Kirkefolder for januar og februar 2018.

Fastelavnsfest i Vangede Kirke.
Altid i tørvejr!

Verdens bedste medlemmer.

Søndag d. 11. februar kl. 14.00

Kort gudstjeneste, tøndeslagning, tryllekunstner.

Vi vil gerne indlede det nye år med at sige tak.
Tak til vore skønne og storsindede medlemmer
af folkekirken i Vangede Sogn. Uden jer ville
Vangede Kirke ikke være det den er. Et sted,
hvor der er plads til dyrke og udfolde sin tro og
sin undren, blive klogere, diskutere, hygge sig,
få store musikalske oplevelser og komme på tur
ud i landet.

Køb billetter på
kirkekontoret fra
torsdag d. 25. januar.
20 kr. for voksne,
10 kr. for børn.

Internationalt kaffebord søndag d. 25. februar kl.15-17

Vangede Kirke er en åben,
engagerende og nutidig kirke,
hvor der er rart at være for
alle.

I samarbejde med NETVÆRKSHUSET arrangeres
endnu engang internationalt kaffebord. Her kan du
møde mennesker fra mange kulturer og lande, høre
skøn musik og lytte til spændende historier.
Medbring en kage til bordet-og nyd de andres.

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. 15.0017.00.
Præster:
Camilla Munch kan kontaktes på mail: camu@km.dk
Kasper Morville kan kontaktes på mail: kamo@km.dk
Miriam Joensen kan kontaktes på mail: mijo@km.dk
Al post 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

Vi ved godt, at alle ikke bruger kirken lige
meget, og vi ved godt, at ikke alle synes at
have brug for kirken, men der er ALTID nogle
der har brug for at kirken er, hvor den er.
Så folkekirken er også noget af det, vi giver til
hinanden.
Tak igen og et velsignet NYT ÅR til alle.

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

Start:
d. 1. februar
Det er altid
plads til flere.
Kig forbi eller
ring til Andrea
og hør mere.

Gud, det er torsdag.
Sjove og hyggelige børnegudstjenester med salmesang og gode
fortællinger. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hygge og
aktiviteter for børnene.
Gudstjenesten begynder kl. 17.15, og aftenen slutter senest kl.
19.00, så alle kan nå hjem i seng i ordentlig tid.
Datoer: Torsdag d. 11. januar, torsdag d. 22. februar.
Og lørdag d. 24. marts kl. 10 er der påske-børnegudstjeneste
med efterfølgende æggejagt.
Stor koncertoplevelse.
Søndag d. 28 januar kl. 15.00
Festlig NYTÅRSKONCERT a la

’Last Night at the Proms’
i Vangede Kirke med Gentofte
Concert Band og
Henrik Bo Hansen.

Søndag d. 14. januar kl. 10.30 ved Camilla Munch.

Lørdag d. 20. januar kl. 10.00: Lørdagsdåb ved Miriam Joensen.

For mennesker, der har mistet.

Søndag d. 28. januar kl. 10.30 ved Kasper Morville.

Mere information og tilmelding.
Kontakt
Andrea Nielsen på tlf. 39962291

Søndag d. 4. februar kl. 9 og kl. 10.30 ved Camilla Munch.

Studiekreds fortsætter.
Vi læser Bibel og taler ud fra
eksistentielle erfaringer.

Billetter købes i døren.
Husk hatte, boa’er og højt humør.

Planlagte datoer: 23. januar, 27.
februar og 27. marts.
Vi mødes kl. 19.00.

Eftermiddagsmøder.

Aftenforedrag.

Onsdag d. 7. marts kl. 14-16.
Louis Hansen fortæller og viser
billeder fra munkeøen Athos.

Torsdag d. 11. januar kl. 17.15: Gud, det er torsdag.
Børnegudstjeneste ved Kasper Morville.

Søndag d. 21. januar kl. 10.30 ved Miriam Joensen.

Hos Kasper på Byledet 6.

Onsdag d. 21. februar kl. 14-16
Vi ser gode kortfilm, der lægger op til
debat og samtale. Kom og vær med
til et anderledes eftermiddagsmøde.

Onsdag d. 10. januar kl. 19.30: Helligtrekongersgudstjeneste.
N. Zahles kor medvirker. Liturg: Miriam Joensen.

Ny sorggruppe begynder
d. 12. marts 2018.

Billetpris: 100 kr.

Onsdag d. 17. januar kl. 14-16.
Vores nye præst, Miriam Joensen,
fortæller om sin vej til Vangede Kirke.

Gudstjenester.

Onsdag d. 24. januar kl. 19.30.
Vi ser en film om en katolsk præst
og hans konfirmander i en polsk
landsby i 1943.
Onsdag d. 28. februar kl. 19.30.
Jørgen S. R. Nielsen kommer og
fortæller om forlystelseslivet i det
gamle Charlottenlund.

20 kr. for kaffe og kage.

Søndag d. 11. februar kl. 10.30 ved Kasper Morville.
Søndag d. 11. februar kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste for børn
ved Kasper Morville. Efterfølgende tøndeslagning mm.
Onsdag d. 14. februar kl. 17.00: Aftengudstjeneste ved Miriam
Joensen.
Søndag d. 18. februar kl. 10.30 ved Miriam Joensen.
Torsdag d. 22. februar kl. 17. 15: Gud, det er torsdag.
Børnegudstjeneste ved Camilla Munch.

Søndag d. 25. februar kl. 10.30 ved Camilla Munch.
Søndag d. 4. marts kl. 9 og 10.30 ved Kasper Morville.
Søndag d. 11. marts kl. 10.30 ved Camilla Munch. Efterfølgende
indsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag d. 18. marts kl. 10.30 ved Miriam Joensen.
Frokost og samvær i anledning af kirkens fødselsdag.

