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Levende kirke
v/ Hans-Christian Jørgensen,
menighedsrådsformand
Multimedarbejder
Efter at vores kordegn Elisabeth Zimsen er
fratrådt har menighedsrådet nu ansat Anders
Skovsted som multimedarbejder. Det betyder,
at Anders vil passe kirkekontoret i åbningstiden,
og at han vil medvirke som kordegn ved nogle
gudstjenester. I forbindelse med ansættelsen af
ny medarbejder har menighedsrådet ønsket at få
forstærket team-ånden og samtidig lægge op til,
at arbejdsopgaverne kan fordeles bedre mellem
medarbejderne. Dette betyder, at de traditionelle
kordegneopgaver ligger hos multimedarbejderen,
men at der åbnes for, at nye opgaver på sigt kan
løses på kirkekontoret. I forbindelse med ansættelsen af multimedarbejderen har menighedsrådet valgt at lægge regnskabet ud til et eksternt
firma.
Ny præst
Menighedsrådet har samtidig været i gang med
ansættelsen af en ny præst til den ledige
halvtidsstilling og har nu indstillet Lisa Tikkanen
Pagh til stillingen. Menighedsrådet ser frem til
samarbejdet med Lisa og glæder os til at se, hvad
Lisa kan give af nye input og muligheder. Samtidig vil vi gerne takke Sanne Grunnet for hendes
indsats som vikar i perioden. Lisa Tikkanen Pagh
vil blive indsat i embedet ved gudstjenesten søndag den 1. april, hvor der efterfølgende vil være
mulighed for at hilse på Lisa Tikkanen Pagh i
sognegården efter gudstjenesten.
På gensyn i Christianskirken!
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Orientering om konfirmation
forår 2013
onsdag den 28. marts kl. 17
i Christianskirken sognegård
Alle, som skal i 8. kl. efter sommerferien
2012, inviteres til at gå til præst og blive kon
firmeret i foråret 2013. Det gælder jer, som går i
skole i en af sognets skoler, både den kommunale
og de private, uanset hvor I bor. Det gælder også
jer, som bor i sognet, men går på andre skoler.
I marts vil vi dele en informationsfolder ud
på de lokale skoler.
Den 28. marts kl. 17 er I velkomne i Christianskirkens sognegård til ½ times orientering
om konfirmationsforberedelsen og konfirmation. I vil kunne stille spørgsmål og aflevere
jeres tilmelding. Tilmelding kan også mailes
til kirkekontoret ask@km.dk, eller I kan bruge
den elektroniske tilmeldingsblanket på www.
christianskirken-lyngby.dk.
Tilmeldingsfrist: 11. april 2012
Præsterne ved Christianskirken

Indhold:
				
Side
		
Fra menighedsrådsformanden.......... 2
Orienering om konfirmation 2012... 2
Levende kirke + udstilling................ 3
Menighedsmøde............................... 4
Lisa Tikkanen Pagh - ny præst......... 4
Pilgrimsvandringen er en energiboble. 5
Pilgrimsvandring op igennem tiden . 6-7
Pilgrimsvandring i Det grønne Område 7
Pilgrimsvandring som opdagelsesrejse . 8-9
”Jeg er kirkens multimedarbejder”... 9
Nyt fra Letlandsgruppen.................. 10
Hvad sker der i Christianskirken.....11-14
Servicesiden..................................... 15
Gudstjenesteliste.............................. 16

 Minikonfirmanderne lærer om kirkens inventar.

 T-shirts med Christianskirkens logo kan prøves - og
købes for 70 kr. - hos kirketjenerne. Her et par modeller!
Fra en
sogneaften med
sygehuspræst
Preben Kok.
Temaet var: Er
tro sundt!.

 En
pastagudstjeneste der
sætter fokus
på masker

Udstilling i sognegården af børnetegninger fra Indien
I januar 2011 afholdt Danmission en kunstworkshop i Tiruvannamalai i Sydindien. 23
indiske skoleelever deltog. Børnene reflekterede
over, hvad det vil sige at være medborger i Indien, og de lavede malerier, der illustrerer, hvad
medborgerskab betyder for dem.
Det er resultatet af denne workshop, som
nu er blevet til en udstilling, der vises fra sidst i
marts og hele april måned i Sognegården.
Her vil der også være yderligere information om hele projektet.
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Menighedsmøde - og ny præst
Menighedsmøde den 3. juni

Den danske folkekirke står ved en
korsvej. Hvor står du?

Menighedsrådet har de sidste par år holdt et offentligt menighedsmøde lige inden det menighedsrådsmøde i juni, hvor budgettet for det følgende år skal vedtages. Da vi med dette møde
ønsker at se en større del af menigheden, har menighedsrådet i år
valgt at lægge mødet på en søndag lige efter gudstjenesten.
På mødet vil der blive mulighed for at høre om menighedsrådets arbejde og det kommende menighedsrådsvalg i november,
samt en orientering om budgettet for 2013. Der vil på mødet
blive mulighed for at kommentere de forskellige indlæg og give
menighedsrådet ideer og tanker til kommende aktiviteter og opgaver. Nærmere vil følge på hjemmesiden og i månedsannoncen
i det grønne område.
Menighedsrådets formand, Hans-Christian Jørgensen, hcj@post4.tele.dk

PS: Husk også ordinært menighedsrådsmøde den 29. maj, hvor alle også er velkomne.

