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Glædelig jul
og
godt nytår

Liturgisk frisogn • Adventsfest
Ny sorggruppe • Kirkebil

Velsignelsen

Velsignelsen i slutningen af gudstjenesten kaldes den aronitiske velsignelse.
Den står i 4. Mosebog, 6, 22 – 27 og
lyder i den autoriserede oversættelse af
Det Gamle Testamente:

Må Gud hjælpe dig og passe på dig
Må Gud se dig og holde hånden
under dig!

Må Gud glæde sig over dig og give
dig fred.

Herren velsigne dig og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig
og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og
give dig fred.

I disse år arbejder Bibelselskabet med
en nudansk oversættelse af Det Gamle
Testamente. En nudansk oversættelse
af Det Nye Testamente med titlen “Den
nye aftale” udkom i 2011.
Et fortsat arbejde med oversættelse og
nytolkning af de gamle skrifter må ske
konstant, hvis vi fortsat skal kunne forstå
og have de gamle skrifter med i gudstjenesterne i vores tid.
Et meget afgørende skriftsted er, hvordan den velsignelse kan lyde, som vi bruger i hver eneste gudstjeneste og ved alle
kirkelige handlinger.

Vi bruger ofte i vores almindelige sprog
ordet velsigne som identisk med at give
tilladelse, f. eks. når vi siger: Du har
min velsignelse. Så er der grønt lys, betyder det!
Men hvordan skal vi forstå Guds velsignelse? For mig er velsignelse, at Gud ser
på os med kærlighedens og acceptens øjne, med opmuntringens og tilgivelsens øjne.
Det betyder for mig, at Gud er med mig
– uanset hvordan jeg tosser rundt.
Det betyder, at jeg ikke er alene, selv
når det føles sådan. Jeg hører til i et fællesskab, som kan rumme alt det, jeg ikke

Advent for børn og
familier

Nytårsparade og
familiegudstjeneste

Søndag d. 9. december kl. 14.00 er
der adventsgudstjeneste for hele
familien i Haslev Kirke, hvor Haslev
Kirkes juniorkor medvirker.

Der vil være særlig fokus på Luciatraditionen, og gudstjenesten indledes med Luciaoptog.
Gudstjenesten støtter Danmissions
årlige Lucia indsamling, og i Glashuset vil der i den forbindelse være
en lille salgsbod med forskelligt
julepynt fra andre lande.
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Efter gudstjenesten er der æbleskiver til alle i Kirkehuset.

Traditionen tro bliver det nye år fejret
med nytårsparade og familiegudstjeneste i Haslev.
Den 6. januar marcherer ungdomskorpsene gennem byen med tamburkorps og faner i spidsen.
Marchen ender ved Haslev kirke,
hvor der afholdes familiegudstjeneste kl. 14.
Gudstjenesten indledes med, at fanerne føres på plads i kirken. Alle er
velkommen.

selv kan magte. Det betyder glæde og
fred.
En overvejelse om, hvordan vi kan formulere de gamle ord, er ganske vigtig. Og
tænk: at gå hjem med velsignelsens ord:
at Gud må hjælpe os og passe på os og
holde hånden under os.
Det er stort!

Margith Pedersen
Sognepræst

Tulles julesjov

Lørdag d. 8. december kl. 13.30 - 16.
30 i Kirkehuset

Haslev Kirke & Tulles Julesjov er et arrangement for familier med børn i alderen 0-17 år og deres søskende, som
syntes juletiden kan være svær af den
ene eller anden grund og derfor gerne
vil deltage i en hyggelig ”før-jul”- eftermiddag. Vær opmærksom på, at der er
begrænsede pladser.
Arrangementet kræver tilmelding senest tirsdag d. 27. november til:
Karen Palmelund
tlf. 42 60 10 44
E-mail: klovnen4690@gmail.com

