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Vis mig dit ansigt, før alt er forbi

Sådan synger vi i en
af Benny Andersens
sange. Det siger os
noget om nærvær og
fortrolighed, øjenkontakt, noget om at
kende den anden og sig selv.
Der er en teaterforestilling, der hedder
”Vores sensommer.” Den var også forbi
som turneforestilling her i Haslev for nogle
måneder siden. Den handler om det at blive gammel. Og det gør vi jo. Heldigvis, i
forhold til alternativet: ikke at blive gammel. Selvom ikke alt ved aldring er rart at
tænke på.

Der var en rørende scene, som gjorde
dybt indtryk på mig.
Den gamle mand i Ulf Pilgaards skikkelse, begyndende dement, bliver af sin kone (Lisbeth Dahl) sendt ud for at plukke
skovjordbær et par hundrede meter fra
det sommerhus, hvor de har tilbragt alle
deres somre i mere end 40 år. ”Alle disse
år,” som de siger til hinanden og smiler
ved tanken om alle minderne. Han kommer dog meget hurtigt tilbage, synlig rystet. Har ikke fået plukket noget som
helst, han forsøger at dække over det ved
at lade som om, han hælder sine jordbær
(som han altså ikke har) oven i spanden

med dem, konen allerede har plukket.
Men lidt efter forklarer han sin kone,
hvad der var sket: ”Det var så mærkeligt
derude, jeg kunne ikke genkende hverken
stien eller skoven eller jordbærstedet. Det
var som om, jeg aldrig havde været der
før. Så blev jeg bange. Og skyndte mig
hjem, for jeg måtte hjem og se dit ansigt –
for at finde ud af, om jeg stadig er mig
selv.”

Det er det, kristendom, kirke og tro går ud
på: At Gud har vist os sit ansigt i Jesus
Kristus, sådan at vi kan kende ham – og
kende os selv – og kende den verden, vi
er anbragt midt i.
Det startede julenat. Han flyttede ind i
vores verden og viste os sit ansigt. Han
blev født, sådan som vi bliver født, og som
ethvert barn i vores familier bliver født. Og
han voksede op og levede et menneskeliv
som vores – med alle de glæder sorger,
længsler og udfordringer, der hører til det.
Og dog så anderledes. Han viste os et liv,
sådan som det kunne være og skulle
være, hvis vi bare levede efter Guds bestemmelse med os. Han fortalte os og viste os i al sin færd, hvordan Gud ser på
os. Når vi ser ham, ser vi Guds ansigt og
mærker hans kærlig øjne, som altid følger

Sommerkirke for børn

Haslev Kirke
Sommerkirke for børn 2017
”PÅ FOD MED KIRKEN”
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Haslev Kirke har et gratis tilbud til
alle sommerferiebørn i uge 26.
Kom og vær med til at gå på
opdagelse i og omkring kirken og
få udfordret alle dine sanser.
Som i de forudgående sommerkirke for børn, skal der både
ses, høres, lugtes, smages, røres

og gøres!
Ugen forløber på den måde, at
børnene hele ugen møder kl. 10.0014.00 medbringende en madpakke.
Sommerkirke for børn holder til i
Bindingsværkshuset, Kirkepladsen 8a. og det er gratis at deltage.
Tilmelding senest den 15. juni til:
Ellen Faber Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder
elmj@km.dk

os. Og han døde en død, som ligner vores, men viste os, at også der i mørket lyser Guds ansigt over os.

Når vi er faret vild, når vi er blevet gamle
og glemsomme, når vi er bange og forvirrede, så er der altid et sted at vende tilbage til, sådan at alting falder på plads igen.
I ham ser vi Guds ansigt.
”Se, hvilket menneske, se, hvilket mod.
Se, hvor han angriber ondskabens rod.
Sådan er Skaberen, sådan er Gud!”
(Salmebogen nr. 68)
Glædelig trinitatistid!
Werner Fischer-Nielsen

Familieklubben

Haslev Kirkes Familieklub er et
åbent tilbud til alle familier, der vil
være sammen med andre om
sjove oplevelser og aktiviteter,
spisning, fortælling og sang.
Fredag d. 23. juni:
Sankt Hans - Vi
starter med frugt,
saft og kaffe kl.
16.30. Kl. 17.00 er
der aftensang og
aktiviteter i børnehøjde for alle.
Efter aftensmaden tænder vi bål
og laver snobrød, popcorn og
sikkert noget både sødt og
fedtet….
Ca. kl. 19.30 slutter vi - man er
velkommen til at blive eller liste
hjem eller videre til andre arrangementer, f.eks. i Emmaus´
have.

