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Sårbarhed

Min graviditet og forestående
fødsel
samt cancersygdom
hos en jævnaldrene
veninde har igen gjort mig sårbar. Jeg er
blevet mindet om, hvordan vi som mennesker kan føle os prisgivet livet og hinanden.

I en klippehule et sted i Frankrig findes
et ca. 35.000 år gammelt hulemaleri.
Meget detaljeret har et menneske malet
løver med øjenvipper, bjørne med
skarpe kløer og dyrekroppe med rigtige
dimensioner. Men da han malede et billede af sig selv og sin familie på klippevæggen, brugte han en anden teknik.
Han satte sin højre hånd op på væggen
og kastede blodrød maling over den, og
det samme gjorde han med sin families
hænder, så der på grottens vægge er aftryk af tre menneskehænder. En mors
hånd, en fars hånd og et barns hånd.
Der var en mand og en kvinde og et
barn. Der var hænder, der havde brug for
hinanden. Der var nogen, der hørte sammen.
Der var dyr at være bange for og kæmpe imod og måske samtidig leve af.

Dåbstræf 2018

Sådan som der også for os er ting at
frygte og ting at være bange for og ting
at leve af.
De tre hænder omgivet af rød maling
og vilde dyr beskriver livets skrøbelighed.
Dette understreges af, at malingen består
af sod og blod. Noget måtte brændes, og
noget måtte dø, før der kunne males. Livet er ikke kun lys og glæde. Livet er også
mørke og tunge dage.

Ligesom der er en udsathed over håndaftrykkene på klippevæggen i grotten,
står vi også udleverede og holder med
Løgstrups ord noget af et andet menneskets liv i vores åbne hænder. Vi har ansvar for hinanden. Vi har ansvar for vore
børn. Vi står med hinandens liv i hænderne.
Det er en kæmpemæssig gave, men
det er også et ansvar og en opgave, der
tynger. Vi kan føle os skrøbelige og udsatte.

Midt i sårbarheden fortæller Jesus os
noget, som vi ikke kan sige os selv. Han
siger, at vi er i Guds hånd, og at den holder os fast i kærlighed. På livets store
(hule)maleri er der også malet en anden,

Spaghettigudstjeneste

Der er spaghettigudstjeneste for
småbørn og deres familier i Haslev
Kirke søndag d. 6. maj og søndag d.
3. juni kl. 17.00.

En gudstjeneste i øjenhøjde – med
bibelfortælling,
salmesang
og
lystænding.
Efterfølgende spises der pasta og
kødsovs i Kirkehuset. Det koster kr.
15,- pr kuvert, dog max. kr. 40,- for
en familie.

Aftenen slutter ca. kl. 18.30, og
tilmelding er ikke nødvendig.

Alle dåbsjubilarer, der er blevet døbt
for fem år siden, inviteres til spaghettigudstjenesten søndag den 3. juni kl.
17.00.

Her vil deres jubilæum blive særligt
markeret.
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meget større men usynlig hånd. Selv når
vi forfølges af løver eller jages af bjørne,
eller hvis vi falder til jorden, så slipper
Guds hånd os aldrig.

Sælges ikke to spurve for en skilling? Og
ikke én af dem falder til jorden, uden at
jeres fader er med den.
(Matthæusevangeliet 10,29)
Marie Rørbæk

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 20. april:
Aften hos FDF med
klatring og snobrød.

Fredag 25. maj:
Krible Krable-måned.
Vi skal på smådyrsjagt i den nære natur,
til lands, til vands og i
luften, sammen med
vores lokale naturvejledere Lise & Jørgen
Villadsen.

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.

Hvis du vil have yderligere information om programmet, så se på
kirkens hjemmeside.

Kirken inviterer
Musik i kirken

Haslev Kirke
BACH OG BIBELEN

Tirsdag 29. maj kl.
19:30 får Haslev Kirke
besøg
af
skuespilleren Ditte Gråbøl
og organisten Sven
Verner Olsen fra Jesuskirken i København.
Sammen har Ditte og Sven Verner sammensat et program med tekster fra bibelen suppleret af musik af Bach. Hensigten med programmet er blandt andet at prøve at genopleve de bibelske beretninger, som de må
have lydt i oldkirken, før de blev skrevet ned.
Hertil kommer Bachs musik, som er inspireret af både de lutherske salmer og de
bibelske tekster – og som føjer sig ind
imellem teksterne og uddyber dem.
Koncerten er arrangeret i samarbejde med
Galleri Emmaus. Der er gratis adgang
LYSE NÆTTER

Haslev Kirke
www.haslevkirke.dk

Litteraturcafé
Studietur

20. april - De danske jøders historie og
jødisk litteratur
13.30 • Afgang med bus fra Kirkehuset

14.45 • Besøg i Mindelunden, Hellerup

16.00 • Besøg på Dansk Jødisk Museum

18.00 • Middag i menighedslokalerne ved Trinitatis Kirke.

