grandløse – kl. 10.00 – SJ

Onsdag d. 4. juli
”Tårnet” – sommerkirke for børn
Forestilling i Skt. Nikolai Kirke
– kl. 16.30 (Se omtale)

Tirsdag d. 5. juni
TirsdagsCafé – kl. 14.00
GrundlovsCaféHygge
Lørdag d. 9. juni
Dåbsfest i Sognegården
– kl. 10.00 (Se omtale)

Søndag d. 1. juli
5. søndag efter trinitatis
Ågerup – kl. 10.00 - SJ

JULI 2018

Gudstjenester & aktiviteter
Søndag d. 3. juni
1. søndag efter trinitatis
Ågerup – kl. 10.00 - DH

JUNI 2018

juni | juli | august 2018

AUGUST 2018

Tirsdag d. 21. august
TirsdagsCafé – kl. 14.00
”Sange til fremtiden”
v. Finn Erik Larsen

Søndag d. 19. august
12. søndag efter trinitatis
Ågerup – kl. 10.00 - SJ

Tirsdag d. 14. august
TirsdagsCafé – kl. 14.00
”Min vej ind i døves verden” v.
døvepræst Christina E. Ebbesen

Søndag d. 12. august
11. søndag efter trinitatis
Grandløse – kl. 10.00 – DH

Lørdag d. 11. august
Tumlingeleg – kl. 10.00
- Grandløse (Se omtale)

Tirsdag d. 7. august
TirsdagsCafé – kl. 14.00
CaféHygge

Søndag d. 5. august
10. søndag efter trinitatis
Ågerup - kl. 10.00 - DH

Tirsdag d. 1. august
TirsdagsCafé – kl. 14.00
CaféHygge

Kirkerne i Vipperød

Du skal blot ringe til Vipperød
Bustrafik på 59 18 20 18 senest
formiddagen før.

Du er altid velkommen til at bestille en kirkebil, hvis du er forhindret i selv at komme til kirke.
Bilen henter dig på adressen,
og efter gudstjenesten bliver du
kørt hjem igen.

KIRKEBIL:

28. april – kl. 10.00
Karoline Estrup Tejsner Andersen
Marie Starup Christensen
Sofie Mørch Olin
William Gottschalck Mortensen
Cirkeline Augusta Nissen Arnmark
Marcus Lindegaard Smidt
Johan Juel Skovrup
Magnus Rasmussen

27. april – kl. 12.00
Mads Cebula
Emil Cebula
Rasmus Stengaard Christensen
Alberte Bahne Jul
Kathrine Thiemke Thim

www.kirkerneivipperød.dk

25. juni, kl. 19.00
I samme åndedrag, som vi ønsker årets konfirmander tillykke, inviterer vi også til indskrivning for den kommende årgang af konfirmander. Det foregår i Sognegården, og denne aften har I
mulighed for at høre meget mere om, hvad det vil sige at gå til konfirmationsforberedelse og skulle konfirmeres. Ved tilmeldingen har
I også mulighed for at vælge, hvilken dag I ønsker at konfirmationen skal foregå.
I 2019 ligger konfirmationerne den 17., 18. og 19. maj.

27. april – kl. 10.00
Rasmus Spang Aaquist
Jonathan Ravn Eriksen
Line Bro Eriksen
Malene Lundby Møller
Max Lendfeldt Pedersen

Stort tillykke til årets
konfirmander

Hattedamer: Mandag kl. 10-12
Tumlingeleg i Sognegården: 11/8 samt 3/11, kl. 10–12
TirsdagsCafé: Tirsdag kl. 14-15.30
Babysalmesang – sutter og salmer: Onsdag kl. 10-12
Madklub: 1. søndag i måneden, kl. 18.00

Konfirmandindskrivning

…kan du forvente at blive budt
på i kirkedøren de fleste søndage. Kirkekaffen brygges af et
hold frivillige. Har du lyst til at
være med på holdet, så giv et
praj til en af præsterne.

EN KOP
KIRKEKAFFE...