Af hensyn til maden er tilmelding
nødvendig senest tirsdag før en
klubaften til maroe@km.dk eller
på Facebook: Haslev Kirkes Familieklub. Maden koster 30,- pr. person.

Kirken inviterer
Musik i kirken
Haslev Kirke

Søndag 11. juni kl. 10.30
Spillemandsmesse i
Lunden

Koret til spillemandsmessen kommer til at bestå af både kirkens
juniorkor og ungdomskor. Men ALLE kan
være med
Haslev
Kirkei koret!
hver torsdag
Der er kl.
åbne
16.30-18.30
korprøver
fori
sangglade mennesker i alle aldre, så vi
håber at kunne sammensætte et kor med en
aldersfordeling fra 7 til 97 år!

Tirsdag 13. juni kl. 19.00
Salmegalla 2017 – mangfoldighed og
dansende melodier

Folk der har været med før, ved, at når en
snes salmedigtere og salme-komponister én
gang om året samles i Haslev Kirke for at
synge deres nyeste salmer sammen med
Danmarks mest velsyngende menighed, så
er stemningen høj. I år har 18 digtere og
komponister givet hinanden opgaven: skriv
en salme om mangfoldighed til en dansende
melodi. Der er gratis adgang, men der samles ind til Emmaus, der er værter for de 18!
Torsdag 22. juni kl.
19.30
Reformationen og
den musikalske revolution

I forbindelse med KIRKEMUSIKKENS DAG
2017 kommer et af Danmarks allerbedste
kor til Haslev: Vokalensemblet Musica Ficta
vil under ledelse af deres dirigent Bo Holten
tage publikum med på en mere end 800 år
lang rejse helt tilbage til den gregorianske
sang over katolsk flerstemmig sang og Reformationstidens salmer frem til de salmer, vi
synger i Danmark i dag. Bo Holten har både
udgivet Højskolesangbogens melodibog og
ledet engelske BBC Singers, så han kan
både den folkelige og den finere musik. Bo
vil fortælle om musikken undervejs.

Koncerten er arrangeret i samarbejde med
Sjællands Kirkemusikskole og støttet af
Gramex. Koncerten begynder kl. 19.30 og
varer små to timer inklusive pause! Der er
gratis adgang!

Haslev Kirke

www.haslevkirke.dk

Åben Fredag

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00

d. 9. juni: Udflugt
d. 23. juni: Sankthans på Emmaus
www.haslevkirke.dk >
Kirken inviterer >Åben Fredag

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Skt. Hans aften

Emmaus/HUH, Højskolevej
Fredag d. 23. juni 2017

Pinsegudstjeneste

Boesdal Kalkbrud, Rødvig Stevns

2. pinsedag d. 5. juni kl.
11.00

I pinsen er der traditionen tro provstigudstjeneste i Boesdal Kalkbrud,
Boesdalsvej 9, 4673
Rødvig, Stevns. Det betyder, at der den dag
ikke er gudstjenester i Haslev og Freerslev.
Sognepræst Eigil Andreasen, Lille Heddinge
Sogn, prædiker.

Ønsker man kørelejlighed – kontakt da kirkekontoret senest torsdag d. 1. juni.

Tag madkurven med eller køb lidt godt at
spise i Café Stevens bod.

Sommermorgenssang
Haslev Kirke torsdage kl. 9.00

I sommerperioden er der
morgensang i Haslev Kirke en gang om ugen. I resten af året er det første
fredag i måneden, men i
sommertiden er det hver torsdag kl. 9.00.
Fra torsdag den 29. juni til og med torsdag
den 3. august.
29. juni • 6. juli • 13. juli • 20. juli • 27. juli

Litteraturcafé

holder sommerferie
Vi mødes igen til oktober

Pilgrimsvandring 2017

• Alle er velkomne •

kl. 18.00 Spisning i haven af bestilt eller
medbragt mad. Madkurv bestilles
på www.galleri-emmaus.dk
kl. 19.30 Boldspil og lege for hele familien.
Haslev Senoirbrass spiller.
kl. 20.30 Bålet tændes.
Båltale
Der er mulighed for at lave snobrød ved
bålet, og der kan købes kaffe, the, saftevand
og kage.
Carl Axel Lorentzen
tlf. 5631 3622 • 2018 5239 • cal@fdf.dk

Kirkemiddag
holder sommerferie

Vi mødes igen til september.