Lisa Tikkanen Pagh - Christianskirkens nye præst
”Min mor fortæller historier om Jesus”, kom det prompte fra min
datter, da hendes veninde spurgte hvad jeg lavede. Det er et stort
privilegium for mig at få et så levende og aktivt sted som Christianskirkens sogn som udgangspunkt for denne fortælling.
Selv er jeg bosiddende i Hillerød, gift med Morten, der er datalog, og sammen har vi 3 børn.
Indtil forrige nytår var jeg vikar i Vallensbæk Sogn, siden da
har jeg været på barsel med min mindste.
Det med at fortælle historier om Jesus beskriver i virkeligheden
udmærket det, jeg ser som min fremmeste opgave som præst.
Vi mennesker kan forstå os selv som små enkeltstående fortællinger med os selv i hovedrollen. Men først når vi løfter blikket, ser
ud over os selv og ind i den store fortælling, vi er flettet ind i som
Guds børn i nært samspil med hverandre, bliver vi for alvor frie til
at være mennesker.
Den udfordring, at fortælle historien om Jesus ind i den enkeltes fortælling, ser jeg frem til med glæde.
Lisa Tikkanen Pagh, tikkanenpagh@gmail.com
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Pilgrimsvandringen er en energiboble
Catherine Murphy interviewer:
Jytte Christensen kommer ofte i
Christianskirken. Hun bor i Vangede, men løste i 2004 sognebånd
til Christianskirken. Hun deltager i gudstje
nester, morgensang, miniretræter og kommer
også til foredrag i kirken. To gange har hun
været med på pilgrimsvandringer fra kirken.
Det er netop Jyttes erfaringer med pilgrimsvandringer, som vi skal tale om.
Hvordan fik du kendskab til pilgrims
vandringer?
”Jeg læste en annonce i Kristeligt Dagblad,
hvor man kunne deltage i en kombineret kultur- og pilgrimsvandring til Camino de Santiago de Compostela i Spanien.
Jeg tog med på turen og gik 12 km om dagen i en uge. Når man går, kobler man helt fra
og ligger alt bag sig. Det var en utrolig spændende måde at holde ferie på, som ikke var så
turistagtig. Siden da har jeg deltaget i to lange
pilgrimsvandringer og to korte her fra kirken.”
Hvordan foregik pilgrimsvandringerne her fra kirken?
”Vi startede med en gudstjeneste i kirken.
Pilgrimsturen var bygget op omkring syv pil
grimsord: langsomhed, bekymringsløshed,
enkelthed, frihed, stilhed, spiritualitet og fællesskab. Det var Eva, som havde tilrettelagt
turen og guidede os. Den tog i alt 4 timer.”
Hvorfor deltager du i pilgrimsvandringer?
”Jeg kan godt lide kombinationen af bevægelse, langsomhed, fællesskab, samtale og
stilhed. Man får det hele i pakken, hvad enten
man går en kort eller lang tur. Pilgrimsvandringen giver en intensitet og et nærvær med
andre mennesker og med Gud.”

Hvad giver en pilgrimsvandring dig, som en
gudstjeneste ikke gør?
”På pilgrimsvandringen er der en åndelig
dimension, som foregår i et fællesskab. Der
er en omsorg for hinanden, som man ikke
møder på samme måde til en gudstjeneste.
En større nærhed, hvor ingen føler sig udenfor. Man er fælles om at tro.”

Hvad er det mest givende ved at være på
pilgrimsvandring?
”Den giver mig et åndeligt input. Pilgrimsvandringen er en energi-boble, som jeg kan gå
hjem og tære på i lang tid efter.”

