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LYNGBY KIRKE

Eftermiddagsmøde
Den danske slavehandel
Onsdag 1/11 kl. 14.00-16.00
i sognegården ved JD
Forfatter Mich Vraa fortæller om
sin meget roste roman ’Haabet´,
som handler om slavehandelen i
Dansk-Vestindien 1787 til 1825.

LYNGBY KIRKE

Læs
mere
på
Sognepræst (kbf)
e og
andre
s aktiviteter,
samt gudstjenesteliste,
Julie K. Goldschmidt JKG
www.lyngby-kirke.dk
bladet eller på www.lyngby-kirke.dk
2160 4044 jkg@km.dk
Sognepræst
Cecilia Lotko Pontoppidan CLP
5151 6483 clm@km.dk
Sognepræst
Jørgen Demant JD
4588 4075 jtd@km.dk

Kirkekontor:
ngby Kirke
Lyngby Hovedgade 3, 2800 Kgs. Lyngby
Kirkestræde
10 ATlf.: 45 87 53 76, lyngbykirkekontor@mail.dk
æde 10Lyngby
A, Boks 162,
2800 Kgs. Lyngby,
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 5376
lyngbykirkekontor@mail.dk

Sognepræst
Nils Wildschiødtz Hansen NWH
2132 1954 nwh@km.dk

Fyraftenskoncert i kirken
Fredag 3/11 kl. 17.00
Pianist Filip Michalak spiller værker af
F. Chopin, D. Scarlatti, E. Granados og
den dansk-tyske komponist Søren Nils
Eichberg. Filip har vundet adskillige
priser de sidste mange år og giver
koncerter i bl.a. Danmark, Sverige,
Norge og Polen. Der er gratis adgang
og en forfriskning efter koncerten.

Alle Helgen
Søndag 5/11
kl. 9.00 Morgenandagt ved Julie K. Goldschmidt
kl. 16.00 Gudstjeneste ved Jørgen Demant
Ved begge gudstjenester kan man tænde et lys og få navnet på sin afdøde
slægtning eller ven læst op.
kl. 14.30 Vandring på Lyngby Assistens Kirkegård under ledelse af tidligere
stadsarkivar Jeppe Tønsberg. Mange af de bevarede gravsten er fredede, de
nævner en lang række personer, der har haft betydning for Lyngby-Taarbæk.
Efter kirkegårdens endelige nedlæggelse i 2021 forventes den at fortsætte
som kirkegårdspark. Mødested: Indgangen fra Toftebæksvej.
Vandringen varer godt en time.
’Det er Luther øl’
Mandag 6/11 kl. 19.00-21.00
i sognegården ved CLP
Lutheraften, hvor kirke, kro og tro
mødes. I Luthers hjem i Wittenberg
blev der omkring middagsbordet talt
frimodigt om livet. Med afsæt i et par
af Luthers bordtaler vil vi se nærmere
på, hvad der blev talt om, og om disse
taler kunne have gyldighed i dag?
Velkommen til en aften, hvor der også
vil blive budt på et glas hjemmebrygget ’Luther øl’ og et stykke brød.

Dåbskludekabinet
- masker med mening
Mandag 13/11 kl. 14.00-ca. 16.00
’Arbejdende værksted’ i kirken. Strik
dåbsklude til kirkens dåbsbørn, mønstre og garn kan hentes på kirkekontoret. Kontakt evt. CLP.
Litteraturstudiekreds
Torsdag 16/11 kl. 19.30
i sognegården ved JD
Vi læser Jens Christian Grøndahl
”Jernporten”

Kantategudstjeneste
Søndag 19/11 kl. 10.30
I højmessen ved JKG opføres J.S.
Bachs kendte solokantate ”Ich habe
genug” med den norske bas Martin
Hatlo. Lyngby kirkes barokorkester
spiller under ledelse af organist
Regina Bruun.