Mandagsklub
Kirkehuset

hænder,
Kan
du li’drikke
at bruge
kaffe,
dine
få
sludder – og samtidig
støtte et godt formål?
Medbring
materialer.
”Genbrugsmaterialer” fås - sammen med
ideer til, hvordan de kan bruges.
De færdige produkter sælges gennem
Kirkens Korshær eller bruges som gaver til
hjemløse.
Hver mandag i juni og juli
Nærmere oplysning og tilmelding

for Tryggevælde provsti rundt om Øde Førslev
Lørdag d. 2. september
Hiv en dag ud kalenderen og nyd den friske
luft, de smukke kirker
og skøn natur på pilgrimsvandringen 2017.
Glæd dig til en dag i et
godt fællesskab med
fordybelse for både
krop og sjæl.

Læs mere i folderen om pilgrimsvandringen
som du finder i kirkehuset eller på kirkens
hjemmeside: www.haslevkirke.dk

Transport til møder bestilles på tlf.
56 31 51 62
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Førstehjælp til gudstjenesten

Da jeg i mine unge dage var sognemedhjælper i Aarhus, hørte jeg engang en lille pige gøre rede for sin oplevelse af at være til
gudstjeneste i kirken: ”Først kom vi ind, så
syngt vi lidt, så bedt vi lidt, så snakt han lidt,
så syngt vi lidt igen, og så gik vi hjem.”
Egentlig en ganske udmærket beskrivelse af en gudstjeneste. Hun havde fanget, at
der er en vekselvirkning mellem ord og musik og en vekselvirkning mellem det,
præsten gør, og det, menigheden gør, og
det, de gør i fællesskab. Og ikke mindst, at
vi kommer ind i ”dette dit hus”, og vi går ud
igen, når vi har været der en times tid!

Hvad betyder ordet gudstjeneste?
Hvem er det, der tjener hvem? De fleste har
nok den idé, at gudstjeneste betyder, at vi
gør Gud en tjeneste ved at sætte tid af til at
komme og besøge ham søndag formiddag.
Det er han sikkert glad for! Nej, det er ikke
det. Tværtimod betyder det, at Gud tjener os
– med sit ord, dåb og nadver, tilgivelse, retledning og inspiration. Og når det er sket,
skal vi gå ud i vores dagligdag og tjene Gud
ved at tjene medmennesket. Gudstjeneste
om søndagen er, at Gud tjener os, gudstjeneste mandag til lørdag er, at vi tjener Gud.
En enkel nøgle: Vende og dreje
Hvorfor vender præsten nogle gange ryggen til menigheden? Gudstjenesten er et
møde mellem Gud og mennesker. Og i dette møde er præsten i al ubeskedenhed omdrejningspunktet og viser det gennem en
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ganske enkel koreografi. Det er en nem
nøgle til at forstå, hvor vi er henne i forløbet.
Når præsten er vendt mod alteret (Guds
sted) og dermed har ryggen til menigheden,
taler han eller hun på menighedens vegne
til Gud. Det sker under bønnerne. Når
præsten vender sig fra alteret mod menigheden, taler han eller hun på Guds vegne til
menigheden. Det er tekstlæsningerne fra Bibelen, indstiftelsesordene ved nadveren,
velsignelsen og dåben.
Prædikenen er en mellemform. Prædikestolen er jo ikke alteret og har ikke samme
valør som Guds sted, som alteret har det.
Selvom præstens prædiken oftest er enetale, forestiller den alligevel præstens og menighedens fælles overvejelse over, hvad dagens tekst betyder for os i dag. Derfor refererer præsterne i Haslev Kirke ofte til, hvad
der er blevet sagt i gudstjenestegrupperne,
hvor vi i fællesskab har forberedt gudstjenesten.