Deltag i pilgrimsvandringer fra
Christianskirken
I forlængelse af foredraget i Samværs
klubben d. 18. april, er der en pilgrimsvandring
kl. 11.30 til Sorgenfri Kirke. Se mere side 12.
I stedet for gudstjeneste Kr. Himmelfart d.
17. maj er der pilgrimsvandring som begynder
i sognegården kl. 10.30. Læs mere side 13.
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Pilgrimsvandring op igennem tiden
– forsoning, frisættelse og tak
Af pilgrimspræst i Viborg stift
Anette Foged Schultz
Pilgrimsvandringens oprindelse
Pilgrimsvandringer finder sted i alle store
verdensreligioner, og pilgrimsvandringer har
fundet sted op igennem kristendommens
historie, lige siden de kristne fik grave at gå
til. Jesu grav var således de kristnes første pilgrimsmål. Siden kom flere til. Man valfartede
bl.a. til Peters og Paulus´ grav i Rom og til
Jakobs grav i Santiago.
Peters og Paulus´ og Jakobs gravsteder har
fået stor betydning, fordi de tre har en ganske
særlig plads og betydning i kirkens historie.
Man har ment, at der var en særlig kraft ved
særlige menneskers grave. Derfor har mange
søgt til disse apostles grave, når man havde noget at takke Gud for eller behøvede Guds hjælp.
Dem der gør vores liv helligt
Det er ikke så meget anderledes end, når vi går
til vore kæres grave. Sådan har man altid gjort
det. Vore elskedes grave bliver hellige steder
for os. Steder med en særlig kraft. Steder, der
minder os om dem, der gav vores liv indhold,
mening og retning. Dem, der var med til at
gøre vores liv helligt.
En pilgrim er netop et menneske, der går
imod et helligsted. Sådan lyder definitionen.
Helligsteder kan være mange slags, men det
er altid steder, der
minder os om, at livet
er helligt.
For mange står
kirken som et ganske
særligt helligsted.
Kirken med sit budskab om Guds betingelses-
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løse kærlighed, der både vil og kan rumme
mig med alt, hvad jeg er og alt, hvad jeg bærer
med mig.
Orientere sig på ny
Mange af nutidens pilgrimme, som man
møder på de gamle pilgrimsruter, er brudt op
fra deres sted og har begivet sig på vandring
mod et helligsted, fordi deres livsvandring på
den ene eller den anden måde er blevet afbrudt. Måske af sygdom og tab. De har måttet
standse op og orientere sig på ny, finde nye
veje i livet. I sådan en proces er det givende
rent fysisk at begive sig ud på en vandring.
Sindet bevæger sig med kroppen under vandringen, og man finder ofte livsmod og tillid
til fremtiden igen.
Forsoning og fornyelse
Pilgrimsvandring giver fornyelse og forvandling. Sætter fri. Sådan var det for middelalderens pilgrimme, der ofte vandrede
pilgrimsvandring som bod. Kirken kunne
pålægge et menneske at vandre som pilgrim
som en bod for en skyld, man havde pådraget
sig. Efter endt vandring havde man gjort bod
og var derefter at regne for et frit menneske.
Det er nok de færreste i dag, der ser
pilgrimsvandringen som bod i traditionel
forstand, og alligevel er erfaringen, efter en
længere vandring, at være blevet sat fri. En
hver pilgrimsvandring er en forsoningsproces.
En forsoning med livet, som det er, og en forsoning med den Gud, der gi’r det.

Pilgrimsvandrere mødes forud for starten. Strækning:
Bøvling - Thorsminde.

- og i det grønne område

Sådan var det i kirkens
tidlige historie, i middelalderen, og selv om tilgangene
er forskellige og tiden en anden, så bevirker vandringen
det samme. Den kan give en
fornyelse af livet, en mulighed
for at kunne få en ny begyndelse i livet derhjemme – efter
endt vandring.
Anette Foged Schultz,

Pilgrimsvandring i det grønne område
Der er ikke gudstjeneste Kristi Himmelfarts dag, fordi Lyngby sogn låner vores kirke til deres
konfirmationer. I stedet kan I komme til en anderledes ’gudstjeneste’, hvor troen får ben at gå
på. Jeg har planlagt en pilgrimsrute i vores smukke nærområde med søer, moser og skov. Undervejs holder vi gudstjeneste med nadver ude i det fri.
Pilgrimsvandring er ikke blot en søndagstur, men ’gående gudstjeneste’ og bøn, hvor vi har ord
fra biblen, bønner, spørgsmål om kristen tro og liv i tankerne. Helt konkret sker det ved, at jeg
giver oplæg og forskellige instruktioner på turen, der foregår skiftevis med samtale og i stilhed.
Jeg kan give opgaver i denne stil:
* læg mærke til lyde, lugte og synsindtryk omkring
dig
* gå med et kort bibelord i tanken, sådan at ordet
følger din gangrytme
* gående meditation, hvor vi går i stilhed og meget
langsomt
* med et sneglehus i hånden kan du tænke over,
hvad langsomhed betyder
Det er ikke let at forklare, hvad der er anderledes ved
en pilgrimsvandring i forhold til en almindelig skovtur,
men gå med og oplev det.
Eva Borbye Pedersen
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Pilgrimsvandring som opdagelsesrejse
af pilgrimspræst Elizabeth KnoxSeith
Over hele Danmark blomstrer pilgrimsinitiativerne, og også i kirkelig
sammenhæng er interessen voksende.
Hvad er det for en længsel, som pilgrimsinteressen eksistentielt set udtrykker?
Pilgrimsbevægelsen blomstrer
At vandre som pilgrim er blevet mere og mere
populært i de seneste 10 år, ikke bare i Norden, men i hele Europa. Pilgrimsbevægelsen
har fået en renæssance, og det er mennesker
med yderst forskellig baggrund, der begiver sig
ud for at vandre. Mange moderne pilgrimme
ville nok betegne sig selv som ”opdagelsesrejsende” i et univers, der længe har ligget relativt ordløst hen i vor kultur.
Ikke alle vandrende er sig bevidste om den
åndelige længsel, når de begynder deres vandring, men de færreste kommer hjem uden
på en eller anden måde at være blevet berørt
i deres gudsforhold. Der findes dog også kulturelt orienterede pilgrimme, som først og
fremmest vandrer ad de gamle pilgrimsveje for
at genopdage en ellers tabt kulturarv. Men for
de fleste udgør det religiøse og spirituelle på
en eller anden måde et fascinationsfelt, uanset
om man betragter sig selv som troende eller ej.
Den lutherske kritik
I vor protestantiske tradition er der siden
1500-tallet blevet sat en stopper for de såkaldt
”sværmeriske” pilgrimslængsler. Luther gjorde
et skarpt opgør med pilgrimstraditionerne, sådan som de blev forvaltet på hans tid. Luthers
hovedpointe var, at man ikke kunne vandre
sig til frelse. Han protesterede mod den tendens, der fik mennesker til at tro, at deres
frelse var betinget af deres egne handlinger.
Kun troen alene retfærdiggør, understregede
Luther.
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Vor tids pilgrimme
Modernitetens pilgrimme vandrer ikke for
at øve bod, eller fordi et religiøst hieraki har
pålagt dem det. Tværtimod gør de det ofte
som en protest mod den stivnede religiøsitet
og den manglende åndelighed, som de finder
så vel i deres kirker som i det omgivende samfund. For mange betyder den kirkelige tradition ikke noget særligt, og alligevel er længslen

