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Gudstjenester og andagter m.v.
Onsdag den 5. september kl. 15.00 Plejehjemsgudstjeneste ved Peter Nejsum
Onsdag den 5. september kl. 17.00 Reflexion
Søndag den 9. september kl. 10.00 Højmesse ved Klaus Meisner
Mandag den 10. september kl. 17.15 Stille bøn
Søndag den 16. september kl. 11.00 Høstgudstjenete ved Caja Winterø
Mandag den 17. september kl. 17.15 Stille bøn
Søndag den 23. september kl. 10.00 Højmesse ved Klaus Meisner
Mandag den 24. september kl. 17.15 Stille bøn
Lørdag den 29. september kl. 11.00 Børne- og dåbsgudstjeneste ved Klaus Meisner
Søndag den 30. september kl. 19.00 Skt. Mikaels gudstjeneste ved Caja Winterø
Mandag den 1. oktober kl. 17.15 Stille bøn
Onsdag den 3. oktober kl. 15.00 Plejehjemsgudstjeneste ved Klaus Meisner
Onsdag den 3. oktober kl. 17.00 Reflexion
Søndag den 7. oktober kl. 10.00 Højmesse ved Klaus Meisner
Mandag den 8. oktober kl. 17.15 Stille bøn
Søndag den 14. oktober kl. 10.00 Højmesse ved Caja Winterø
Mandag den 15. oktober kl. 17.15 Stille bøn
Søndag den 21. oktober kl. 10.00 Højmesse ved Caja Winterø
Mandag den 22. oktober kl. 17.15 Stille bøn
Søndag den 28. oktober kl. 19.00 Aftensgudstjeneste ved Rasmus Dreyer
Mandag den 29. oktober kl. 17.15 Stille bøn

Særlige gudstjenester
September måned med dens klare blå himmel byder på to særlige gudstjenester.
Det er en høstgudstjeneste søndag den 16. september kl. 11.00 og en Skt.Mikaels
gudstjeneste søndag den 30. september kl. 19.00.
Ved høstgudstjenesten i midten af måneden vil kirken
være pyntet med blomster, frugt, grønsager og halmballer,
og under gudstjenesten synger vi høstsalmer.
Bagefter er der høstfrokost på Slangerup Gjæstgivergård.
Deltagelse i frokosten er gratis, men tilmelding til kirkekontoret på tlf. 4733 5187
senest tirsdag den 11. september kl. 13.00 er nødvendig.
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Slangerup Kirkes oprindelige navn er Skt. Mikaels Kirke opkaldt efter ærkeenglen, lysets engel, der vogter mod
ondskaben i verden. Derfor er det ganske naturligt at vi fejre Skt. Mikaels Dag den 30. september med en
aftensgudstjeneste kl. 19.00. Denne dag måtte man i gamle dage igen tænde lys indendørs og man forberedte
sig rituelt til den kolde og mørke tid.

Musik i kirken
AFTENKLANGE, som er en halv times meditativ musik krydret med stilhed og poesi,
har du mulighed for at opleve både onsdag den 29. september og onsdag den 31.
oktober. Det foregår i kirken omkring alteret kl. 20.00 med Nicolai Kjølsen ved
tangenterne.
September byder også på en koncert med GULDALDERKVARTETEN. Det er
messing kvartet, som bl.a. omfatter Slangerup Kirkes faste trompetist Niels Erik Rydam.
De gæster kirken søndag den 23.
september kl. 17.00 og vil bl.a. spille
værker af Wilhelm Ramsøe og Rued
Langgaard. Udover Niels Erik Rydam
på konet består kvartetten af Sanne
Grøn på trompet, Ture Larsen på
tenorhorn og Thomas Brun på tuba.
Det sene tidspunkt for denne koncert skyldes, at organist
Nicolai Kjølsen samme søndag eftermiddag improviserer
over relieffet på J.F. Willumsens Museum i Frederikssund.
Torsdag den 25. oktober er SPIL DANSK DAG 2012, og
det skal selvfølgelig også markeres i Slangerup Kirke. Om formiddagen inviteres klasse fra Byvangsskolen til
synge sange fra Højskolesangbogen og salmer fra Salmebogen. Senere på dagen kl.19.30 er der SPIL DANSK
KONCERT med medlemmer af Skt. Mikaels Koret, som akkompagneres af violinist Walter Gaffron,
trompetist Niels Erik Rydam og pianist/organist Nicolai Kjølsen.

Rundt om Kierkegaard
Efteråret byder på en appetitvækker og forberedelse til fejringen af SØREN AABYE
KIERKEGAARDs 200 års fødselsdag til maj næste år. I et unikt samarbejde mellem
fem af Frederikssund Provstis kirker tilbydes følgende 3 gratis foredrag om den
verdensberømte dansker, der i sit liv aldrig nåede længere sydpå end til Berlin:
1. "Søren Kierkegaard: En biografisk introduktion til den globale dansker"
ved forskningslektor Joakim Garff. Dette foredrag kan høres torsdag den
20. september kl. 19.30 i Udlejresalen, Udlejre Kirke, Ørnebjergvej 7,
Ølstykke.
2. "Det opbyggelige i Søren Kierkegaards forfatterskab" ved sognepræst
Søren Kjær Bruun. Dette foredrag kan høres torsdag den 11. oktober kl.
19.30 i Veksø Kirkes Sognehus, Kirkestræde 8, Veksø.
3. "Kierkegaard og kunstens død" ved lektor Lasse Horne Kjældgaard.
Dette foredrag kan høres onsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Slangerup Kirkes
Sognehus, Strandstræde 4, Slangerup.
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På kirkens hjemmeside www.slangerupkirke.net under “Kommende arrangementer” og i den særlige folder om
disse tre foredrag, som findes i kirkens våbenhus og på kirkekontoret, kan man læse foredragsholdernes egne
introduktioner til deres foredrag.
Til de to foredrag, som foregår ved andre kirker arrangeres gratis transport fra parkeringspladsen foran vort nye
sognehus på Strandstræde 4. Der vil være afgang kl. 19.00. I forbindelse med foredragene bydes på en
forfriskning.