Kirken inviterer
Musik i kirken
Haslev Kirke

ÅRETS
JULEKONCERT

Onsdag d. 5. december kl. 19.30 danner
Haslev Kirke rammen
om noget af det 20.
århundredes mest indsmigrende julemusik:
Benjamin Brittens CEREMONY OF CAROLS. De 11 satser om julens under er
oprindeligt skrevet for drengekoret i Westminster Abbey – dels på gammelt engelsk og
dels på latin, men i Haslev Kirke bliver sangene sunget af en sangtrio bestående af Anna Maria Wierød, Betty Gregers Arendt og
Lea Maria Wierød. De bliver akkompagneret
af Mette Frank, harpe. Der er gratis adgang,
men der samles ind til Haslev Kirkes julehjælp – hvor behovet for hjælp kun bliver
større år for år …
GAUDETE
– GLÆD JER

Haslev Kirkes Ungdomskors egen jule-koncert
finder sted søndag d.16. december kl.
16.00. Her synger de svenske Anders
Öhrwalls festlige værk GAUDETE (Glæd
Jer) skrevet for den svenske radios ungdomskor i 1962. Alle sangene bygger på
melodier fra den ældst bevarede skandinaviske skolesangbog ’Piae Cantiones’
(Fromme sange) fra 1582. Mange af disse
melodier er også velkendte i Danmark. Ungdomskoret akkompagneres af tre unge
musikere fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium på hhv. fløjte, obo og
fagot. Der er gratis adgang.
SANGENES BLÅ BOG I

Som optakt til arbejdet
med en ny højskolesangbog i 2020 - den mest
solgte af alle danske
bøger - har Danmark Radio lavet en række udsendelser med titlen
“Sangenes blå bog”. Haslev Kirke har inviteret to af dem, der mest levende fortalte
om dansk kulturhistorie i disse radioudsendelser, nemlig Katrine Frøkjær Baunvig
fra Syddansk Universitet samt tidligere
højskoleforstander Jørgen Carlsen. De kommer og laver en sangaften for og med os
med deres egne yndlingssange: danske
sange med mening bag. Katrine Frøkjær
Baunvig lægger ud onsdag d. 30. januar kl.
19:30. Katrine underviser i religionshistorie.
Derudover en hun nok mest kendt for sin
bog “Den eneste ene: Hvordan vi lærte at
drømme om den store kærlighed”. Så mon
der ikke sniger sig en enkelt kærlighedssang
ind denne aften?

Haslev Kirke
www.haslevkirke.dk

Nyt i Freerslev Kirke
Freerslev Kirke

Samtale-gudstjenester med fællesspisning i Freerslev

Onsdag d. 23. januar tager Freerslev Kirke
hul på en række gudstjenester med fællesspisning og samtaler omkring bordene.
Gudstjenesten begynder med spisning kl.
18.30, og under gudstjenesten vil der være
musik, sang og oplæg til et emne, som
samtalerne kan tage afsæt i.
Samtalegudstjenesterne er én onsdag om
måneden som afløser for 9’eren – i første
omgang fra januar til marts 2019.
Alle er velkommen, og tilmelding er ikke
nødvendig.

Kirkemiddag

Kirkehuset kl. 12.00 - 13.30
Har du lyst til at møde
andre - spise sammen
og evt. synge lidt, så
kom til Kirkemiddag og
nyd hygge, samvær og god mad.
6. december • 3. januar • 17. januar

Pris: 65,- kr. for middag + kaffe. Vin, øl og
vand kan købes.