Pilgrimmens spørgsmål
Det søgende menneske kan spørge:
Hvad er det at være i Guds hånd?
Findes Gud, eller er det nærvær, jeg selv
har erfaret, blot en illusion, fordi jeg er
i krise? Hvordan erfarer jeg, hvad der er
sandt eller falsk? Kan Gud virkelig vise
sig i drømme, eller er jeg helt på vildspor? Mange pilgrimme vandrer ofte ud
med disse spørgsmål i hjertet, uden helt
at have formuleret dem klart.
Gennem vandringen erfarer mange
at finde en stadig dybere tro. Vejen når
aldrig sin fulde ende, men er et pilgrimsspor ind i stadigt nye opdagelser af
dybderne i den menneskelige eksistens, både
i tidens og evighedens perspektiv. Dette er en

Foto: Elizabeth Knox-Seith

livslang opdagelsesrejse og i dyb forstand en
trosvandring.
Elizabeth Knox-Seith

Multimedarbejder
Jeg er kirkens multimedarbejder
- Anders Skovsted fortæller
Foto: Elizabeth Knox-Seith

efter det ”åndelige” så stor, at de ikke kan lade
være med at udsætte sig selv for nogle af de
mange strabadser, som middelalderens pilgrimme også udsatte sig selv for.
Den moderne pilgrimsspiritualitet skal
ikke ses som et forsøg på at vandre sig til
frelse. Mange vandrer afsted i forsøget på at
finde vished om, hvorvidt der overhovedet
findes en Gud. Eller i længslen efter at finde
spor af den fornemmelse for hellighed, som
længe har været gået tabt i den moderne, rationelle tidsalder. Mennesker tager på pilgims
tur, fordi de ønsker at finde sig selv og deres
inderste identitet.

Da den tidligere kordegn holdt op, blev der tænkt nyt omkring
arbejdsfunktionerne i Christianskirken. I den proces opstod deltidsstillingen som multimedarbejder og jeg blev valgt. Jeg begyndte
i stillingen pr. 1. marts.
Mine arbejdsfunktioner består som udgangspunkt af mange af
de samme, som kordegnen tidligere varetog, såsom personregistrering, kirketjeneste og økonomi. Men derudover skal jeg varetage
andre funktioner i nært samarbejde med kirkens øvrige ansatte,
præsterne og menighedsrådet.
Allerede som 10‐årig stiftede jeg bekendtskab med Folkekirken som arbejdsplads, da jeg som
medlem af Filipperkoret var lønnet forsanger til højmesserne. Siden dengang og frem til i dag,
har jeg arbejdet i en bred vifte af kirkens arbejdsgrene, bl.a. været kirkesanger, menighedsrådsmedlem og kordegn, samt været frivillig arbejdskraft til fremme for det kirkelige liv.
Min kone hedder Birgitte. Vi synger sammen i kammerkoret Tourdion, hvor hun er alt og
jeg er tenor.
Anders Skovsted, ask@km.dk
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Nyt fra Letlandsgruppen
Det er sandelig nye tider i vor venskabsmenighed i Kemeri Letland.
Den nye præst i Kemeri kirke
taler og skriver engelsk og hvor
vi før fik brev 1-2 gange om året,
får vi nu ofte mails og det kræver
mere af os her i Lyngby, men det er dejligt, at
vi får oplysninger om, hvordan det går og vi
har en dialog.
Fire kvinder har valgt at lade sig konfirmere og der går yderligere tre til konfirmations
forberedelse.
Søndagsskolen er kommet i gang igen og
det må foregå i det lokale bibliotek. Første
gang kom der 6 børn.
Med en fuldtidsansat præst er der flere
muligheder for at arbejde og med den nuværende præst Atis Grinbergs energi sker der
meget. Han involverer sig også i byens liv og
er gået ind i at støtte det lokale suppekøkken.
Da man havde den årlige Kemeri festival satte
kirken et telt op og tilbød kaffe og kage (formet
som Luthers rose) og uddelte en pjece om kirken
og fortalte om kristendommen. Det medførte
nye medlemmer og Atis fortæller, at menigheden
vokser. Langsomt, men den bliver større.