Danmark oversætter Bibelen
Onsdage 22/11 og 13/12, torsdage
18/1 og 1/2 kl. 16.30-18.30
i sognegården ved Jørgen Demant.
Bibelselskabet oversætter i disse år
Det Gamle Testamente til nudansk
og vil gerne have medlæsere på
oversættelsen.
Derfor inviteres til at læse med på
to af de nyoversatte skrifter:
Davids Salmer og Ruths Bog.
Kommentarer sendes videre til
Bibelselskabet.
Tilmelding til kirkekontoret, hvor
tekster kan hentes fra 6/11.

HUSK OGSÅ!
Legestue hver onsdag kl. 9.30
Strikkecafé
2/11, 16/11 og 30/11 kl. 13.00
Laudes 7/11 og 21/11 kl. 9.00
Sorggruppe
Kontakt CLP eller JD
Babysalmesang i kirken
Kontakt kirkekontoret
Gudstjenester på Baunehøj
7/11 kl. 10.15 kun beboere
23/11 kl. 10.15 for alle
Godmorgengudstjenester
9/11 og 23/11 kl. 10.00
Offentligt menighedsrådsmøde
21/11 kl. 19.00
Vil du med en tur i Cirkus Europa?
Onsdag 29/11 kl. 18.15 ved CLP
Aftentur med bus til museet Arkens
udstilling af Michael Kvium - med rundvisning. Afgang fra Lyngby Kirkestræde
10A kl. 18.15. Pris 100 kr. Begrænset
deltagerantal - tilmelding og betaling
til kirkekontoret senest 22/11.

CHRISTIANSKIRKEN
Salonaften - Tro og Frihed
Fredag 3/11 kl. 18.30
Vi ser filmen ”Philomena”, der
handler om en katolsk pensioneret sygeplejerske, der leder efter
den søn, som nonner tvang hende
til at bortadoptere, da hun var ung.
På sin rejse møder hun en journalist, der har mistet sin tro.
Mødet mellem de to er drivkraften
i filmen. Filmen er fra 2013 og har vundet flere priser. Der serveres rødvin
og ost. Pris 50 kr. Tilmelding på kirkekontoret.

CHRISTIANSKIRKEN

www.christianskirken-lyngby.dk
Christianskirken i Lyngby

Provst (kbf)
Eigil Saxe ESAX
4587 0758 esax@km.dk
Sognepræst
Eva Borbye Pedersen EBP
4588 1761 eabp@km.dk

Kirkekontor:
Chr. X’s Allé 122
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 1398
kirkekontoret@
christianskirken-lyngby.dk

Sognepræst
Lisa Tikkanen Pagh LTP
2878 0630 ltp@km.dk
Sognepræst og ungdomspræst
Anita Brændsgaard Bennetsen
ABB
5360 4940 anbb@km.dk

Allehelgens søndag
Søndag 5/11 kl. 10.00
Dagen, hvor vi mindes de døde.
Under gudstjenesten samler vi
tankerne om de kære vi har taget
afsked med i løbet af året. Der vil
være mulighed for at tænde lys, og
navnene på de personer, vi har mistet, bliver læst op. Ønskes oplæsning på én man tidligere har mistet,
er det også muligt.

Ungdomskirken
Unplugged
Søndag 5/11 kl. 14.00-17.00
Tag dit bedste brætspil under armen
og mød op i sognegården til en eftermiddag med masser af spil og hygge.
Gratis kaffe, te og toast ad libitum.
Offentligt menighedsrådsmøde
Torsdag 9/11 kl. 18.30

Meditativ gudstjeneste
Torsdag 16/11 kl. 19.00
En fredfyldt gudstjeneste med et
andet instrument end orglet. Bibelord,
bøn, salmer, taizé sang og refleksioner
til eftertanke i et smukt kirkerum med
levende lys.
Refleksionsløb
Fredag 17/11 kl. 17.00
Tag med på en løbe- eller gåtur, hvor
vi reflekterer over et eksistentielt
tema. Vi mødes i kirken.
Løbeturen er på ca. 7 km. Gåturen på
ca. 4 km. Fælles afslutning i kirken.
Studiekreds
- året rundt med Luther
Onsdag 22/11 kl. 19.00-20.30
Denne aften om ”troen og de gode
gerninger” med udgangspunkt i
Den Augsburgske Bekendelse,
som er skrevet som forklaring på
reformatorernes tro.
Findes på www.folkekirken.dk,
fås på kirkekontoret eller hos LTP.