Fællesskab og medvirken
En gudstjeneste bliver til, når vi er sammen,
gør noget i fællesskab og retter os mod noget, der er større end os selv. Præsten kan
ikke holde gudstjeneste uden menighed.
Det bliver signaleret lige efter første salme,
når præsten hilser på menigheden ved at sige: ”Herren være med jer!” Det siger for det
første, at vi er inde i et rum og en tid, hvor
Gud og mennesker er særlig nær på hinanden. For det andet siger det, at præsten ikke
er alene i sine bestræbelser. Der skal være

nogen, der svarer: ”Og Herren være med
dig!” Ellers bliver der ikke gudstjeneste.
Man kan diskutere meget, om fællesskabet kommer godt nok til udtryk i gudstjenesten. Vi snakker jo ikke sammen og klapper
ikke hinanden på ryggen. Men vi gør noget
sammen: Synger sammen, lytter sammen,
beder sammen. Og dermed er der en aktiv
medvirken. Faktisk fylder salmesangen en
stor del af gudstjenesten, og der er i hvert
fald aktiv medvirken.
Og fællesskabet kommer til udtryk ved
kirkekaffen efter gudstjenesten. Her hilser vi
på hinanden og snakker med hinanden. Og
det gør vi også ved alle de andre arrangementer i ugens løb både i kirke og by.

En præst er ikke noget særligt
Præsten fylder rigeligt i gudstjenesten.
Sådan er det i vores kirkeordning (desværre), og det er præsten ansat til. Men vi skal
huske det, som Luther sagde: Ethvert kristent menneske har direkte adgang til Gud.
Man hverken skal eller behøver at relatere
sig igennem en præst. Du og Gud står direkte overfor hinanden uden melleminstanser. Det skal vi altid minde hinanden om.
Men derfor er det godt at komme i kirke alligevel. For hvis man ikke beskæftiger sig
med sit forhold til Gud, så det dør det ud.
Det er det samme som med relationen til sin
partner og sine børn.

Vi er alle i samme båd
En almindelig kirke består først og fremmest
af skib og kor – også Haslev Kirke. Koret,
det er ikke der, hvor koret står! Her står alteret. Det er Guds sted i kirken. Her læses bibelteksterne fra, her rettes bønnerne mod.
Her finder altergangen sted.
Skibet er menighedens sted. I Haslev Kirke har vi både et hovedskib og to side-skibe.
Vi sidder som i et vikingeskib (eller en rutebil
eller en DC9). Vi er på vej på livets rejse, livets sejlads fra vugge til grav. Det tænker vi
særligt på, når vi sidder der til gudstjeneste
søndag formiddag og måske endnu mere,
når vi er til begravelsesgudstjeneste. Vi er
alle i samme båd!
Helligånden
Både menighed, præst og øvrige medvirkende kan hoppe og springe, uden det nødvendigvis lykkes. Helligånden er afgørende.
Den kan løfte og inspirere, så det trods vore
svage evner på en almindelig grå søndag
alligevel bliver til liv og glæde.
Gud ske tak for det!

Werner Fischer-Nielsen

Nyt fra Haslev Kirkegård

gravmindet, således at der hverken er risiko for besøgende på gravstedet eller medarbejderne.

Kirkegården – lige nu
Forårs- og sommersæsonen er skudt i
gang, og der er i skrivende stund plantet
stedmoderblomster, som pynter og lyser
op på gravstederne. Disse afløses i slutningen af maj af isbegonier. Ukrudtet skal
bekæmpes, og græsplænerne slås; der er
nok at se til!

Velkommen
Vi byder velkommen til Martin Lindholm
Olsen, som pr. 15. april er blevet ansat
som medarbejder på kirkegården.
Man vil også kunne være heldig at møde Martin Olsen i sort tøj ved nogle af vore
kirkelige handlinger. Martin er et kendt ansigt i Haslev, da han er født og opvokset
her. Mange har sikkert også stiftet bekendtskab med ham gennem Haslev
Svømmeklub - Vi glæder os til samarbejdet.
I forlængelse af Martins velkomst vil vi her
præsentere kirkegårdens øvrige personale:
Martin Sauer – gartner/teamleder
Jytte Hansen – gartner/
kirkegårdsadministration
Vivi Hjelmsø – gartner/1. mand
Helle Gregersen – gartner/2. mand
Martin Jensen - gartner
Jette Simonsen - gartner

Foruden Haslev Kirkegård passer gartnergruppen Freerslev og Bråby Kirkegårde
og assisterer på Teestrup Kirkegård.
Haslev kirkegård bliver digitaliseret
Om nogle måneder vil det være muligt at
kunne finde gravstederne og de, der er
begravet via et digitalt kort.

