Fernisering i Vangede Kirke

Kirkefolder

Beboere på Nymosehave plejecenter har, i

August/September/Oktober 2019

samarbejde med aktivitetsmedarbejder, Lars
Holm, skabt en række smukke alterbilleder, som
bruges, når der holdes gudstjenester på centret.

Kig indenfor i kirkefolderen her og se, hvad
sensommeren og efteråret byder på i Vangede kirke.

Billederne vil stå fremme i Vangede Kirke i et par

Først og fremmest er der mulighed for at se nogle
ganske særlige billeder i ’den lille kirkesal’ fra
d. 30. august og to uger frem. Kom og vær med
ved ferniseringen d. 30. august (Se bagsiden).

uger i september. Udstillingen indledes med en
fernisering fredag den 30. august kl. 15-16, hvor
alle interesserede er meget velkomne til et let
traktement og et møde med kunstnerne.
Vangede Kirke
er en åben,
engagerende og
nutidig kirke,
hvor der er rart at være for
alle.
Kirkens arbejde er kendt viden
om, ikke mindst på grund af
gudstjenesterne, basaren og
koncerterne, men også mange
andre aktiviteter skaber flere
gode fællesskaber på kryds
og tværs af de 150 frivillige og
15 ansatte medarbejdere.

Kirkekontoret, Vangedevej 50, 2820 Gentofte. Tlf. 3996 2290.
Kirkekontoret er åbent for personlig og telefonisk henvendelse
tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00-12.00 samt torsdag kl.
15.00-17.00.
Præster:
Camilla Munch kan kontaktes på mail: camu@km.dk
Kasper Morville kan kontaktes på mail: kamo@km.dk
Al brevpost til kirken stiles til den relevante person og sendes
til kirkekontoret på mail: vangede.sogn@km.dk.

Udover gudstjenester, højmesser, dåb, bryllup, konfirmation og begravelser, arrangeres bl.a. babysalmesang og
babytræf, foredrag, familiefredag, sykreds, minikonfirmander, studiekreds, spejderarbejde mm.
Kirken er tegnet af arkitekt
Johan Otto von Spreckelsen,
og blev indviet d. 17. marts
1974.
Kirken er udpeget som national seværdighed.
Kirken er normalt åben for
besøgende på hverdage
mellem kl. 9.00 og 16.00

Derudover er der masser af gode foredrag.
Lokale stemmer fortæller om det, der fylder i
deres liv. Inge Lise Wilhjelm om arbejdet med
SOS Børnebyerne, Kasper Morville sætter fokus
på de jødiske fester, som Jesus fejrer.
Udefra får vi i dette efterår besøg af
Søren Kierkegaard-forsker, ledelsescoach, forfatter og
præst Pia Søltoft. Hun har i mange år formidlet Søren
Kierkegaards tanker for alle, der gerne vil være klogere
på sig selv og sit liv. Kierkegaard evner at analysere en
række grundmenneskelige forhold og giver hermed
ethvert menneske en fornyet indsigt i sig selv. Det har
mange ledere haft glæde af, men foredraget her rækker
ud mod enhver.
I efterårets tusmørke er det igen tid til aftenandagter og
samtalecafé. I oktober måned får vi besøg af Louise
Winther, der vil åbne op for en samtale om sorg. Både
om håndtering af sorg og mødet med sorg - både egen
og andres. Og så er der jo koncerterne. De smukke
aftener med musik. Og gudstjenesterne. Og høstfesten.
Der sker meget godt i Vangede Kirke.
God læselyst.

Følg også med
i Vangede
Kirkes
aktiviteter på
kirkens
hjemmeside og
Facebook-side.
Sykreds med
kreativt
håndarbejde
og hyggeligt
samvær
torsdage
kl.10.30-13.30.
Kom og vær
med.

Høst-fest den 29. september:

Gud, det er torsdag!

Festlig højmesse kl. 10.00 med
efterfølgende frokost og lotteri .
Medbring gerne egen "høst".

Hyggelige børnegudstjenester med

Tilmelding til fællesspisning gives til
kirkekontoret senest 24/9 (50 kr.).

efterfølgende fællesspisning og
kreativ aktivitet.
20 kr. for voksne,

Eftermiddagsmøder:

børn spiser gratis.