KONCERTER
Gladsaxe Symfoniorkester
Søndag 5/11 kl. 16.00
På programmet er Schuberts Symfoni nr. 9 i C-dur og Max Bruchs violinkoncert nr. 1, opus 26. Dirigent
Kristoffer Kaas. Solist Johannes Søe
Hansen. Orkesteret består af 45
amatørmusikere samt fire professionelle koncertmestre. Entré 100 kr.
Billetter ved indgangen.
OBG Brassband
Søndag 12/11 kl. 15.00
Brassbandet består af 24 musikere,
der spiller musik af bl.a. Eric Ball og
Leon Boellmann.
Dirigent: Stanley Westh.
Entré 50 kr. Billetter ved indgangen.

Pastagudstjeneste
Torsdag 23/11 kl. 17.30-19.00
Om skurken Herodes. Herodes havde
hørt rygter om, at der var født en ny

konge. Vi hører om de skumle planer,
han havde i ærmet. Aftenen starter
med fællesspisning og en aktivitet
for børnene. Derefter gudstjeneste.
Tilmelding senest tirsdag 21/11 på
cat@christianskirken-lyngby.dk
Fredagsskolen
Kunst og kristendom
Fredage 10/11 og 24/11 kl. 13.00-14.30
Hvordan er troen blevet formidlet i
kunsten gennem tiden, og hvordan
påvirker den vores tanker om Gud og
tro?
10/11: Barok og Rokoko
24/11: Renæssance
Miniretræte
Lørdag 25/11 kl. 9.45-14.00
Lyngby Rosenvænge 5
En livgivende pause med 4 timer
i stilhed og bøn. Fælles oplæg om
bøn og tro samt guidet meditation.
Tid til egen fordybelse. Tilmelding til
kirkekontoret eller EBP senest fredag
24/11 kl. 12.00. Frokost 50 kr.

Kirkejulefrokost
Torsdag 7/12 kl. 13.00-16.00
i sognegården, arrangeret af aktivitetsudvalget, præster og personale.
Frokost med mere eller mindre muntre indslag - sang og fortællinger.
Pris 50 kr. Tilmelding og betaling til
kirkekontoret senest 4/12.

SALMER PÅ TVÆRS

Lutter salmer i 500 år
I Christianskirken, Lyngby kirke
og Lundtofte kirke fortsætter vi
med at synge salmer og høre
musik fra Luther til i dag.
Næste arrangement:
Søndag 26/11 kl. 17.00-18.00
i Lyngby kirke ved JD og JKG
Nyeste salmer
Der udgives salmer som ingensinde før, og der komponeres ny
musik med ny instrumentering.
Vi skal synge salmer af bl.a.
Simon Grotrian og Iben Krogsdal.
Caroline Borello med jazzband
medvirker.

Meditativ bibellæsning
- det lyttende hjertes bøn
Tirsdag 7/11 og onsdag 29/11
kl. 19.30-21.00
Den meditative bibellæsning hjælper
til en forståelse af, hvad bibelteksterne siger hver enkelt af os.
Yderligere oplysninger hos EBP.
Samværsklubben
- et mødested for de modne
Onsdage kl. 9.30-11.30
1/11 Niels W. Gades musik
8/11 Udflugt til den Reformerte
Kirke i København
15/11 Komponisten George Philip
Telemann
22/11 Husker du - så fortæl! Om at
skrive sin egen livshistorie
29/11 KZ- fangernes helte:
Fritz Lerche og Sophus Boas
Pris 20 kr. pr gang.