Tilmelding til kirkekontoret, dagen før inden
kl. 12 på tlf. nr. 5631 5162 eller mail: kontor@haslevkirke.dk

Litteraturcafé
Kirkehuset kl. 19.30

Fredag 18. januar:
Pia Juul: ”Forbi”

Man kan gå forbi. Noget
kan være forbi – foreløbigt forbi eller definitivt
forbi. Denne lyrikaften byder på besøg af Pia Juul, som er aktuel med
samlingen ”Forbi”. Heldigvis er der også plads
til noget på den anden side af ”forbi-følelsen”.
Aftenen er åben for alle – og selvom man ikke
læser digte, er der meget livsvisdom og
munterhed i Juuls digte, som man vil få med
sig.
Hvis du vil være en del af en læsekreds, så
kontakt
Anne Lise Nielsen • 2118 9046 eller
Bodil Andreasen • 5631 5377.

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Kirkefrokost

Kirkehuset d. 20. januar
I anledning af Y’s Men’s klubbernes internationale kirkedag inviterer vi til kirkefrokost efter gudstjenesten.
Haslev Y’s Men’s Club arrangerer kirkefrokost med efterfølgende kaffe. Vi fortæller
derefter om et af Y’s Men Region Danmarks
projekter. Vi har inviteret en taler fra Mushemba Foundation til at fortælle om Trinity
School i Tanzania.

Kirkehøjskolen

Kirkehuset kl. 9.30 - 12.00

Lørdag 12. januar
“Indre Mission og folkekirken” ved Kurt Ettrup Larsen, professor ved Menighedsfakultetet. Pris kr. 75,Tilmelding og betaling for enkeltforedrag sker til kirkekontoret.

Åben Fredag

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00

4. januar: Programlægning

1. februar: Sangaften med
Arne Andreasen

www.haslevkirke.dk >
Kirken inviterer >Åben Fredag

Sangcafé

Kirkehuset kl. 10.00 - 11.30

Vi synger sammen,
får en kop kaffe og
har tid til en hyggesnak.

14. december • 25. januar

Mandagsklub
Bindingsværkshuset

Kan du li’ at bruge dine
hænder, drikke kaffe, 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 december og januar
Nærmere oplysning og tilmelding
Ruth Davidsen tlf. 23 29 82 48

3

Kirken går tættere på

International adventsfest i Haslev Kirke

Vi begynder i kirken med sange og introduktion til advent, derefter er der
middag i Kirkehuset, sang, konkurrencer og lege. Undervejs vil det internationale ”Cross-culture”-kor synge, og til
sidst er der gaver og godter til børnene.

Både nydanskere: flygtninge så vel
som andre med anden etnisk, religiøs
eller kulturel baggrund og ”gamle” danskere, der har lyst til at begive sig ind i
kulturmødet er velkomne. Det afgørende er, at man har lyst til at bygge bro
mellem nye og gamle danskere og
krydse sproglige og kulturelle barrierer,
så godt man kan.

International adventsfest tirsdag d. 4.
december kl. 17.00
Det er en rigdom at have traditioner, og
det er en rigdom at kunne dele traditioner. I kirken er advent noget særligt. Vi
forbereder, vi forventer, vi glæder os. Til
denne tid hører også gæstfrihed og

åbenhed, og ved kirken ønsker vi, at
gæstfriheden ikke mindst skal omslutte
dem, der føler sig fremmede i det danske og måske også over for danske traditioner. De sidste tre år har ca. 200
gamle og nye danskere været samlet til
Haslev Kirkes internationale adventsfest.

Min yndlings-julesalme

Dejlig er jorden

Sådan. Enkelt, trodsigt, insisterende.

For det er sådan, at det er med den
salme. Den insisterer på, at uanset
hvor meget vi mennesker er tilbøjelige
til at glemme glæden, fokusere på det
negative, bekymre os alverdens ting, ja
så står vi her med Ingemanns salme fra
1850, der minder os om, at dejlig er jorden nu engang.
Det er værd at hjælpe hinanden med at
huske på.
For det er som om, at vi mennesker
trækkes med en hjerne, der ligefrem
drages mod enhver form for bekymring,
uro og frygt.
Vi tegner arbejdsløshedsforsikringer af
frygt for fyresedlen. Vi frygter klimaforandringer, kunstig intelligens og ulve i
Jylland. I sensommeren læste jeg om
en københavnsk kvinde i 30-årsalderen, der ikke ville have børn af frygt for
den fremtid, hun ville give til sit barn.
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Sådan er vi som mennesker. Sådan
har vi tilsyneladende altid været.
For når vi læser de næsten 2.000 år
gamle skrifter i Det Nye Testamente, er
det påfaldende, hvor mange gange,
sætningen ”Frygt ikke” fremgår.