19.00 • Foredrag v. Marianne Schleicher:
Om jødiske myter, digte og fortællinger

21.00 • Afgang til Haslev - ankomst ca. kl. 22.15

Pris: kr. 175,- inkl. transport, foredrag, middag
Tilmelding: Ved Litteraturcafé-aftnerne eller på
kirkens kontor (blf@km.dk 56 31 51 62) senest
10. april. Ønsker man at slutte sig til om aftenen,
kan det aftales.

Velkomstgudstjeneste
Haslev og Freerslev Kirker

Torsdag 31. maj kl.
19:30 optræder Alberte Duo bestående
af Alberte Winding
og guitaristen Anders
Fuglebæk. En intim koncert fyldt med varme
og genkendelig erfaring med livets ned- og
opture, sange om barndom, ungdom og det
voksne hjertets vildveje, krydret med sjove
anekdoter. Vi hører både nyere sange og
kendte hits fra Albertes lange karriere bla.
hendes sommerhit over alle “Lyse nætter”
Koncerten er arrangeret i samarbejde med
Galleri Emmaus. Der er gratis adgang.

Søndag 6. maj indsættes vores nye præst.
Først ved gudstjenesten kl. 9.00 i Freerslev Kirke og bagefter ved gudstjenesten
kl. 10.30 i Haslev Kirke. Efter gudstjenesten i Haslev inviteres der til kirkefrokost.
Vi håber, at der mange, der har lyst til at
møde op til de to gudstjenester og byde
den nye præst velkommen.
Ved bladets trykning er det endnu ikke offentliggjort fra Kirkeministeriet, hvem der
skal være ny præst i Haslev og Freerslev
sogne.

Åben Fredag

Bindingsværkshuset kl. 10.00 - 12.00

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00

Fredag d. 6. april: ”Hvordan oversætter
man Det Gamle Testamente til nudansk?”
ved sprogvasker Louise Fischer-Nielsen.
Fredag d. 4. maj: ”Befrielsesaften”

www.haslevkirke.dk >
Kirken inviterer >Åben Fredag

Kirkemiddag

Torsdage i 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.
5. april • 19. april • 3. maj • 17. maj • 31. maj

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

Samtalekredsen

Samtalekredsen på lørdage om personligt
nærvær er kommet godt i gang. Enkelte
pladser er ledige. Henvendelse til Jørgen
Herler på tlf. 6222 5840, mobil 3051 1804.

Pinsegudstjeneste

Boesdal Kalkbrud, Rødvig Stevns

2. pinsedag d. 21. maj
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 Kirstine Arendt, Strøby - Valløby - St.
Tårnby pastorat, prædiker.

Ønsker man kørelejlighed – kontakt da kirkekontoret senest torsdag d. 17. maj.

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

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Paraplyaften

Kirkehuset kl. 17.30 - 20.00
Tirsdag 8. maj

I samarbejde med Café
Paraplyen inviteres der til
en hyggelig aften i Kirkehuset, med god dansk mad og kaffe. ”Ren
Nostalgi” underholder med muntre toner
og fællessang. Tilmelding sker til kirkekontoret fra tirsdag 17. april til tirsdag 24. april
på:
tlf. 56315162 eller
mail: kontor@haslevkirke.dk.
Der er plads til 100 personer efter princippet ”først til mølle”. Deltagerpris kr. 75,Kontaktperson:
Ellen Faber Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder

Befrielsesgudstjeneste
Freerslev Kirke kl. 19.30

Fredag 4. maj

I en musikalsk gudstjeneste vil vi mindes
og fejre befrielsen efter 2. Verdenskrig.
Undervejs vil en oplægsholder komme
med sit bud på, hvorfor befrielsen stadig er
værd at mindes, selv om der er gået 73 år,
og traditionen med at sætte tændte lys i
vinduerne følges mindre og mindre.

Sangcafé

Kirkehuset kl. 10.00 - 11.30
Vi synger sammen,
får en kop kaffe og
har tid til en hyggesnak.
Kirkebilen kan benyttes - bestilling dagen før
kl. 9.00 - 12.00 på tlf. 56 31 51 62.
20. april • 25. maj

Mandagsklub
Kirkehuset

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 april og maj
Nærmere oplysning og tilmelding
Ruth Davidsen tlf. 23 29 82 48
Transport til møder bestilles på tlf.
56 31 51 62
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Ny præstebolig på Kirkepladsen 1 i Haslev

Haslev og Freerslev kirker skal have ny
præst, efter at Verner Fischer-Nielsen er
gået på pension.
Som hidtil ønsker menighedsrådet at
fastholde bopælspligt for præsten, og skal
derfor stille en tidssvarende bolig til rådighed. Og præsteboligen skal fortsat ligge
på adressen Kirkepladsen 1, lige over for
kirken.
Menighedsrådets beslutning om, at der
fortsat skal være præstebolig på stedet, er
begrundet i flere hensyn, ikke mindst det
historiske, men også det praktiske for kirken og præsten og det lokale miljø i Haslev By omkring kirken, biblioteket og Præstelunden.