LUNDTOFTE KIRKE
Vandretur
Mandag 6/11 kl. 11.00
Lundtofte Sognegård
Snør vandrestøvlerne og tag med ud
og gå i hyggeligt selskab. Vi starter fra
Lundtofte Sognegård.

LUNDTOFTE KIRKE
www.lundtofte-kirke.dk
Lundtofte Sogn

Sognepræst (kbf)
Julie Finne Bjørklund Rebel JR
4010 3710 jbr@km.dk
Sognepræst
Mette Enevold ME
4587 8582 men@km.dk
Sognepræst
Pernille Bach-Mortensen PBM
2019 2101 pbm@km.dk

Kirkekontor:
Lundtofte Kirkevej 3
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 9248
kirkekontoret@lundtoftekirke.dk

Sognepræst
Jørgen Bo Christensen JBC
2442 5975
pastor@pf.dtu.dk
Sognepræst
Christine Kjærulff Beck CKB
2023 2583 chb@km.dk

Filmaften
Tirsdag 7/11 kl. 19-22.30
Vi ser filmen ”45 år”, og bagefter
snakker vi om filmen over et glas vin.
En film om kærligheden og dens skrøbelighed. Kate og Geoff er ved at planlægge deres 45-års bryllupsdag, men
midt i den lykkelige stund får parret
en chokerende besked. Liget af Geoffs
første kærlighed er blevet fundet, efter
at hun forsvandt i en ulykke for mange
år siden. En historie som Kate aldrig
har hørt om.
Gratis deltagelse - tilmelding hos ME.
Kirkeven
En kirkeven følger dig i kirke, hvis du
har svært ved at komme af sted selv.
Få eller bliv kirkeven ved henvendelse til CKB.

Hun mødte Jesus
Onsdag 8/11 kl. 19.00
i Lundtofte Kirke
Journalist og forfatter Charlotte
Rørth mødte Jesus i et sakristi i
Úbeda i Spanien. Det var ikke bare
en overvældende og uforklarlig
oplevelse for hende. Det var også
en meget svær oplevelse at bearbejde for en rationel, ikke-religiøs
moderne kvinde.
I 2015 udkom den første bog om
hendes oplevelser, og hun har
holdt
foredrag i
hele landet. Hør
hende
fortælle
om
møderne
og tiden
derefter.
Gratis
adgang.

Darwin og Sitting Bull
Tirsdag 14/11 kl. 19.30 i Lundtofte Sognegård
Det planlagte foredrag med Eske Willerslev i foråret
blev desværre aflyst, da han blev inviteret til en genbegravelse af et 10.000 år gammelt indianerskelet i
USA - og det siger man selvfølgelig ikke nej til. Men
nu er han på igen. Eske Willerslev er evolutionsbiolog
og en af verdens førende forskere i fortids-DNA. Han
anser darwinismen for en teori, der er bekræftet og
sand. Men han argumenterer samtidig for, at mennesket har brug for religiøsitet, og at verden kan forstås
både videnskabeligt og åndeligt. Gratis adgang.
Demensaften
Tirsdag 21/11 kl. 17.30 i Geels Kirkesal
Sognepræst CKB inviterer demente og
deres pårørende til andagt og fællesspisning. Pris: 35 kr. pr. person.
Tilmelding hos CKB.
Studiekreds om etik
Onsdag 22/11 kl. 19.00 i Lundtofte
Sognegård. Vi læser tekster af den
danske teolog og filosof K.E. Løgstrup
(1905-1981). Teksterne får man udleveret. Tilmelding hos studenterpræst JBC
eller til kirkekontoret.

