Jul i Vangede Kirke.
En af vore smukkeste juletraditioner er de
skønne julekoncerter.
Allerede d. 1. december kl. 15.00 løber den
første af stablen.
Skuespiller Lotte Andersen læser eventyr,
Jakob Lorentzen spiller, Holmens herrekvartet
synger og Jens-Christian Wandt binder hele
herligheden sammen.
Billetter á 75 kr. købes på www.billetten.dk
eller i døren på dagen.
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

Det er (h)jul, det er cool!
Julen er en dejlig tid, både at se
frem til
og tilbage på.
I Vangede Kirke glæder vi os til det hele.
Læs om alle de gode gudstjenester og
arrangementer, der hører julen til her!
Og læg mærke til, at vi også har en ’pust
-ud-julefest’, hvor vi i ro og mag (h)juler
af.
I år kommer en særlig (h)juleengel og
hjælper os med det…
Og så vil vi ikke afsløre mere!

Køb dit juletræ
hos spejderne
fra d.9 til d.21.
december.
Hverdage
kl. 17-19.
Weekend
kl. 10-17.
Træer bringes
gratis ud i
weekender.
Træer kan opbevares frem til
d. 23. december.
Kontanter og
mobilpay.

Lucia, hygge og teater.

Julekoncerter i Vangede Kirke.
Onsdag d. 12. december kl. 20.00.
Korkoncert med ’Lille MUKO’ under
ledelse af Jesper Grove.
Onsdag d. 19. december kl. 17.00.
’En god halv time’. Henrik Bo Hansen
spiller smuk musik til julen

Onsdag d. 5. december kl. 19
går pigespejderne luciaoptog
ved en kort og stemningsfuld
aftengudstjeneste.
Efterfølgende er der hygge og
teater i kirkens lokaler.
Alle er velkomne.

Helligtrekongersgudstjeneste.
N. Zahles kor under ledelse af Lis
Vorbeck samt harpe medvirker.
Liturg: Camilla Munch
Onsdag d. 9. januar kl. 19.30.
Pust -ud-jul.
Torsdag d. 27. december kl. 14.

Traditionen tro inviteres til hyggelig
adventsfrokost efter gudstjenesten
første søndag i advent.
Der er ingen tilmelding, bare duk op.

Pris: 50 kr.

Søndag d. 9. december ved Camilla Munch.

Juleaften: Mandag d. 24. december:
For børn og familier kl. 14.30 ved Camilla Munch.
For alle kl. 16.00 ved Kasper Morville.
Juledag: Tirsdag d. 25. december kl.10.30 ved Camilla Munch.

Smuk musik af bl.a Britten.

Adventsgudsteneste og frokost.
Søndag d. 2. december kl. 10.30.

Onsdag d. 5. december kl. 19.00 Luciagudstjeneste med optog, spejderteater og adventsfest.

Søndag d. 23. december kl. 10.30 ved Camilla Munch

Mandag d. 17. december kl. 19.00

Der serveres et glas vin undervejs.

Tirsdag d. 4. december kl. 10.00. Julegudstjeneste for børnehaver.

Torsdag d. 20. december kl. 8.00 og 9.30: Julegudstjenester for
Bakkegårdsskolen.

Film om julefreden 1914.

Yderligere oplysninger om filmen kan
hentes hos Kasper Morville.

Søndag d. 2. december ved Kasper Morville. Efterfølgende er der lækker
og hyggelig adventsfrokost for alle. Spisning 50 kr.

Søndag d. 16. december kl. 10.30 ved Kasper Morville.

Disse koncerter har fri entre.

Vi fortsætter markeringen af 100 året
for 1. Verdenskrigs afslutning med en
filmvisning i kirkens lokaler.

Gudstjenester.

2. Juledag: Onsdag d. 26. december kl. 10.30 ved Kasper Morville.
Julesøndag d. 30. december kl. 10. 30 ved Camilla Munch.
Nytårsdag: Tirsdag d. 1. januar kl. 15.00 ved Kasper Morville.
Efterfølgende portvin, kransekage og mulighed for at ønske hinanden og
det nye år velkommen.
Hellig Tre Kongers søndag d. 6. januar 2017 kl. 10.30 ved Kasper
Morville.

Hyggeligt julearrangement for børn
og voksne.
Vi starter med en kort gudstjeneste,
hvor vi får besøg en cykelengel.
Derefter er der hygge, guf og sjov
(og slikposer) i lokalerne.

Aftengudstjeneste med N. Zahles Kor onsdag d. 9. januar kl. 19.30. Ved
Camilla

Køb billetter på kirkekontoret i
åbningstiden fra torsdag
d. 6. december.

Torsdag d. 24. januar kl. 17.15 ’Gud, det er torsdag’- gudstjeneste med
spisning for børn.

20 kr. for voksne, 10 kr. for børn

Søndag d. 13. januar kl. 10.30 ved Camilla Munch.
Søndag d. 20 januar kl. 10.30 ved Kasper Morville.

