Kirkefolder for juli, august og september

VANGEDEFESTIVAL
Lørdag d. 8. september er der igen lokal feststemning i Vangede Bygade.

SOMMER i kirken og i sproget

Vi står som sædvanligt i boden overfor Superbrugsen, og byder på en snak, en kop kaffe, en
Vangedekage og en udfordrende quiz.

Ordet ”sommer” kommer fra oldindisk, og derfor
hedder sommer næsten det samme på alle europæiske sprog. Egentlig betyder ordet ”halvår”,
men det er nok fordi sommertiden er så lang i
Indien. I år begyndte sommeren tidligt. Vi havde den varmeste og solrigeste maj i meteorologiens historie. Det var varmt i kirken.

Møde medlemmer af menighedsrådet, en af de
yndige sypiger eller en af præsterne.
Vi håber du kommer forbi og hilser.
Onsdag d. 22. august

GENTOFTENATTEN

kl. 20: Orgelkoncert med
Henrik Bo Hansen
(gratis adgang)

Fredag d. 28. september.
Koncert kl. 19.00
(OBS: ændret tidspunkt)
(gratis adgang)
Et særdeles varieret program
med forskellige instrumentsammensætninger i værker fra
barokken til det 20. århundrede fremført af kirkens organist i
sammenspil med musikere fra
bl.a. Det kgl. Kapel.

Forud for sin koncert i Hereford Cathedral i England spiller
Henrik sit program bestående
af danske værker af bl.a. Niels
W. Gade, Carl Nielsen, Jesper
Madsen og Svend-Ove Møller.

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. 15.0017.00.
Præster:
Camilla Munch kan kontaktes på mail: camu@km.dk
Kasper Morville kan kontaktes på mail: kamo@km.dk
Al post til kirken stiles til den relevante person og sendes til kirkekontoret på mail: vangede.sogn@km.dk.

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.
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

Hvis sommer sættes i genitiv, ”sommers”, betyder det ”den seneste sommer”, ligesom vendingerne ”i aftes” eller ”i morges”. Det kaldes en
tidsgenitiv, og er en rest af noget meget gammel grammatik, skønt det er udbredt på latin.
Nogle synes, at det er ukorrekt. De kan så trøste sig med ”at én svale ingen sommer gør”.
Vi ønsker alle en glædelig sommertid!

Sykreds i
Vangede Kirke.
Hver torsdag
ml. 10.30 13.30
Kreativt håndarbejde og
hyggeligt samvær.

Start:
d. 2. august
Det er altid
plads til flere.
Kig forbi eller
ring til Andrea
og hør mere.

HAVEBESØG hos præsterne

Traditionen tro byder både Kasper og Camilla velkommen i det
grønne med sang og musik.
Hos Kasper på Byledet 6 - Onsdag 18. juli kl. 14.00 -16.00

Gudstjenester i juli, august og september
Søndag d. 1. juli kl. 10.00 ved Miriam Joensen.
Søndag d. 8. juli kl. 10.00 ved Kasper Morville.

Hos Camilla på Vangede Bygade 132 - Onsdag 8. august kl.
14.00 - 16.00

Søndag d. 15. juli kl. 10.00 ved Jakob Rönnow.

Alle er meget velkomne!

Søndag d. 29. juli kl. 10.00 ved Kasper Morville.

Menighedsplejens sommerbustur til
BOSJÖKLOSTER i SKÅNE
Onsdag d. 29. august
kl. 9.00 - Morgenkaffe i kirken
kl. 9.45 - Afgang med bus til Bosjökloster, som ligger smukt ved
Vestra og Östra Ringsjön. Vi får en rundvisning på dansk, spiser frokost, og kan efterfølgende nyde den skønne park og klosterhaven.
Derpå kaffe & kage.
Kl. 17.00 - Hjemkomst til Vangede Kirke
OBS: MAN SKAL HAVE GYLDIGT PAS ELLER KØREKORT MED!
Billetter kan købes på Kirkekontoret i åbningstiden fra 16. august kl.
15.00. Man kan højst købe 4 billetter per personBilletpris er 300,00 kr. og dækker tur, rundvisning og forplejning.
SAMTALECAFÉ - om tro og viden.
Studiekreds:
Over efteråret er aftenforedragene erstattet
Vi læser videre i Bibelen af flere samtalecaféer under emnet ”tro”.
og taler ud fra vores
Første gang er ONSDAG d. 19. september
livserfaringer.
kl. 17:30 - efter aftengudstjenesten.
Hos Kasper på Byledet 6. Hver café indledes med et inspirerende opSidste gang før ferien: læg. Denne første gang sættes rammen af
professor Niels Henrik Gregersen, som ta3. juli
ler om grænsen mellem tro og videnskab.
Vi mødes kl. 19.30.

Søndag d. 22. juli kl. 10.00 ved Kasper Morville.

Søndag d. 5. august kl. 10.00 ved Kasper Morville.
Lørdag d. 11. august kl. 10.00 Lørdagsdåb ved Camilla Munch
Søndag d. 12. august kl. 10.00 ved Camilla Munch.
Søndag d. 19. august kl. 10.00 ved Camilla Munch.
OBS: Radiotransmitteret - så mød gerne op og syng til.
Søndag d. 26. august kl. 10.00 ved Camilla Munch.
OBS: fra september begynder højmesserne igen kl. 10.30
Lørdag d. 1. september kl. 10.00 Lørdagsdåb ved Camilla Munch.
Søndag d. 2. september kl. 10.30 ved Camilla Munch.
Søndag d. 9. september kl. 10.30 ved Kasper Morville. Prædiken
ved praktikant cand.teol Lise Dürr Nielsen
Torsdag d. 13. september kl. 17. 15: Gud, det er torsdag.
Børnegudstjeneste ved Camilla Munch.
Søndag d. 16. september kl. 10.30 ved Camilla Munch.
Onsdag d. 19. september kl. 17.00: Aftengudstjeneste ved Kasper
Morville. Efterfølgende samtalecafé i lokalerne.
Søndag d. 23. september kl. 10.30 ved Kasper Morville. Høstgudstjeneste med lotteri - tag gerne gevinster med fra haven.

Søndag d. 30. september kl. 9 og 10.30 ved Camilla Munch.