Tirsdag d. 26. juni
TirsdagsAndagt – kl. 14.00 - DH

Mandag d. 25. juni
Konfirmandindskrivning
– kl. 19.00

4. søndag efter trinitatis
Grandløse – kl. 10.00 - DH

29. april – kl. 10.00
Christian Hass Rønnow Kristiansen
Kasper Smith Nielsen
Anna You Kure Nielsson
Sofie Koester
Nicolas Bjørnbæk Jensen
Elias Appel Thisgaard Esbensen

28. april – 12.00
Nichlas Munkholm
Naja Hansen
Laura Juul Blomsterberg
Søren Kolbe
Julie Friis Bjørklund
Kristoffer Hørby Petersen
Sophia Aagaard Saday
Natashia Cheila Voldbjerg Nielsen
28. april – kl. 14.00
Emely Eckebo Christiansen
Casper Brix Pedersen
Casper Aakier Madsen
Caroline Hedeager Kristiansen
Noah Sandy Gundager Nielsen
Emma-Sofie Florin Jonassen
Mathilde Arrild Hansen
Christian Spange Kastholm
Victor Branskær Offenberg

Tirsdag d. 28. august
TirsdagsAndagt – kl. 14.00 - SJ

Søndag d. 26. august
13. søndag efter trinitatis
Sognegården – kl. 10.00 – SJ
Sognedag (se omtale)

Menighedsrådsformanden skriver:
Som mange kirkegængere har oplevet, har vi i den
seneste tid haft vikar for organisten. Det har naturligvis en årsag. Et udvalg har gennem et stykke
tid arbejdet med visioner og ønsker for musiklivet
hos Kirkerne i Vipperød. I visionen ønsker vi mere
musik, tættere samarbejde mellem organist, præster og kirkesangere og ikke mindst mulighed for
kor. Det kræver en opnormering af organiststillingen i både tid og opgaver. Desværre har det ikke

været muligt for vores organist Kaori Bruun de Neergaard at få dette til at passe ind i hendes øvrige
arbejde, som guide for japanske turister i København. Det er derfor endt med en fælles enighed,
hvor Kaori stopper som organist hos os i Vipperød
Sogn, samt indgåelse af en fratrædelsesordning,
hvor Kaori efter eget ønske er blevet fritstillet.
Mange tak til dig, Kaori, for din store indsats for
Kirkerne i Vipperød. Mange tak for dejlig musik og
for den gode musikkalender, som du gennem
årene har udarbejdet for hele provstiet. Vi ønsker
alt det bedste for dig – privat, som i dit fremtidige
arbejdsliv.
I Sdr. Asmindrup er håndværkerne kommet i gang.
Det fine gamle krucifiks, alterbord samt altertavle
er sendt til opbevaring og konservering, mens alt
andet er pakket godt ind, så vi passer godt på
vores kulturarv, mens det store arbejde står på.

Gudstjeneste i sommervejret
29. juli, kl. 10.30
Søndag den 29. juli håber vi på strålende sommervejr! For den dag holder vi vores gudstjeneste
under åben himmel på græsplænen lige ved siden
af Sognegården. Det skal være livsglæden, som er
i fokus – og den får sit smukkeste udtryk, idet vi
den dag vil døbe et barn i Guds smukke natur.
Det bliver den - her i Vipperød - velkendte Jóannes Holm, ”vores Jóannes”, som står for musikken med sin guitar i et samarbejde med andre
musikere. Og efter gudstjenesten byder vi på kartoffelsalat og pølser.
Alle dem, som har lyst til det, kan tage et tæppe
med at sidde på, men der vil naturligvis også være
stole til rådighed.
Vi glæder os til at være sammen med mange af jer
til denne festlige lejlighed.
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Igennem to måneder har Nordisk Konservering
været i gang med at reparere efter de nedtagne
bænke. De har fjernet de murede sokler, som bar
bænkene i våbenhuset og kalket kirke og våbenhus indvendigt - selvfølgelig uden at røre kalkmalerierne. Det er blevet rigtig flot, den nye kalk er
tonet i en lidt varmere farve end den tidligere, og
passer flot til kalkmalerierne. Når dette læses, vil
det gamle gulv i kirken desuden være fjernet, og
den store opbygning begyndt. Det hele i samarbejde med Nationalmuseet.
I Sdr. Asmindrup er vores nye graver Gitte Hansen også kommet godt i gang. Et stort velkommen
til Gitte, som du kan læse mere om på side 2.
I slutningen af april oprandt den store dag for vore
konfirmander. Menighedsrådet ønsker jer allesammen hjertelig tillykke, og vi håber, at I alle
havde en rigtig dejlig dag.
Bodil Kirk Sørensen

Sognedag

26. august, kl. 10.00
Sidste søndag i august inviteres til ”Sognedag”.
Konceptet er som de to foregående år; en dag for
hele familien - med gudstjeneste, helstegt pattegris og forhåbentlig mulighed for spisning under
en blå og skyfri himmel. Til Sognedagen hører
også muligheden for at læse formandens beretning, blive klogere på sognets økonomi og ikke

mindst for at komme med gode forslag og idéer
til fremtiden hos Kirkerne i Vipperød. Informationerne vil denne dag være tilgængelige på skrift,
mens det vil være muligt at få en snak om både
stort og småt med repræsentanter fra menighedsrådet.
Tag et tæppe under armen og medbring hele familien til en hyggelig dag i Sognegården!