Det vil lette arbejdet for medarbejderne,
idet de hurtigt og sikkert kan vise ledige
gravsteder frem til pårørende.
Desuden vil alle oplysninger omkring
pasning af gravstedet fremkomme, og der
kan præcis tegnes ind, hvilke planter der
er, og hvor de står.
Ligeledes vil det fremgå, hvem der renholder gravstedet, og om der skal lægges
gran på.
Det bliver også muligt at vide, nøjagtigt
hvor på kirkegården et gravsted er, så der
vil kunne udskrives et kort til besøgende
på kirkegården med markering af det
gravsted, de søger.
På sigt vil der blive taget foto af de bevaringsværdige gravsten, og man vil kunne læse lidt om disses betydning for Haslev.

Væltede gravsten
Besøgende på kirkegården har måske undret sig over, at flere gravsten er lagt ned.
Dette skyldes at Kirke- og kirkegårdsudvalget har besluttet at sikre de gravsten,
som kirkegården er ansvarlig for (bevaringsværdige gravsten). Baggrunden for
dette er en tragisk dødsulykke på en
Københavnsk kirkegård i 2016, hvor et
toårigt barn fik en gravsten ned over sig.
Men også kirkegårdens medarbejdere
skal der passes på, så der ikke sker arbejdsulykker. Dette kan betyde, at
gravstedsejerne vil blive bedt om at sikre

Hjælp gerne de travle gartnere ved bl.a.
at huske regelsættet for de anonyme fællesgrave. Vi minder om, at buketter, mospuder og lignende kun må lægges på fællespladsen, og der må kun anbringes
blomster, der kan komposteres.
Endelig er det også en stor hjælp, hvis
affaldssorteringen mellem haveaffald og
andet affald respekteres.

Læs meget mere om kirkegården og dens
indretning på www.haslevkirke.dk

Bente Frederiksen
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Kirken går tættere på

Spillemandsmessen - ved Betty og Peter Arendt

I 2003 havde vi igennem 12 år rejst
rundt i verden og set, hvordan kirker i
andre lande brugte folkemusikken i
kirken. Og i Danmark var folkemusikken netop kommet på konservatoriet,
idet man på Det fynske Musikkonservatorium havde startet en folkemusiklinje med stor søgning. Dansk folkemusik var en opadgående stjerne og
langt mere end ’totur fra Vejle’, opdagede vi.

I både Norge og Sverige har brug af
spillemandsmusik i kirken været
kendt i masser af år. Den svenske salmedigter og komponist Per Harling
har skrevet to folkemusikmesser.
Kunne man ikke lave noget lignende i
Danmark? Jo, det kunne man!
Salmedigteren Holger Lissner
skrev helt nye danske tekster til de tusind år gamle messeled, som vi stadigvæk også har i den ene eller den
anden form i den danske højmesse:
Introitus – Kyrie – Gloria – Laudamus
– Credo – Offertorium – Sursum corda – Sanctus – Benedictus – Agnus
Dei – Exitus.
Folkedanserne i Grenaa, hvor vi boede, foreslog med begejstring: Spørg
JYSK PÅ NÆSEN, om de vil skrive
musik til? JYSK PÅ NÆSEN er navnet
på en folkedans, der i tidernes morgen hed Jysk Polonæse – men det
kan man ikke sige i Jylland. Og så
komponerede Ivan Damgaard og Michael Sommer fra JYSK PÅ NÆSEN

scottish, polsdans, march, polka, reel,
polonaise, vals, sekstur og hamborger til Holger Lissners tekster.