Der har været præstegård på stedet i
mindst 400 år. I 1611 brændte den første
præstegård, og i 1840 brændte den
anden. Den tredje blev nedrevet i 1940
for at give plads til den nuværende bygning. I 1926 stod det daværende menighedsråd i et dilemma; skulle man
renovere den gamle præstegård eller rive
den ned og bygge nyt? Man valgte at renovere, for så allerede i 1939 alligevel at
beslutte sig for nedrivning og nybygning.
Den nye bygning blev tegnet af arkitekt
Otto Brüel og opført i 1941.
I 2017 stod menighedsrådet i en lignende
4

situation som i 1926. En renovering af de
eksisterende bygninger blev grundigt undersøgt og overvejet, og der blev indledt
en dialog med Faxe Kommune. Menighedsrådet ansøgte om ophævelse af
bygningens bevaringsværdi og tilladelse
til nedrivning. Dialogen blev - efter en høringsperiode - afsluttet med, at kommunen den 28. november meddelte
dispensation til nedrivning af bygningerne.
I kommunens begrundelse anføres det,
at ”bygningen ikke har væsentlig værdi for
det samlede kulturmiljø” og ”en ny præstebolig i stil med tilbygningen til kirken vurderes særdeles positivt for miljøet, og vil være i tråd med ejendommens historiske udvikling, hvor de fire forskellige præstegårde
har afspejlet de behov og den arkitektur,
der har været i den samtid, de er opført i”

På et møde i provstiudvalget for Tryggevælde provsti d. 30. januar fik menighedsrådet accept til at arbejde videre
med nedrivning og nybyggeri.
I sine begrundelser til både kommune
og provsti, har menighedsrådet anført, at
den nuværende præstebolig på Kirkepladsen 1, ikke længere er tidssvarende i forhold til de krav, som er til boliger i 2018.
Boligens nuværende tilstand, alt for man-

ge m², det meget store energiforbrug og
en fortsat vedligeholdelse vil være alt for
omkostningskrævende.
Menighedsrådet lægger særdeles stor
vægt på, at den nye præstebolig bliver
udformet med høj arkitektonisk værdi og
af gode gedigne materialer.
Der er inviteret tre arkitektfirmaer, som i
konkurrence er i gang med at udarbejde
forslag til den nye præstebolig. Forslagene
forventes præsenteret for et bedømmelsesudvalg i begyndelsen af marts måned.
Når arkitekt og ingeniør er valgt, skal der
udarbejdes myndighedsprojekt og søges
godkendelse i kommunen.

Det er menighedsrådets ønske, at selve
nedrivning og byggearbejde herefter kan
forløbe hen over sommer og efterår, og
at den nye præstebolig kan stå klar til indflytning i januar 2019.
Karen Bryld Hansen
(formand for menighedsrådet)

Jørgen Hansen
(bygningssagkyndig for menighedsrådet)

Hjemme - ude - hjemme

Tro og identitet hænger sammen, og på
en ganske anderledes måde, når man er
flyttet til udlandet for længere tid, måske
immigreret.

I fem år havde jeg den store gave at
være præst for danskere og deres familier og venner i det vestlige Canada og
det nordvestlige USA, med en hverdag i
Den danske Kirke i Vancouver. Præst i
lyst og nød som herhjemme, og formidler
af dansk kultur i ekstraordinær grad –
min baggrund som både præst og højskolelærer kom virkelig i spil.
Den danske Kirke er grundlagt af mennesker, som udvandrede fra Danmark i
slutningen af 1800-tallet, og ny indvandring i 50erne og 60erne har sikret dens
eksistens mange år frem. En stor del af
dem, som i dag tegner kirken er anden,
tredje, endda fjerde generation i Canada,
så der må jo være noget særligt ved at
være dansk og dansk kirke.
For aktive kirkegængere i Haslev vil
gudstjenesten derovre nok virke gammeldags og en anelse langtrukken, men det
er selvfølgelig fordi, man dér i nogen grad
opretholder den klassiske danske højmesse, fordi det er en, ”alle” kender. Til gengæld foregår den på engelsk mindst to
søndage om måneden, for allerede kirkens grundlæggere var klar over, at skulle
de næste generationer involvere sig, var
det nødvendigt at holde formen dansk
men sproget mere fleksibelt.
Hvor mange af de ca. 46.000 i British
Columbia, der regner sig som danskere,
der rent faktisk tænker på kirken som deres, er svært at sige, men ofte har folk ladet familien forstå, at når engang de skal
herfra, så skal det være med deltagelse af
en dansk præst, hvad end familien stiller
med deres urne i kirken (ja, meget sjældent kisten), eller præsten kommer til deres hjemkirke eller –kapel og tager sig af
det sidste farvel.
Men de fleste nærmest vælter ind ad
døren, når der er mad på bordet, hvad end
det er smørrebrød ved basarer og lignende begivenheder, eller det er et måltid
varm dansk mad ved en af de mange middage. Gule ærter og flæsk er i de senere
år blevet for specielt for mange (også i
Danmark), men til gengæld har Vancouvers årlige frikadellekonkurrence spredt
sig til andre danske kirker rundt om i verden; et seriøst dommerpanel vurderer de
hjemmelavede kreationer ud fra udseende, smag og konsistens, og den stolte vinder kan kalde sig frikadellekonge eller –