Eksempel: Når vi går i kirke juleaften
hører vi om hyrderne, der ligger ude på
marken ved Betlehem og holder nattevagt over deres får.
Lukasevangeliet fortæller, at pludselig
sker der noget nyt og uventet. En engel
kommer til syne, og hyrderne bliver
bange. Så står der følgende:
”… Men englen sagde til dem: »Frygt
ikke!”
Bemærk udråbstegnet. Det er som om,
forfatteren til Lukasevangeliet vidste, at
han var nødt til at råbe det højt for at
det kunne trænge ind i menneskets
sind.

Det er vores helt store udfordring som
mennesker at trodse frygten. For den

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig på kirkekontoret, senest onsdag
d. 28. november. Ring på 56 31 51 62
og spørg, om der er flere ledige pladser.
Ole Bjerglund Thomsen

forhindrer os i ånde frit, at sanse, at
leve.

Så når vi synger Ingemanns ”Dejlig er
jorden”, har jeg altid et indre billede af,
at vi giver frygten og de formørkede
tendenser i vore sind et slag med stegepanden.
Derfor hepper jeg i december på
Lukas-evangeliet og Ingemann med ordene:
”Frygt ikke!”. For dejlig er jorden.
Glædelig jul!
Rasmus Birkerod
foredragsholder og rejsearrangør

Kirken går tættere på

Frihed til udvikling og forandring i gudstjenesten
gudstjeneste, og har vi den gudstjeneste vi ønsker? – Det er spørgsmål, som
kan være gode at stille sig selv som
menighed ind i mellem. Haslev Kirkes
Menighedsråd har besluttet at indlede
en proces, hvor gudstjenesten tages op
til eftersyn.

Gennem mange år har Haslev Kirke
haft tradition for, at lægfolk medvirker i
højmessen. I årene 2008-2010 arbejdede menighedsrådet med højmessen
dels med henblik på forandring og dels
med henblik på inddragelse af frivillige
på flere niveauer. Derfor har man i dag
en gudstjeneste med ganske små afvigelser fra det autoriserede ritual, og der
er grupper, som medvirker ved planlægning og afvikling af gudstjenesten.
Bruger vi de rette ord? Virker gudstjenesten åben og gæstfri? Hvilken plads
har musikken? Hvad er en god gudstjenesteoplevelse? Hvordan er sognets

Nu er lysten vokset frem til igen at arbejde med gudstjenesten. Derfor har
menighedsrådet ansøgt om og fået status som ”liturgisk frisogn”. Det betyder,
at begivenheder i kirken er fritaget fra
at skulle følge de autoriserede ritualer i

I efteråret har en sorggruppe mødtes
gennem nogle måneder. Det viste sig
ikke muligt at imødekomme alle ønsker
om at deltage i gruppen, så derfor udbydes en ny sorggruppe fra januar
2019.
Tilbuddet fra Haslev Kirke er rettet til
pårørende og efterladte efter et dødsfald tæt på. Der er tale om en samtalegruppe, hvor vi kan dele erfaringer,
dele sorgens forskellige sider og ikke
mindst hjælpe og støtte hinanden.
Sorg er et livsvilkår. Sorg slipper ingen
udenom, for sorgen er en nær følgesvend til kærligheden til et andet menneske. Sorg kan have forskellige
ansigter og kan komme til udtryk på
meget forskellig måde fra menneske til
menneske. Sorg kommer man ikke
over, men sorg kan blive lettere at
bære, hvis den deles. Sorggruppen er
derfor et tilbud om at være med i en
gruppe med andre i lignende situation,
hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med hinanden – under tavsheds-