Koncert med
Fangekoret fra Vridsløselille

Deres nye store projekt er at få bygget et
menighedshus, hvor de kan have deres bibel
undervisning, søndagsskole, kirkekaffe og
andre kirkelige arrangementer, som ikke er
gudstjenester.
Det mener de kan gøres for 100.000 kr.,
og de er begyndt at samle ind. De anmoder
indtrængende os om hjælp og i løbet af 2012
vil der i forbindelse med gudstjenesterne være
kollektindsamling til fordel for Kemeri.
Jeg vil bede alle, som har mulighed for det,
om at støtte disse indsamlinger og vi tager
også gerne imod andre bidrag til vor venskabsmenighed i Kemeri.
Anne Mette Johannsen

Besøg fra Kemeri!

Fra indsættelsen af Kemeri kirkes nye præst.
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Hvad sker der i Christianskirken

I løbet af juni vil vi få besøg af præst Atis
Grīnbergs og hans hustru fra vores venskabsmenighed i Kemeri, Letland. I forbindelse med besøget vil Atis Grīnbergs
deltage i søndagens gudstjeneste og efterfølgende fortælle om livet i Kemeri samt svare
på spørgsmål fra menigheden.
Nærmere om tidspunkt m.m. på hjemmesiden og i månedsannoncen i Det Grønne Område.

22. april kl. 14.30 i Christianskirken
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har
eksisteret
i 15 år,
og i al
den tid
har de
indsatte
sunget
hver søndag i fængselskirken under ledelse af Louise
Adrian. Louise Adrian, modtog Spil Dansk
Dagens Ildsjælspris 2008, fordi hun gennem
sit arbejde viser, at musik er en kraft, der kan
ændre folks liv. Efter løsladelse fortsætter de
fleste fanger i koret og synger deres personlige
historier til koncerter i hele landet. Musikken
viser nye veje og vækker lyst til at opgive den
kriminelle karriere.
Koncerten afholdes i samarbejde med
Lyngby kirke. Billetter à 50 kr. ved indgangen.

Rudersdal kammerorkester
Søndag den 13. maj kl. 15.00
Orkestret og dets ca. 30 strygere præsenterer et program, der afspejler den europæiske musik fra engelske Elgar og Vaughan-Williams i vest, til italienske Respighi i
syd og finske Sibelius i nord-øst.
Rudersdal Kammerorkester, der er startet af dirigenten Martin Sell og violinisten
Christine Pryn, debuterede ved Rudersdal
Sommerkoncerter 2011. Ved koncerten
vil orkestrets dirigent, Martin Sell, fortælle om musikken, og efter koncerten er
der mulighed for at møde musikerne og
prøve instrumenterne.

Lyngby kammerkor
Tirsdag den 29. maj kl. 19.30
Lyngby Kammerkor afholder forårskoncert
med temaet Nordeuropæisk, romantisk
lyrik for kor og klaver.
Repertoiret består således bl.a. af
Zigeunerlieder af Johannes Brahms, Vårnatt
af Wilhelm Stenhammar og Tvenne folk
visor af Lars Edlund.
Medvirkende er: Lyngby Kammerkor, Niels
Kjølhede, pianist og Frank Sylvan, dirigent.
Til denne koncert er der entré ved indgangen.

Caroline Amalie Koret
Søndag den 3. juni kl. 16.00
Caroline Amalie
Koret slår dørene
op til deres årlige
sommerkoncert.
Også i år
foregår det i
Christianskirken,
hvor koret synger et fortrinsvis
dansk program
fra tiden omkring Carl Nielsen og generationen efter – med et par afstikkere til romantisk, tysk inspireret kirkeligt repertoire, som
Bruckners smukke motet Locus iste.
Alt i alt håber koret på at det bliver en
smuk musikalsk sommereftermiddag sammen med vort publikum.
Der vil være gratis adgang.
Christine Pryn
og Martin Sell
studerer et af de
værker, der skal
spilles.
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Hvad sker der i Christianskirken
Gospelkoret Faith
Onsdag den 13. juni kl. 19.30
Så er det sommer i Danmark, hvor Christianskirken slår dørene op for Gospelkoret
Faith’s sommerkoncert
med nyt repertoire.
Korleder,
pianist og
et overmåde
veloplagt kor
byder velkommen.
Døren åbnes kl. 19.00. Entre kr. 80,-.