Livsmod og håb
Onsdag 22/11 kl. 14.00
i Lundtofte Sognegård
Onsdagstræf om livsmod og håb ved
sognepræst ME. I en tid, hvor vi lever
efter idealet om at være det stærke, vellykkede menneske, som kan klare det
hele, og hvor mange mennesker bliver
syge af ikke at kunne leve op til dette
entydige billede af mennesket, har vi
brug for ord og italesættelse af at være
menneske i det komplekse liv. Foredraget krydres med citater fra den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson.

Salmer i rytmiske klæder
Tirsdag 28/11 kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Windfield Church Band startede i 2006
som et dansk Procol Harum Project.
Siden har de udviklet sig til et rytmisk
kirkeband, der på den ene side optræder med rytmisk musik relateret til tro,
Jazz og vin
Torsdag 23/11 kl. 19.00 i Geels Kirkesal kirke, kristendom – og på den anden
side iklæder fortrinsvis gamle, traditioForedrag med mange dejlige filmklip
nelle salmer og sange et nyt udtryk ved
om Jan Johansson ved Thomas Heilat lade musikken og udtrykket fremstå
mann. Der vil blive serveret gode vine
som i et symfonisk rockband.
og lidt spiseligt undervejs.
Gratis adgang.
Det koster 50 kr. at deltage. Tilmelding
senest mandag 13/11 til organist Vibeke
Babysalmesang
Nilsson på vni@lundtofte-kirke.dk
Hver onsdag kl. 10.00 i Geels Kirkesal
Musik, sang, leg og nærvær for
nybagte forældre og deres babyer.
JULEMARKED
Få mere information hos organist
Julemarked
Vibeke Nilsson på tlf.: 45 87 78 15.
Lørdag 2/12 kl. 11.00-16.00
Det er gratis at deltage.
Adventskranse, juledekorationer,
julegaver, juleeventyr i kirketårnet,
Aftensang
underholdning, frokost, gløgg og
Hver onsdag kl. 17.00 i Lundtofte Kirke
julebag.
Salmesang, bibelske læsninger, gregoriansk sang, stille bøn og orgelmusik.

VIRUM KIRKE
Morgensang
Onsdage 1/11 og 15/11 kl. 9.00
ved ES
Det er dejligt at begynde dagen med
en sang. Vi synger en udvalgt salme,
læser en tekst og afslutter med en
kop kaffe/te i våbenhuset.
Tilmelding ikke nødvendig.

VIRUM KIRKE
www.virumkirke.dk
/Virum.kirke

Sognepræst (kbf)
Elisabeth Siemen ES
4585 6330 ebsi@km.dk

Virum Kirke
Kirkekontor:
Kirkebakken 10, 2830 Virum
Tlf. 4585 5715
kirkekontoret@virumkirke.dk

Sognepræst
Inge Nelson IN

2442 4768 inp@km.dk
Sognepræst
Kristian Tvilling KT
4585 8090 kt@km.dk

Sorggruppe
Torsdag 2/11 kl. 10.00 ved IN
I hyggelige og afslappede rammer
kan man samtale om stort og småt
i et fortroligt rum og møde andre,
der også har mistet en, der stod dem
nær. Man kan løbende tilmelde sig
hos IN.
Stillegudstjeneste
søndag 5/11 kl. 19.30 ved ES
Allehelgens aften tænder vi lys
til erindring om dem, der er gået
bort. Stilhed og fordybelse, smuk
musik, læsning af bibelske og
poetiske tekster danner rammen
for denne gudstjeneste.