pligt og i respekt for den enkeltes situation og grænser.
Vi understreger, at der ikke er tale om
en gruppe, hvor man er i terapi, og
sorggruppen forsøger ikke at fjerne sorgen eller at presse deltagerne til at
”komme videre”, men i fællesskab kan
vi støtte og hjælpe hinanden i en svær
tid.
Haslev Kirke inviterer til et forløb over
6 gange i den mørkeste tid, vinteren
2019. Det vil være tirsdagene: 8. og 22.
januar, 5. og 19. februar, samt 5. og 19.
marts.
Mødested: Haslev Kirkehus, Kirkepladsen 8 A.
Mødetidspunkt: vil hver gang være kl.
19.00 – 20.30.
Kirkehuset ved Haslev Kirke er den fysiske ramme omkring møderne, og
hver gang sluttes der af med en aftensang og Fadervor. Der kræves ingen
bestemt tro eller overbevisning for at
være med. Gruppens ledere har naturligvis tavshedspligt.

Ny sorggruppe i Haslev Kirke

Den danske Alterbog.

Friheden skal bruges til at afprøve nye
former, f.eks. bønnernes og ritualernes
ordlyd, tekstvalget i gudstjenesten, musikkens rolle og rækkefølgen i gudstjenestens led. Hver søndag vil dog ikke
bringe nyt. Hvis noget prøves af, gøres
det over en længere periode, og derfor
vil menigheden heller ikke opleve hverken store eller hurtige forandringer.

Arbejdet med gudstjenesten og liturgi i
det hele taget er forankret i menighedsrådet, og der vil blive nedsat et gudstjenesteudvalg. Lige nu er der ikke
mere at berette, men løbende vil menigheden blive informeret og få mulighed for at komme med ideer og
reaktioner.

Billedet er fra en workshop for gudstjenestegrupperne i Haslev Kirke d. 24.
september 2018.
Ole Bjerglund Thomsen

Gruppens to ledere:

Præst v/ Haslev Kirke, Margith Pedersen
mip@km.dk • tlf. 20 87 79 95
Fysioterapeut Bodil Puck Madsen
bodilfys@gmail.com
tlf. 40 56 31 05

Gruppen er for deltagere fra Haslev og
omegn.
Tilmelding til sorggruppen senest fredag d. 4. januar pr. tlf.eller mail til Bodil
Puck Madsen eller Margith Pedersen.
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Kirken går tættere på

Nyt fra kirkegården

Lige nu er der vinterstemning og grandækket på kirkegården, men inden vi
nåede hertil, har der været et travlt efterår.
Sommeren var hård ved mange af
hækkene, så der er blevet udskiftet en

hel del. Staudebedet som blev anlagt for
snart to år siden, har man måttet opgive.
Planterne ville ikke trives der, så nu er
de flyttet til tomme/ledige gravsteder.
Derefter er planen, at man vil så engblanding til foråret.

Broderi er den langsomme lykke

Udstilling i Kirkehuset med Lis Ahrenkiel fra d. 16. nov. 2018 til d. 15. feb.
2019

Lis Ahrenkiel:
”Broderi er en fortsættelse af den danske tradition, hvor den viden, jeg har,
direkte er en del af den danske bondekultur, som jeg også selv er en del af.
I patchwork har jeg derimod valgt at arbejde ud fra den klassiske komposition
og derigennem genopdage den rigdom
af ornamentik og geometriske mønstre,
der ved gentagelse danner sammenhæng og styrke i større flader. Jeg har
i ca. 20 år arbejdet med kirkestekstiler
som sognefællesarbejder. Kirketekstiler
er kirkeudsmykning, der gennem fællesarbejde bliver til kirkens ”personlige”
kunstværk.”

