Menighedsplejens sommer-bustur til Lolland
Onsdag den 28. august.

Sommertid – som varer ved.

Kl. 9.00: Morgenkaffe i Vangede Kirke.

Kl. 9.30: Afgang med bus til Fuglsang Kunstmuseum.
Frokost på restaurant Bangs Have i Maribo.
Rundvisning i Maribo Domkirke.
17.30: Tilbage i Vangede Kirke.

Som vanligt skifter vi den 1. juni
højmessetidspunktet til kl. 10.00.

Billetsalget starter torsdag den 1. august
klokken 15.00 på kirkekontoret: Pris: 300 kr.

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

Som noget nyt går vi dog ikke tilbage til kl. 10.30 i
august, men fortsætter med at holde søndagens
gudstjeneste kl. 10.00 alle søn- og helligdage
fremover.
Det betyder, at den månedlige fromesse falder
bort. Til gengæld åbner det op for flere
hverdagsgudstjenester, så vi fortsat har
mindst 8 gudstjenester om måneden.
Vi fortsætter med hver måned at have en
børnegudstjeneste, en lørdagsdåb og
en aftenandagt – ofte med efterfølgende salon.
Som noget nyt får vi også fremover fire årlige
gudstjenester særligt for konfirmander,
skønt alle naturligvis er velkomne.
Vi håber, at de nye gudstjenester vil glæde mange i
sognet – vi glæder os til fremover at se menigheden
både på søndage og hverdage.
Frem for alt håber vi, at alle i Vangede (og andre steder)
får en god sommer.
Vi ses i kirken søndage kl. 10.00!

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.
Opstart efter
sommerferien
den 1. august.
Kom og vær
med.

Pinse-grill

Gud, det er torsdag!

Sommerens gudstjenester.

Efter gudstjenesten 2. pinsedag,
mandag den 10. juni, er der frokost
med grill ude på kirkepladsen.

Hyggelige børnegudstjenester med

Alle gudstjenesterne starter klokken 10.00.

Pris: 20 kr.

kreativ aktivitet.

Bog-lancering med reception

20 kr. for voksne,

Bogudgivelse af forfatter,
Dan Tschernia, som har skrevet en
biografi om arkitekten
J .O. v. Spreckelsen i
samarbejde med Aarhus
Universitetsforlag.

børn spiser gratis.

Fredag den 7. juni kl. 15-17
lanceres bogen "Spreck".
Det markeres i Vangede Kirkes
lokaler med en reception og et kort
foredrag af Dan Tschernia.
Vi byder på et glas og lidt sødt.
Alle er meget velkomne.

efterfølgende fællesspisning og

Kom og vær med næste gang
torsdag den 12. september

Lørdag den 1. juni: Dåbsgudstjeneste v/ Kasper Morville.
Søndag den 2. juni v/ Kasper Morville.
Søndag den 9. juni (Pinsedag) v/ Kasper Morville.
Mandag den 10. juni (2. pinsedag) v/ Camilla Munch (Pinse-grill).

klokken 17.15-19.00.

Søndag den 16. juni v/ Camilla Munch.

Havebesøg hos præsterne

Søndag den 23. juni v/ Kasper Morville.

Torsdag den 4. juli klokken 14-16
inviterer Kasper Morville til musik
og et køligt glas hvidvin på
Byledet 6.

Søndag den 30.juni v/ Camilla Munch.

Søndag den 14. juli v/ Kasper Morville.

Torsdag den 20. juni kl. 17.00.

Onsdag den 14. august kl. 14-16
inviterer Camilla Munch til kaffe,
hjemmebagt kage og fællessang på
Vangede Bygade 132.

Kirketuren går i år til Tibirke Kirke i

Koncerter (Fri entré).

Søndag den 4. august v/ Camilla Munch.

Nordsjælland.

Onsdag den 12. juni kl. 20.00:
Henrik Goldschmidt, obo,
obo d’amore, engelskhorn.
Henrik Bo Hansen, klaver, orgel.
Værker af Schumann.

Søndag den 11. august v/ Camilla Munch.

Kirketur

Sognepræst Ulrik Pilemand viser
rundt og vi kan både se kirken
og kirkegården.
Efterfølgende får vi en lille
forfriskning, en sandwich og et glas
vin/ sodavand, og nyder den smukke
natur i aftenens sommerlys.
Billetter á 100 kr. kan købes i
kirkekontorets åbningstid

fra onsdag den 29. maj.

Søndag den 7. juli v/ Kasper Morville.
Lørdag den 13. juli: Dåbsgudstjeneste v/ Kasper Morville.
Søndag den 21. juli v/ Kasper Morville.
Søndag den 28. juli v/ Kasper Morville.

Søndag den 18. august v/ Camilla Munch.
Søndag den 25. august v/ Kasper Morville.
Lørdag den 31. august: Dåbsgudstjeneste v/ Kasper Morville.

Søndag den 23. juni kl. 15.00 ved
Gentofte Kultur & Festdage:

Søndag den 1. september v/ Kasper Morville.

Suzanne Brøgger: Recitation/sang

Søndag den 8. september v/ Camilla Munch.

med jazz-trio bestående af:
Christina von Bülow, saxofon.
Helle Marstrand, kontrabas.
Jan Kaspersen, Piano.

Vær opmærksom på at søndagens gudstjenester
i Vangede Kirke nu starter klokken 10.00 året rundt.