Onsdag den 4. september kl. 14-16:

Torsdag den 12/9 og 10/10

Foredrag om SOS Børnebyerne

klokken 17.15-19.00.

v/ Inge Lise Wilhjelm.

Foredrag:

Onsdag den 16. oktober kl.14-16:

Torsdag den 3.oktober kl. 19.30:

Foredrag om jødiske fester og ritualer

'Om ledelse, liv og Søren Kierkegaard'
v/ Pia Søltoft.

i Det nye testamente

Studiekreds:

Med en enorm viden om filosoffen,
Søren Kierkegaard, erfaring som
ledelses-coach, underviser og
præst stiller Pia skarpt på forholdet
mellem liv og ledelse i forhold til sig
selv og andre.

Tirsdage: 10/9, 8/10 og 12/11

Foredrag: Gratis. Traktement: 20 kr.

Alle dage klokken 19:30-21.00
hos Kasper Morville på Byledet 6.

Koncerter (Fri entré):

v/ Kasper Morville.

Kaffe og kage: 20 kr.

Vi læser videre i Apostlenes
Gerninger – alle er velkomne!

Sorg-gruppe:

Fredag d. 20. september kl. 19.00:
Smuk efterårskoncert med
kammerkoret Coro Misto fra
Aalborg. Dirigent: Søren Birch.
Fredag d. 27. september kl. 20.00:

Lever du med en sorg, som er svær at
Koncert ved Gentoftenatten:
bære alene?
Mozarts vidunderlige Keglebanetrio
fremført af Lee Morgan, klarinet
Så er det måske noget for dig at
(Det kgl. Kapel) - Ettore Causa,
deltage i Vangede Kirkes
bratsch
(Yale, USA) - Henrik Bo
sorg-gruppe, som starter op
Hansen, klaver.
mandag den 30. september.
Onsdag d. 9. oktober kl. 20.00:
Kontakt: Andrea Nielsen
Tlf.: 39962291,
Orgel- og klaveraften
Mail: an@vangedekirke.dk.
v/Henrik Bo Hansen

Gudstjenester.
September:
Søndag den 1.: Højmesse kl. 10.00 v/ Kasper Morville.
Lørdag den 7.: Dåbsgudstjeneste kl. 10.00 v/ Camilla Munch.
Søndag den 8.: Højmesse kl. 10.00 v/ Camilla Munch.
Torsdag den 12.: Gud, det er torsdag! v/ Camilla Munch.
Gudstjeneste og fællesspisning for børnefamilier 17.15-19.00.
Søndag den 15.: Højmesse kl.10.00 v/ Kasper Morville.
Prædikant: Anne-Milla Kristensen
Onsdag den 18.: Aftenandagt kl. 19.00 v/ Camilla Munch.
Søndag den 22.: Højmesse kl. 10.00 v/ Camilla Munch.
Søndag den 29.: Høst-gudstjeneste kl.10.00 v/ Kasper Morville.
Tilmelding til spisning gives til kirkekontoret senest 24/9 (50 kr.).

Oktober:
Søndag den 6.: Højmesse kl. 10.00 v/ Camilla Munch og
Konfirmand-gudstjeneste kl. 16.00 v/ begge præster.
Torsdag den 10.: Gud, det er torsdag! v/ Kasper Morville.
Gudstjeneste og fællesspisning for børnefamilier 17.15-19.00.

Lørdag den 12.: Dåbsgudstjeneste kl. 10.00 v/ Kasper Morville.
Søndag den 13.: Højmesse kl. 10.00 v/ Kasper Morville.
Søndag den 20.: Højmesse kl. 10.00 v/ Kasper Morville.
Onsdag den 23.: Aftenandagt kl. 19.00 v/ Kasper Morville.
Efterfølgende samtale-café om sorg v/ Louise Winther.
Søndag den 27.: Højmesse kl. 10.00 v/ Camilla Munch.

November:
Søndag den 3.: Højmesse kl. 10.00 v/ Camilla Munch og
mindegudstjeneste (Alle helgens dag) kl. 15.00 v/ Camilla Munch.