Sommerkoncert med
spirekor og børnekor
Torsdag den 14. juni kl. 18.30
Festlig sommerkoncert med masser af rytmer. Ca. 70 korbørn fra Lyngbykirkernes
og Sorgenfri kirkes spire- og børnekor
synger gospel, pop og jazz sammen med 2
dygtige musikere på klaver og percussion.
Dirigent er Vibeke Sahner Ockelmann.
Derudover vil den rytmiske pianist, komponist, korleder og stompinstruktør Kirsten Juul Seidenfaden, instruerer kor og
publikum i stomp, dans, sang og bevægelse.
Kirsten er til daglig bl.a. med i den meget
roste musik-teatergruppe Batida.
Der er gratis adgang til koncerten.
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Samværsklubben
et mødested for de modne
Hver onsdag fra kl. 9.30 til 11.30 i
Christianskirkens sognegård
28/3. B.S. Ingemanns liv og salmer
Sanne Grunnet fortæller om Ingemann,
og vi synger hans salmer
4/4. Påskeferie
11.4. Sang og fortælling fra Højskolesangbogen
Erling Krog giver en smagsprøve på et
udvalg af sange
18.4. Pilgrimstema med efterfølgende vandring til Sorgenfri kirke kl. 11.30
Torsten Junge fortæller om sine oplevelser på Caminoen i Spanien
25.4. Film: Amagerkavalkaden med klip
fra bombardementet i 1943
Ved konsulent i historiske film Ole Brage
2.5. ”Der var engang ...”
Ann Mari Urwald og Beate Richter
fortæller visdomshistorier
9.5. Oplevelser med børn og unge i Israel
Ulandsfrivillig Lotte Smedegaard viser
billeder og fortæller om oplevelser i
Palæstina og Cambodia
16.5. Besøg på Amalienborgmuseet
23.5. ”På sangens vinger fra operaens verden”
Operasanger Lise Karlén fortæller om sit liv
30.5. Kroner og juveler på Rosenborg
ved museumsinspektør Peter Christensen
6.6. Afslutning med udflugt

Hvad sker der i Christianskirken
Pastagudstjeneste
Torsdag den 19. april kl. 18.00-19.30
”De fire elementer”
Vi skal høre om, hvad der skete, da de
fire elementer jord, vand, luft og ild
kom op og skændes om, hvem af dem,
der var den allervigtigste.
Pastagudstjenesterne starter kl. 18.00
med fælles spisning og slutter i kirken med
familiegudstjeneste.
Tilmelding: cat@christianskirken-lyngby.dk
senest tirsdag d. 17. april .
Pris: 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Miniretræte
Lørdagene 21. april og 2. juni kl. 9.4514.00 i præstegården, Lyngby Rosenvænge 5
Miniretræte er
et tilbud om stilhed
og fordybelse med
oplæg om kristen
bøn og tro og fælles
guidet meditation.
Tilmelding nødvendig, senest kl. 12
fredagen før til kirkekontoret.
Husk også weekendretræten 31. august til
2. september. Se på hjemmesiden eller få en
invitation i kirken.

Pilgrimsvandring
Kr. Himmelfarts dag,
den 17. maj kl. 10.30 - ca. 16.00
Turen er på 8-10 km og starter og slutter
ved Christianskirken.
Tag traveskoene på, husk madpakke og
drikkevarer i rygsækken og tøj, der passer
til vejret. Tilmelding er ikke nødvendig.

Økumenisk kirkevandring
Onsdag d. 6. juni kl. 19.00-21.30
Tema:
Menneskets sårbarhed og Guds beskyttelse
19.00 Gudsmoders beskyttelses Menighed
(Orthodoks kirke), Blomstervænget 10

19.45 Christianskirken, Chr. X’s Allé 120
20.30 Baptistkirken, Odinsvej 1
21.00 Kaffe og te
Deltag i årets økumeniske kirkevandring og få
ny viden og indsigt i andre kirkelige traditioner.

Årets skovtur
Fredag den 8. juni kl. 9.00
Turen går til Roskilde. Vi
skal på en guidet rundtur i
domkirken, hvor vi også ser
Peter Brandes berømmede
broncedøre.
Efter rundvisningen
deltager vi i en andagt kl.
12. Vi indtager derefter frokosten på en nærliggende
restaurant. Her serveres en
let frokostplatte og kaffe.
Så kører vi til Lützhøfts købmandsgård,
som fremstår som en autentisk gammel
købmandsforretning. Den er i dag en del af
Roskilde Museum. Der vil være mulighed
for at handle. Derefter går turen hjemad
med forventet ankomst kl. 16.15.
Tid: Fredag 8. juni 2012 kl. 09.00 fra
Christianskirken
Pris: Kr. 200,- , som dækker bustur, entréer, frokostplatte, 1 stk. drikkevare og kaffe.
Billetter kan købes fra 8. maj til 1. juni 2012
på kirkens kontor. Meld jer gerne i god tid.
Skovtursudvalget.
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Servicesiden