Lis Ahrenkiel startede i1995 sin egen
broderiskole – ”Den klassiske broderiskole”. Skolens formål er at bevare, beskrive og videreudvikle broderi, som er
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en del af vor kulturarv.
Hun har medvirket på et hav af udstillinger i Danmark og udlandet. Ligeledes har hun sat markante spor gennem
sit virke og sin undervisning på højskoler, aftenskoler mm.
Hendes liv og virke er beskrevet i
bogen ”Lis Ahrenkiel - et liv med hånd-

Stubbene efter de birketræer, som
blev fældet i forsommeren, - er blevet
forsynet med borehuller, hvori der er er
plantet husløg. Det ser rigtig fint ud, og
det giver gode betingelser for forskellige
insekter. Imellem stubbene er der sat
nye træer – bl.a. tulipantræ, duetræ, røn
og platan.

Grandækningen for i år er for længst
klaret, og det er nu anden sæson gartnerne har benyttet sig af nye - mere ergonomisk rigtige arbejdsmetoder. Det
nye består i, at en stor del af det indledende arbejde bliver udført stående i
værkstedet. Granet bliver her arrangeret på store plader og i slisker, som så
efterfølgende bliver transporteret ud til
de respektive gravsteder og ”tippet” af.
Det har betydet meget for gartnernes
arbejdsmiljø, - og resultatet er stadigvæk rigtig smukt.
Bente Lundgaard Frederiksen

arbejde” af Sonja L. Jensen og Inger
Maaløe. (Forlaget FiberFeber 2011)

Udstillingen kan ses i kirkens åbningstid indtil kl. 15.00 på hverdage og ellers
i forbindelse med kirkens gudstjenester
o.a.

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

Sognepræst (kbf) Ole Bjerglund Thomsen
Højskolevej 8 • tlf. 56 31 11 03
ot@km.dk
Sognepræst Marie Rørbæk • på orlov

Sognepræst Anders Damkjer
Allegade 56 • tlf. 60 57 60 22
and@km.dk

Sognepræst Margith Pedersen
Tlf. 20 87 79 95 • mip@km.dk

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

Administrationschef Bent Skovbro Hansen
tlf. 29 27 23 43 • bsh@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 • pa@km.dk
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

Lørdagsdåb • kl. 10.30.

1. december • 2. februar • 30. marts • 25. maj

Menighedsrådsmøder

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
29. januar 2019

Julehjælp 2018

Igen i år er det muligt
at søge om julehjælp
ved Haslev Kirke. Ligesom sidste år kræves
der et ansøgningsskema, som kan hentes på Haslev Kirkekontor
eller printes ud fra kirkens hjemmeside.
Julehjælpen er fortrinsvis tiltænkt familier
med børn, og de udfyldte ansøgningsskemaer kan afleveres på kirkekontoret eller i
kontorets postkasse.
Ansøgningsfristen er fredag d. 7. december
klokken 12.00.
Meddelelse om afslag eller støtte udsendes
onsdag d. 12. december pr. post eller mail.
Heri oplyses også om afhentningstidspunkt.

kirkebil - Haslev Kirke

Ordningen med kirkebil til gudstjenester er startet igen. Transporten varetages af frivillige, og
man bestiller sin tur på kirkekontoret senest klokken 12.30 om fredagen.
Bemærk ordningen gælder
KUN gudstjenester!