heden af, at jeg som menneske finder
mine mål i tilværelsen, finder en retning i livet, som bygger på et værdigrundlag, der er bæredygtigt for mig,
”veje, Gud tør kende”, altså ikke en
fiks idé, jeg bare kan skifte ud om 14
dage, nej det skal holde, selv om jeg
først har nået målet ”ved verdens ende”, når mit liv engang skal måles og
vejes.
Selvfølgelig har jeg som alle andre
svære stunder, været i ”mørkets
magt”, som det kan være svært at
komme videre fra. Her tolker jeg budskabet ”stjernerne vil lyse”, som at
jeg vil blive ledt på ret vej igen, hvis
min tro, min tro på mennesker, min tillid til mit værdigrundlag er stærk nok.
For mig har salmens 2. vers her det
stærkeste og vigtigste budskab.
Det sidste vers kan være svært at
bruge, da det i den grad forbindes
med frihedskæmperne under besættelsen. De brugte det ofte som en

hjælp umiddelbart før henrettelsen,
og verset er med sin slutning om døden derfor også hyppigt og yderst
forståeligt brugt ved begravelser.
Jeg vil faktisk helst forstå verset
mindre bogstaveligt: Jeg skal kæmpe
for det jeg har kært, det jeg tror på,
det som er mit livsgrundlag. Gør jeg
det, bliver mit liv mindre svært, og jeg
vil derfor også være mere klar til døden, når den kommer. Det afgørende
er, at jeg har levet et liv, jeg kan stå inde for. Livet har ikke været spildt, og
jeg er derfor rede til at møde den død,
som vi alle når til før eller siden.
For mig er ”Altid frejdig, når du går”
derfor i sjælden grad en salme, der
kan hjælpe det enkelte menneske til
at reflektere over og finde sin vej i livet.
Knud Erik Hansen
Borgmester, Faxe kommune

Min yndlingssalme
Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.

Aldrig ræd for mørkets magt!
stjernerne vil lyse;
med et fadervor i pagt
skal du aldrig gyse.

Kæmp for alt, hvad du har kært;
dø, om så det gælder,
da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
Chr. Richardt 1867

En god salme skal helst kunne sige
noget vigtigt til det enkelte menneske.
” Altid frejdig, når du går” har et
stærkt budskab, der hver gang jeg
hører den, tvinger mig til at overveje
lidt af mit liv og det livsgrundlag, som
jeg bygger mit liv på.
For mig har salmen fokus på vigtig6

En regnfuld sommeraften på Danske
Kirkedage i Roskilde 2004 havde
SPILLEMANDSMESSEN sin førsteopførelse. Siden har den gået sin sejrsgang hen over landet. JYSK PÅ NÆSEN har akkompagneret messen mere end 100 gange, og lokale spillemænd har opført musikken et tilsvarende antal gange.
Haslev Kirke vil i år fejre GRØN
GUDSTJENESTE (i Lunden) som
SPILLEMANDSMESSE. Det er oplagt,
dels fordi musikken egner sig til at blive sunget og spillet ude i naturen,
dels fordi der gennem alle Lissners
tekster går en rød tråd af både bøn og
håb for ’den sårede jord’.
Peter Arendt

Kirken informerer
www.haslevkirke.dk
www.sogn.dk/freerslev

Sognepræst (kbf) Werner Fischer-Nielsen
Kirkepladsen 1 • tlf. 56 31 20 48
wfn@km.dk

Konfirmandindskrivning
2017-18

Sognepræst Ole Bjerglund Thomsen
Højskolevej 8 • tlf. 56 31 11 03
ot@km.dk

Administrationschef Tove Bundgaard
tlf. 29 27 23 43 • tsb@km.dk
Teamleder/kirkegården:
Martin Sauer • tlf. 61 20 86 44
mahs@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Ellen Faber Jørgensen
tlf. 51 85 78 63 • elmj@km.dk

Kirketjenerne - træffes ikke mandag:
Berthel Rasmussen • tlf. 51 85 78 64
bjr@km.dk
Dorthe Jørgensen • tlf.: 51 85 78 65
dojo@km.dk
Organist Haslev:
Peter Arendt • tlf. 20 97 74 38
Træffes ikke mandag

Menighedsrådsformænd
Haslev
Karen Bryld Hansen
tlf. 56 36 34 34 mobil 22 54 20 51
karenbryld@gmail.com

Freerslev
Jens Juul • tlf. 56 39 89 78 mobil 42 18 99 02
brita.jens.juul@gmail.com

Kirke Nyt udgives af Haslev og
Freerslev Menighedsråd.