Hvad sker der i Christianskirken
Markedsdag i Christianskirken om dialog og integration
Lørdag den 9. juni kl. 10.00-16.00
Et kor, der arbejder med musik fra 3. verden, synger
sammen med afrikanske musikere, og Lyngbykirkernes
Børnekor, gospelkoret Faith og Caroline Amaliekoret
optræder.
Dialog-missionær Dorthe Langaas holder multimedieforedrag om kultur og dialogarbejde i Zanzibar.
Der sælges lækker
afrikansk og dansk mad
og godt kunsthåndværk
fra Afrika.
Der er udstillinger om afrikanske migrationskirker i
Lyngby, folkekirkens integrationsarbejde i Danmark samt
dialogarbejdet i Zanzibar.
Overskuddet fra markedsdagen går ubeskåret til dialog
arbejdet i Zanzibar!
Læs mere på Christianskirkens hjemmeside om markedsdagen og dialogprojektet i Zanzibar

Anderledes gudstjenester
Meditativ gudstjeneste
Torsdag den 29. marts kl. 19.00
En stille, meditativ gudstjeneste med
tid til egen refleksion og bøn i et kirkerum
med levende lys og blomster. Vi vil synge
salmer og Taizé-vers, lytte til tværfløjte og
fagot, høre ord fra biblen, bede og meditere
sammen. Kom og få en times fred.

Friluftsgudstjeneste i kirkehaven
med Gospelkoret Faith
Onsdag den 9. maj kl. 19.00
Med gospelmusik i kroppen og den skønne
forårsaften i kirkehaven som ramme holder
vi gudstjeneste med fællessange og gospelnumre, ord om tro og liv, bøn og velsignelse.
Eva Borbye Pedersen er præst ved gudstjenesten.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag på Frilandsmuseet

Mandag den 28. maj kl. 11.00
Igen i år inviterer flere af Kongens Lyngby provstis kirker i samarbejde med Frilandsmuseet til
fælles friluftsgudstjeneste på Frilandsmuseets festplads.
Lundtofte Tårnblæserlaug medvirker ved gudstjenesten. Og til den særlige lejlighed har organist
Peter Vinding opfordret alle kor ved de involverede kirker til at komme og danne et stor ”pinsekor”, der synger ved gudstjenesten. Mange præster medvirker og Jørgen Demant er prædikant.
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Provst Eigil Saxe
Chr.X’s Allé 118, 2800 Kgs. Lyngby
tlf.: 45 87 07 58, e-mail: esax@km.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 9.30-10.30 samt efter aftale.
Sognepræst Eva Borbye Pedersen
Lyngby Rosenvænge 5, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 17 61, e-mail: eabp@km.dk
Træffes i kirken tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 9.30-10.30 (45 20 13 92) samt efter aftale.
Sognepræst Lisa Tikkanen Pagh
Tlf. 28 78 06 30
e-mail: tikkanenpagh@gmail.com
Træffes efter aftale.
Kirkekontoret
Multimedarbejder Anders Skovsted
Chr.X’s Allé 122, 2800 Kgs. Lyngby
Åbent tirsdag - fredag kl. 10 - 12,
tirsdag tillige 15-17
tlf.: 45 87 13 98 fax: 45 93 09 41
e-mail: kirkekontoret@christianskirken-lyngby.dk
Organist Torsten Svendsen
Barnekæret 12, Gundsømagle, 4000 Roskilde
tlf.: 47 17 58 54
e-mail: ts@christianskirken-lyngby.dk
Formidlingsmedarbejder Catherine Murphy
Tlf.: 45 20 13 93 (Sognegården)
e-mail: cat@christianskirken-lyngby.dk
Kirketjenere:
Per Aagaard Hansen og Morten Seneca Larsen
træffes i kirken tirsdag - fredag kl. 9-12
tlf.: 45 20 13 95
e-mail: kirketjener@christianskirken-lyngby.dk
Christians Sogns Menighedsråd
Formand: Hans-Christian Jørgensen
Nybrovej 225, 2800 Kgs. Lyngby
tlf.: 45 88 63 13, e-mail: hcj@post4.tele.dk
Kirkeværge: Inge Rasmussen
Rørdamshave 7, 1. sal, dør 4, 2800 Kgs. Lyngby
tlf.: 45 87 46 52

-Forsidebilledet: Udsigt over landskabet undervejs til Santiago de Compostela.
- Hvor ikke andet er angivet, er de anvendte

fotos kirkens egne.