Haslev Kirke derfor søger frivillige, der vil
stå for den fremtidige kirkebilskørsel på
søndage.
Har du lyst til at glæde ældre fra menigheden ved at sørge for, at de kommer trygt
frem og tilbage fra kirke? Vores målgruppe
er ældre, gangbesværede personer, som i
mange tilfælde bruger stok eller rollator. Da
det kan fylde en del, kan det blive nødvendigt at køre et par ture i forbindelse med en
gudstjeneste. Det er en service, som vore
ældre sætter stor pris på, så vi håber at
høre fra rigtig mange.
Har det din interesse, så kontakt kirkekontoret på tlf. 56 31 51 62 eller mail:
kontor@haslevkirke.dk

Kirkens julegavebod

Bindingsværkshuset, Kirkepladsen 8a

Kirkens julegavebod er et tilbud til børnefamilier, der har brug for lidt ekstra for at få sikret juleglæden.
Sidste frist for indlevering af godt legetøj og
rent børnetøj er fredag d. 7. december. Uddeling finder sted fra Bindingsværkshuset
torsdag 13. december kl. 16.00-17.30
fredag 14. december kl. 16.00-17.30

Forsiden:

fotograf Sille Arendt

Kirke Nyt udgives af Haslev og
Freerslev Menighedsråd.

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

Redaktionsudvalg:
Lone Ladegaard • Niels Frandsen
Helle Holme Thomsen • Bente Frederiksen
Margith Pedersen

Deadline næste nummer:
29. december til zitouche@gmail.com
Oplag 5.800 • Tryk: Glumsø Bogtrykkeri
KirkeNyt er trykt med vegetabilske trykfarver på genbrugspapir

Omdeles af Haslev Y's Men's Club

Organisationerne omkring
Haslev Kirke

De grønne pigespejdere:
Anne Wagner
tlf. 61 65 91 08
www.degronnepigespejderehaslev.dk

KFUM-Spejderne:
Michael Baasch
tlf. 21 26 73 85
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:
Torben Johansen
tlf. 25 23 24 35
www.haslev.ysmen.dk

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

KIRKEBIL
Gudstjeneste i
Haslev Kirke
Bestilling senest fredagen før kl. 12.30
på tlf. 56 31 51 62

VELKOMMEN
til kirkekaffe efter
højmessen
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Gudstjenester - december og januar 2018-19

AD = Anders Damkjer • MP = Margith Pedersen • OBT = Ole Bjerglund Thomsen
Dato

Søndag 2. december • 1. s. i advent

Søndag 9. december • 2. s. i advent
Tirsdag 11. december

Torsdag 13. december

Fredag 14. december

Søndag 16. december • 3. s. i advent
Torsdag 20. december

Søndag 23. december • 4. s. i advent

Mandag 24. december •Juleaften

Tirsdag 25. december • Juledag

Onsdag 26. december • Anden juledag

Søndag 30. december • Julesøndag

10.30 AD

Haslev

10.30 OBT
14.00 MP • Advents- familiegudstjeneste

10.30 OBT

Freerslev Kirke

17.00 MP • Aftensang

10.00 MP • Jul for børnehaver

10.00 MP • Jul for børnehaver

9.30 AD • Kravle-jul

10.30 MP
16.00 Korets julekoncert
10.30 AD

10.30 OBT • Familie-julegudstjeneste
13.00 AD
14.30 OT
16.00 MP
23.30 MP

10.30 OBT

10.30 MP

19.30 MP • Adventsgudstjeneste
14.30 MP
16.00 AD

16.00 AD • Julefireren

10.30 AD

Mandag 31. december • Nytårsaften

15.30 OBT

Søndag 6. januar • Helligtrekonger

10.30 MP
14.00 AD • Nytårs-familie-gudstjeneste

10.30 AD

10.30 AD

17.00 MP Aftensang

Tirsdag 1. januar

Fredag 11. januar

Søndag 13. jan. • 1. s. e. helligtrekonger

9.00 MP Morgensang

Søndag 20. jan. • 2. s. e. helligtrekonger

10.30 OBT • Kirkefrokost

Søndag 27. jan. • 3. s. e. helligtrekonger

10.30 MP

Onsdag 23. januar

16.00 MP • Nytårsgudstjeneste

18.30 AD • Samtalegudstjeneste
med fællesspisning

16.00 OBT • Fireren i Freerslev