Ansvarshavende redaktør:
Lone Bjørnskov-Bartholdy
tlf. 56 3134 13 • zitouche@gmail.com

Sognepræst Marie Rørbæk
Ringstedvej 57 • tlf. 56 31 24 31
maroe@km.dk

Kirkekontoret • Kirkepladsen 8a
Mandag lukket
Tirs. – fre. kl. 9.00 – 12.30 og ellers efter
aftale
tlf . 56 31 51 62 • Fax: 56 31 51 03
kontor@haslevkirke.dk
Kordegn Bente Frederiksen • blf@km.dk
Kordegneass. Jytte Hansen • jha@km.dk

Forsiden:
Ensemplet “Jysk på næsen”

Redaktionsudvalg:
Lone Ladegaard • Niels Frandsen
Helle Holme Thomsen • Bente Frederiksen
Werner Fischer-Nielsen

Deadline næste nummer:
26. juni til zitouche@gmail.com
Oplag 5.700 • Tryk: Glumsø Bogtrykkeri
Omdeles af Haslev Y's Men's Club

Det er ved at være tid til indskrivning af
konfirmander, der skal konfirmeres
foråret 2018. Det finder sted i Kirkehuset onsdag d. 14. og torsdag d. 15.
juni 2017 - begge dage mellem kl. 16
og 19.
Se mere på kirkens hjemmeside
www.haslevkirke.dk og på den seddel,
som eleverne får med hjem fra skolen.

Lørdagsdåb • kl. 10.30.

17. juni – 19. august – 4. november

Organisationerne omkring
Haslev Kirke

De grønne pigespejdere:
Anne Wagner
tlf. 61 65 91 08
www.degronnepigespejderehaslev.dk
KFUM-Spejderne:
Leif Bjørnskov
tlf. 56 31 34 13
www.pederoxehaslev.dk
FDF:
Kjeld Nielsen
tlf. 24 76 13 11
www.fdf.dk/haslev

KFUM og KFUK:
Bent Mostrup
tlf. 56 31 77 71
www.kfum-kfuk.dk

Haslev Y’s Men’s Club:
Bent Grøndal
tlf. 56 31 47 99
www.haslev.ysmen.dk
Indre Mission:
Vilfred Hansen
tlf. 56 39 83 53

KFUKs Sociale Arbejde
Annette Larsen
tlf. 56 31 35 01
Kirkens Korshær
Ruth Davidsen
tlf. 23 29 82 48

Dansk Flygtningehjælp
Haslev Frivilligegruppe
Jette Schmidt
tlf. 31 10 15 99

Menighedsrådsmøder

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
Offentligt menighedsrådsmøde Haslev
20. juni kl. 19.30
Freerslev: 5. juni kl. 17.00

KIRKEBIL

Gudstjeneste i
Haslev Kirke
Bestilling dagen før
kl. 17-18
tlf. 56 31 31 60

VELKOMMEN
til kirkekaffe efter
højmessen

7

Gudstjenester - juni og juli 2017

WFN = Werner Fischer-Nielsen, OBT = Ole Bjerglund Thomsen, MR= Marie Rørbæk
Dato

Søndag 4. juni • Pinsedag

Mandag 5. juni • 2. pinsedag
Fredag 9. juni

Søndag 11. juni • Trinitatis søndag

10.30 WFN

Haslev

11.00
Provstigudstjeneste i Boesdal

9.00 MR • Morgensang

10.30 • Grøn Gudstjeneste
i Lunden - MR • WFN
13.30 WFN • Elevfestgudstjeneste

Søndag 18. juni • 1. s. efter trinitatis

10.30 OBT

Søndag 25. juni • 2. s. efter trinitatis

10.30 Hennig Nørhøj

Fredag 23. juni

Torsdag 29. juni

Søndag 2. juli • 3. s. efter trinitatis

Torsdag 6. juli

Søndag 9. juli • 4. s. efter trinitatis

Torsdag 13. juli

Søndag 16. juli • 5. s. efter trinitatis

Torsdag 20. juli

Søndag 23. juli • 6. s. efter trinitatis

Torsdag 27. juli

Søndag 30. juli • 10. s. efter trinitatis

9.00 WFN • Sommermorgensang

10.30 OBT

Freerslev Kirke

19.00 OBT • Aftensang
9.00 OBT

19.30 MR • Sankthansaften

10.30 WFN

9.00 WFN

10.30 WFN

19.00 WFN • Aftensang

9.00 WFN • Sommermorgensang

9.00 WFN • Sommermorgensang

10.30 WFN

9.00 MR • Sommermorgensang

10.30 MR

9.00 MR

10.30 WFN

10.30 MR

9.00 MR • Sommermorgensang