Skt. Mikaels Bibelstudiekreds fokuserer på tænkere og filosoffer
Det er 10. sæson for Skt. Mikaels Bibelstudiekreds, som mødes en gang om måneden
gennem årets mørke måneder - bortset fra julemåneden. Dette efterår er der fokus på gamle
tænkere og filosoffer, og det betyder at der læses tekster af ældre tilsnit. Der lægges ud med
den kvindelige mystiker fra middelalderen Hildegard af Bingen mandag den 10. september.
De følgende mødeaftener er den 8. oktober og den 12. november - alle aftener fra kl. 19.30 til
22.00 i vort nye sognehus på Strandstræde 4. Alle er velkomne og det koster ikke noget at
deltage. Fotokopier af relevante tekster udleveres.

Under himlen - samtaler og suppe
Efteråret byder på 5 åben snak aftener hvor vi for føste gang forsøger
os med konfirmandundervisning for voksne. Den første gang er
tirsdag den 25. september kl. 19.00 i vort nye sognehus på
Strandstræde 4. Sognepræst Klaus Meisner vil give et oplæg om et
særligt tema til efterfølgende diskussion, og undervejs servere
sognepræsten suppe. Samtalerne slutter kl. 20.30.
De følgende datoer er 9. oktober, 30. oktober, 13. november og 4.
december. Da det er først gang vi forsøger os med
konfirmandundervisning for voksne vil detaljer omkring forløbet
komme på plads første gang vi mødes.

Faste aktiviteter i sognehuset fortsætter
To regelmæssige månedlige aktiviteter i sognehuset fortsætter gennem efteråret. Den ene er Babycafé, som
foregår den anden tirsdag i måneden kl. 9.30. Der synges, hygges og leges med de
aldermindste. Husk at medbringe hjemmesko til de små. Første gang er tirsdag den 11.
september, og der serveres kaffe til de voksne. Der vil også være babycafé den 9. oktober
igen kl. 9.30.
Det andet er Fredagscafé den sidste fredag i hver måned kl. 15.00. Første gang er fredag den
28. september, hvor sognepræst Caja Winterø vil fortælle om 30ernes og 40ernes store
danske diva Liva Weel. Det bliver en snak om hendes liv, ægteskab, karriere og naturligvis
skal vi også høre hendes egne sange som hun sang dem. Der serveres kaffe og brød mod en
mindre betaling.
Fredag den 26. oktober kommer Dorte Dideriksen og besøger Fredagscaféen. Hvad hun vil
fortælle om afsløres i næste månedsfolder.
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Konfirmationsforberedelsen starter
Undervisningen af næste års konfirmander starter medio september. Har man ikke allerde fået et
informationsbrev fra præsterne, så bedes man rette henvendelse til kirkekontoret på tlf. 4733 5187 i
åbningstiden.

Menighedsrådsvalg ved valgforsamling
Tirsdag den 11. september kl. 19.00 vil der være valgforsamling med valg af et nyt menighedsråd for Slangerup Sogn.
Valgforsamling er et møde hvortil alle sognets folkekirkemedlemmer er inviteret, og ved dette møde vælges
menighedsrådet for de kommende to år. Det er en ny måde at afholde menighedsrådsvalg på, som det nuværende
menighedsråd har fået kirkeminiteriets tilladelse til. Det er et forsøg på at skabe en mere åben valgform. For at være
valgbar, så skal man være medlem af folkekirken.
Det nuværende menighedsråd har også fået tilladelse til at
afkorte funktionsperioden for det kommende
menighedsråd fra 4 år til 2 år. Det betyder, at der er
menighedsrådsvalg i Slangerup Sogn både i 2012 og i
2014. Håbet er at flere specielt yngre medlemmer af
menigheden vil blive interesserede i at bruge lidt tid på at
dreje det kirkelige liv i sognet i den retning de mener det
skal gå. Det nuværende menighedsråd har på et
visionsmøde tidligere i år identificeret, at man har for lidt
kontakt med sognets unge mennesker - simpelthen fordi
de nuværende medlemmers børn er flyttet hjemmefra.
En PDF-fil med annonceringen af menighedsrådsvalg ved valgforsamling for en to årig periode i Slangerup Sogn kan
downloades fra omtalen på hjemmesiden. Spørgsmål om procedure for valget kan rettes til valgudvalget, som består af
sognepræst Caja Winterø, menighedsrådsmedlem Jørgen Sørensen og menighedsrådsmedlem Stig Colbjørn eller til
udvalgets sekretær kordegn Helle Sylvest.

Slangerup Kirkekontor
Strandstræde 4
3550 Slangerup
4733 5187
hsy@km.dk
Åbent:
man-fre 09.00 - 13.00
samt tor 16.00 - 18.00
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Sognepræst Caja Winterø
4733 2347
cw@km.dk

Menighedsrådsformand Henrik Pedersen
4733 5780
henrik@slangerupkirke.net

Sognepræst Klaus Meisner
2341 4495
kgm@km.dk

Kirkeværge Niels Jensen
4141 5531
niels@slangerupkirke.net