Fernisering af kunstudstilling
Leitmotiv
Søndag 5/11 efter højmessen
Kunstneren Olivier Blois-Puls udstiller oliemalerier og akvareller, der er
inspireret af 70`ernes optiske kunst
og minimalisme. Kaffe, te og kage.
Studiekreds
Brinkmann og Paulus
Onsdage 8/11 og 29/11 kl.19.30
Kristian Tvilling tager i sin studiekreds
udgangspunkt i forfatter Svend Brinkmanns bøger ”Stå fast” og ”Ståsteder”
og perspektiverer til apostlen Paulus.
Tilmelding ikke nødvendig. Det er
gratis at deltage.
Lasagnegudstjeneste
Bibelbingo
Torsdag 9/11 kl. 17.00 ved KT
Hvem blev smidt ud af Paradisets
have, og hvad får Moses på Sinajs
bjerg? Få pladen fuld af bibelhistorier
til Bibelbingo – der er præmier til
de heldige og skarpe. Tilmelding på
hjemmesiden senest tirsdag 7/11.

Koncert med Kammerkoret Carmina
Søndag 12/11 kl. 16.00
Under ledelse af kordirigent Kasper
Bech Hemmingsen synger koret spritny kormusik af bl. a. Bjarke Moe,
Claudio Passilongo og Timothy Baxter.
Koret, der er en blanding af amatører
og semi-professionelle sangere, har
en forkærlighed for at synge a capella
musik. Gratis adgang.
Operaintro til Tryllefløjten
Tirsdag 14/11 kl. 19.30
Som introduktion til den planlagte
tur i Operaen inviteres til en aften,
hvor Tryllefløjtens mange temaer,
både musikalsk og indholdsmæssigt,
bliver gennemgået.
Eftermiddagsmøde
”Som om”
Torsdag 16/11 kl. 14.30
Forfatter Kristina Stoltz fortæller om
sin roman ”Som om”, der handler om
kernefamilien og dens opløsning og
om kunstnerliv og kampen for sammenhæng og tilhørsforhold. Romanen

var indstillet til DR’s romanpris 2017.
Kaffe, te og kage koster 20 kr.
Gospelkoncert
Søndag 19/11 kl. 19.30
Oplev et brag af en gospelkoncert
med Virum Kirkes store gospelkor,
der akkompagneres af klaver, bas og
trommer. Det bliver en festlig aften
under ledelse af Tina Robinson og
Knud Rasmussen. Alle er velkomne,
og koncerten er gratis.
Fællessang og frokost
Mandag 20/11 kl. 11.30
Vi samles igen til en omgang fællessang og frokost med gode sange på
programmet, hyggeligt samvær og en
god frokost.
Knud Rasmussen, Anette Welner og
Marlene Kejser akkompagnerer.
Gratis adgang. Tilmelding på kirkekontoret eller hjemmesiden senest
torsdag 16/11.
Offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag 22/11 kl. 19.00

NÆSTE MÅNEDSANNONCE 28/11

Bibelen på 45 minutter
Lørdag 25/11 kl. 17.00
Søndag 26/11 kl. 17.00
Denne teaterforestilling er en lynrejse i kristendommens fortællinger
og budskaber. Din guide på turen er
sognepræst Kristian Tvilling og hans
assistent Marlene Kejser.
Billetreservation på hjemmesiden.
Filmstudiekreds
Tirsdag 28/11 kl. 19.00 ved IN
November måneds film er et romantisk drama om en ung britisk kvinde,
der forelsker sig i en afrikansk høvding og flytter til Afrika. Efterfølgende
drøfter deltagerne filmen over en kop
kaffe eller te. Gratis adgang.

HUSK OGSÅ!
Minikonfirmand
hver onsdag kl. 15.00
Gospelkor
hver onsdag kl. 17.00
Babysalmesang
hver mandag kl. 10.00

Adventskransebinding og julemad
Torsdag 30/11 kl. 17.00
Lige inden december går i gang
finder vi lys, gran, stjerner og bånd
frem, så vi kan lave adventskranse og
juledekorationer. Derefter serverer
vi et traditionelt julemåltid, hvor der
vil være mandelgaver på spil under
risalamanden!
Mad og drikke er gratis. Betaling for
dekorationer.
Tilmelding på hjemmesiden eller
kirkekontoret senest mandag 27/11.