Månedens salme
I januar startede vores studiegruppe om nye salmer. I forlængelse heraf præsenterer vi nu ”Månedens salme” eller rettere Månedens ”nye”
salme. Vi har nemlig – fra den nye salmesamling
”100 Salmer” – valgt 3 salmer, som vi vil prøve af
i gudstjenesterne de kommende tre måneder.
JUNI
Gå gennem byens lange lige gader
du sommerlyse Helligånd,
stryg ømt hen over slidte, grå facader,
og rør de trætte smilebånd,
så troen gror,
og håbet bor,
hvor dørene blir åbnet for de andre.
Kom til os, hvor vi frygter for hinanden,
du forårskåde skabermagt,
forkynd, at Jesus Kristus er opstanden
og venter os, som han har sagt,
så vi går ud
i tro på Gud
og lever uden frygt i nådens sommer.
Holger Lissner, 1990, 2015
Melodi: Erik Sommer

Salmen er en Pinse- og Helligåndssalme, men
Lissner har ønsket at understrege, at Pinse ikke
kun er en begivenhed i maj/juni måned, men en
konstant ny virkelighed, der skaber liv og medmenneskelighed, både ved pinsetid og resten af
året, både på landet, men også i byen. Lissner har
udtalt, at han finder en særlig udfordring og opgave i at skrive ”bysalmer” - altså salmer, der tager
udgangspunkt i byen og det urbane liv, som
mange mennesker lever i dag.
JULI
Denne morgens mulighed
Vi har luft i vore lunger.
Hænder, øjne, ører, tunger,
levende og glade unger.
//:Denne morgens mulighed://
Denne morgens mulighed.
Hang du fast i glemte dage,
i en fortid, som kan nage,
alt blir givet nyt tilbage.
//:Denne morgens mulighed://
Johannes Møllehave 1992
Melodi: Mogens Helmer Petersen

Familievenlig sankthans
23. juni, kl. 17.00
I anledningen af sankthansaften mødes vi traditionen tro i og ved Grandløse Kirke. Vi begynder kl.
17.00 med en familiegudstjeneste i kirken og går bagefter ud i den smukke have. Her vil der være
pølser på grillen, gang i bålet til snobrød, mulighed for at købe drikkevarer og tid til hyggelige aktiviteter for hele familien. Der er mulighed for at sidde ved borde og stole, men medbring også
gerne eget tæppe, så I kan slå jer ned i græsset.
Til slut tændes bålet, så den traditionelle båltale og Midsommervisen kan afrunde en dejlig aften,
som slutter omkring kl. 20, så alle de mindste kan nå både bål og sengetid.
Årets båltaler er: Carsten Damgaard, Centerdirektør i Holbæk Sportsby

Temaet er enkelt: En ny morgen, nye muligheder.
Når nattemørket forsvinder, har vi mulighed for at
lægge fortiden bag os, hver ny morgen en mulighed for en ny start. Salmen beskriver de nye muligheder, som morgenen bringer. Sidste vers om
tilgivelse, at vi har lov at tage mod den nye dag i
tillid til, at ”alt bliver givet nyt tilbage”, jf. Johannes’ Åbenbaring ”Se, jeg gør alting nyt” (Åb. 21,5).
AUGUST
Et hus at komme til
velkommen her du være vil,
bygget af sten, af ånd og krop,
rejser sig op
solid, urokkelig et hus, du trygt kan høre hjemme i.
Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus hvor kærlighedens bud
folder sig ud,
hvor mismod mødes af
Guds løfte om at bære dig hver dag!
Janne Mark 2010, 2012
Melodi: Janne Mark
Salmen er oprindeligt tænkt som et bidrag til fejring af 10-års jubilæet for Brorsons Kirke som
børne- og ungdoms kirke i 2008, men blev ikke
færdigskrevet. Det gjorde den til gengæld i 2010,
hvor man holdt mindeaften i kirken for at markere
1 års dagen for rydningen af de udvisningsdømte
irakere, der havde søgt ind i kirken året før. Salmen er et forsøg på at beskrive - for nutidsmennesket - hvad kirken er og kan, men også hvad
den kan anvendes til, og salmen kan anses som
en moderne omskrivning af den stærke ”Kirken
den er et gammelt hus (DDS 323).
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Tirsdags-Arrangementer
Tirsdag d. 12/6 kl. 14.00 – 15.30
Billeder fra sogneudflugten i maj til Hørsholm
og Rungstedlund
v. Poul Kahr
For de, der var med på udflugten 8. maj, bliver det
et gensyn med oplevelserne på sogneudflugten.
Kunne du ikke deltage på udflugten, får du mulighed for at se og høre, hvad deltagerne oplevede.