Provstiets ungdomspræst
Anita Brændsgaard Bennetsen
Tlf. 53 60 49 40 e-mail: anbb@km.dk
Lyngbykirkernes Spirekor og Børnekor
Børnekorleder: Vibeke Sahner Ockelmann
Tlf. 29 42 16 69 e-mail: v_s_ockelmann@hotmail.com
Samværsklubben: Onsdag kl. 9.30-11.30
Catherine Murphy, tlf. 45 20 13 93
Legestuen “Englebasserne” Tirsdage kl. 10 - 12.
Catherine Murphy, tlf. 45 20 13 93
Samfundshøjskolen: Torsdag kl. 15 - 17.
Eigil Saxe, tlf.: 45 87 07 58.
Menighedsplejen: Catherine Murphy, tlf. 45 20 13 93
Letlandsgruppen
Anne Mette Johannsen, tlf. 45 88 87 65
Gospelkoret Faith: Onsdag kl. 19.00-21.30
Birgitte Jensen, tlf. 45 88 55 88
www.gospelkoret-faith.dk
Lyngby Kammerkor: Tirsdag kl. 19.30-22.00
Birgitte Thomsen, tlf. 45 93 32 55
Læsekredsen: Første mandag i måneden kl. 14-16.
Ilse Andersen, tlf. 45 87 53 32
KFUM-spejderne, 3. Lyngby Gruppe
Mødelokale: Spejderhuset, Chr.X’s Allé 106 A.
Søren Vilsøe, tlf.: 39 67 19 95.
FDF, Kgs. Lyngby. Mødelokale Rustenborgvej 15 A.
Ole Bennetzen, tlf.: 44 98 81 10.
De grønne Pigespejdere
Kgs. Lyngby Gruppe.
Marie Louise Berg, tlf.: 45 87 67 46.
Anonyme alkoholikere holder møde i Sognegården
hver mandag aften. Åbent hus første mandag i hver
anden måned. Henv. til kirkens præster.
Se også

www.christianskirken-lyngby.dk

Stof til næste nummer af Sognet
kan afleveres på kirkens kontor senest 1. juni
Ansvarshavende redaktør for

Sognet

er Jesper Lundbye, tlf. 39 56 40 50
Redaktion: PR-udvalget
Layout: Lundbye Design
Tryk: Prinfo Aalborg, tlf.: 98 18 98 99
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april
1.		
kl. 10.00
			
5.		
kl. 19.00
6.		
kl. 10.00
8.		
kl. 10.00
9.		
kl. 10.00
15.		
kl. 10.00
19.			
kl. 18.00
22.		
kl. 10.00
29.		
kl. 10.00

maj

4.			
kl. 9.30
kl. 11.30
						
5.			
kl. 9.00
6.			
kl. 9.30
kl. 11.30
						
9.			
kl. 19.00
						
13.			
kl.		10.00

Palmesøndag
Indsættelse af Lisa Tikkanen
Pagh ved Eigil Saxe
Skærtorsdag
Eigil Saxe
Langfredag
Eva Borbye Pedersen
Påskedag
Lisa Tikkanen Pagh
2. påskedag
Eva Borbye Pedersen
1. søndag efter påske
Eigil Saxe
Pastagudstjeneste
Eva Borbye Pedersen
2. søndag efter påske
Eva Borbye Pedersen
3. søndag efter påske
Lisa Tikkanen Pagh

Bededag
Konfirmation
Konfirmation
Begge ved Eigil Saxe
Konfirmation
Eva Borbye Pedersen
4. søndag efter påske
Konfirmation
Konfirmation
Begge v/ Eva Borbye Pedersen
Gospelgudstjeneste i kirkehaven
Gospelkoret Faith og
Eva Borbye Pedersen
5. søndag efter påske
Eigil Saxe

17.		
kl. 10.30
			
20.			
kl. 10.00
27.		
kl. 10.00
28.		
kl. 11.00
			

juni

3.			
kl. 10.00
10.			
kl.		10.00
17.			
kl. 10.00
24.			
kl. 10.00

Kr. Himmelfarts dag
Eva Borbye Pedersen
Pilgrimsvandring
6. søndag efter påske
Lisa Tikkanen Pagh
Pinsedag
Eva Borbye Pedersen
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste på
Frilandsmuseet
Trinitatis søndag
Eva Borbye Pedersen
1. søndag efter trinitatis
Eva Borbye Pedersen
2. søndag efter trinitatis
Lisa Tikkanen Pagh
3. søndag efter trinitatis
Eigil Saxe	

juli
1.			
kl. 10.00
8.			
kl.		10.00
15.			
kl. 10.00
22.			
kl. 10.00
29.			
kl. 10.00

4. søndag efter trinitatis
Lisa Tikkanen Pagh
5. søndag efter trinitatis
Eva Borbye Pedersen
6. søndag efter trinitatis
Eva Borbye Pedersen
7. søndag efter trinitatis
Eva Borbye Pedersen
8. søndag efter trinitatis
Eigil Saxe	

5.			
kl. 10.00
12.			
kl.		10.00
19.			
kl. 10.00
26.			
kl. 10.00

9. søndag efter trinitatis
Lisa Tikkanen Pagh
10. søndag efter trinitatis
Lisa Tikkanen Pagh
11. søndag efter trinitatis
Eva Borbye Pedersen
12. søndag efter trinitatis
Eva Borbye Pedersen	

august