Tirsdag d. 19/6 og d. 17/7 kl. 19.00 – 21.00
Tirsdagsudflugt: ”Ud i det blå!”
Det er en hemmelighed, hvor turen går hen, når
vi i handicapbus og privatbiler kører ud i vores
skønne omegn. Vel fremme ved bestemmelsesstedet serveres kaffe m. brød. Tilmelding til turen
skal ske til Sognegården senest en uge før.
Tirsdag d. 14/8 kl. 14.00 – 16.00
Program: ”Min vej ind i døves verden”
v. døvepræst Christina E. Ebbesen.
Christina E. Ebbesen har arbejdet som præst for
de døve det meste af sit arbejdsliv, og det er en
helt speciel verden at komme ind i. Anekdoterne
står i kø. Christina fortæller om alle de ting, som
hørende tager for givet, og hvorfor overført betydning og ordsprog kan være en udfordring for
døve og meget mere. Christina er desuden illustrator, forfatter og maler - evner og interesser,
som hun også bruger i sin hverdag som præst.

HER KAN DU FINDE OS:
Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød
- tlf. 59 18 20 07 - kirkekontoret@kirkevip.dk
Koordinator: Thomas Jacobsen
– 59 18 20 07 – thomas@kirkevip.dk
Kirke- og kulturmedarbejder: Sabine Krohn Mansdotter
– 59 18 20 07 – sabine@kirkevip.dk
Præsterne: Sognepræst Sophie Juel, tlf. 29 68 27 50
– sophie@kirkevip.dk – mandag er fridag.
Sognepræst og provst: Detlef von Holst, Ågerupvej 66,
4390 Vipperød – 59 18 20 36 – detlef@kirkevip.dk – fredag er fridag
Graver v. Ågerup Kirke: Peter Vangslev-Nielsen - 21 46 57 02
Graver v. Grandløse Kirke: Vinnie Holtmann – 23 69 98 44
Graver v. Sdr. Asmindrup Kirke: Gitte Hansen - 21 34 47 03
Kirkelig vejledning: Oplysning om kirkelige handlinger: dåb, bryllup, begravelse - og om registrering: fx fødselsanmeldelse, navneændring og udstedelse af attester - kan du finde på vores hjemmeside www.kirkerneivipperød.dk eller få ved henvendelse til kirkekontoret.
Mobil betaling i forbindelige med kollekt ved gudstjenesterne. Donationer overføres ved hjælp af MobilePay
til mobilnummer 23 42 10 40

www.kirkerneivipperød.dk

Tirsdag d. 21/8 kl. 14.00 – 16.00
Program: ”Sange til fremtiden”
v. Finn Erik Larsen
En ny Højskolesangbog vil udkomme om et par
år. Hvilke sange vil vi ikke af med i bogen. Vi blander os i planlægningen og fortæller udgiverne,
hvad vi mener.
Tirsdag d. 28/8 kl. 14.00 – 15.30
Tirsdags-Andagt v. en af sognets præster.
Tilmeldingsfrist udflugt til Jyllinge 4/9-2018 kl.
13.00-17.00.

”Kagelaug”
17. august, kl. 10.00 – 15.00
Tirsdag efter tirsdag er der gang i Sognegården, når der inviteres til TirsdagsCafé. Ofte er
der stort og småt på programmet og andre
gange er overskriften ”hygge”, men én ting er
ganske fast; KAGEN. Uanset om det bliver nydt
sammen med kaffe eller te – om der skal synges eller lyttes, kigges eller fortælles, ja, så skal
der være kage. Indimellem er kagen hjemmebagt, men ganske tit er den købt – og vi ved
godt, hvad der smager bedst!
Derfor er en ny idé begyndt at tage form – ”TirdagsCaféens Kagelaug”. Her kan du være med
til at bage til Sognegårdens fryser, så TirsdagsCaféen herfra kan forsynes med hjemmebag,
eller du kan bage til en tirsdag i det omfang,
som du har tid og lyst. Vi lægger ud med en
fælles bagedag i Sognegårdens køkken fredag
den 17. august, kl. 10.00 – 15.00 og bager alt
det, vi kan nå.
Hvis du elsker at bage, har forslag til en opskrift
eller har lyst til at koordinere og være tovholder for kagebageriet, så henvend dig til
sabine@kirkevip.dk eller på tlf. 59 18 20 07.