dronning det næste års tid.
Præsten hjælper menigheden i stort og
småt: med at dokumentere at de, som
modtager danske pensioner, stadig er i live; med at formidle nyheder om alt dansk,
hvad end det er håndboldsejre, begivenheder i kongehuset eller dobbelt statsborgerskab, som er en hjertesag for mange
gamle danske; med kirkelige og kulturelle
arrangementer af mange slags. Der er
gudstjenester både i den store kirke i Vancouver (Burnaby) og i den lille Granly-kirke, når præsten dér har fri, en hel del kirkelige handlinger, bestyrelsesarbejde på
Dania plejehjem, gudstjenester i de to
største byer på Vancouver Island (som er
på størrelse med Jylland), og deltagelse i
kulturelle arrangementer både nord og syd
for grænsen.
Det meste af arbejdet i feltet mellem tro
og kultur er rigtig spændende, og jeg har
nydt de to gange, jeg har været ”forstander” på den årligt tilbagevendende højskole, som udbydes i forbindelse med de
dansk-canadiske foreningers årsmøde,

der rykker rundt i landet fra år til år – et år
handlede det om dansk guldalder, et andet
om dansk erhvervsliv gennem 150 år.
Danskere og deres canadiske ægtefæller
og venner synes, at dansk kultur er noget
af det mest spændende at beskæftige sig
med.
I fem år har jeg levet mellem bjergene
og havet, med adgang til spændende lokal
kunst (’indianer’ er ikke et politisk korrekt
udtryk i Canada) og til menneskeskæbner
så kulørte, at der kunne skrives mange
bøger. Og når man ser verden og Danmark fra en udløber af Rocky Mountains i
fem år, er det også spændende at komme
hjem igen, sprængfyldt af oplevelser, og
finde ud af hvad, der kan løfte og bære os
herhjemme – gøre os klogere på os selv
og den store verden.
Hvor jeg helst vil være? Lige her, hvor
jeg er. Altid.

Birgitte Saltorp
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Kirken går tættere på

Hilsen fra Beit Sahour

Venskabsrelationen mellem Haslev Kirke og Forfædrenes Kirke i Beit Sahour, Betlehem, breder sig nu til flere dele af byen. Der er nu indledt venskaber mellem
skoleklasser i byen, bl.a. gennem brevveksling. Vibeengskolens 4. A skriver med
en klasse på den ortodokse kirkes skole. På billedet ses Emil Birkerod fra Haslev
aflevere den 3. korrespondance i rækken af breve til klasselærer Nariman Qumsieh på den palæstinensiske skole. I kommende Kirkenyt kan man læse mere om
dette venskab.

Ny kunst i kirken

Kære alle ved Haslev Kirke - Vi glæder
os over jeres venskab og takker for jeres
julehilsen, som varmede os trods særlige
omstændigheder hér i år. Her i Palæstina
kæmper vi kristne ved ”Forefathers orthodox church” fortsat for frihed og et
bedre liv.
Når julen blev speciel, skyldtes det præsident Trumps annoncering af at flytte
USAs ambassede til vores mest hellige by
- dét lagde en dæmper på festlighederne,
men fik til gengæld uroen til at blusse op
med angreb mod vore hellige steder i Jerusalem. Det skyldes mangel på palæstinensisk enhed i bestræbelserne for fred.
Alt i alt driver det folk derud, hvor de mister
håbet og trofastheden mod deres hjemland.
Ved kirken oplever vi, at det er svært at
fastholde især unge og unge-voksne i trosog kirkeliv. Vores udfordringer bliver større,
og det kræver større indsats. Især hvis vi
vil styrke de yngre generationer i deres
håb, involvering og engagement.
Men trods udfordringer fejrer vi, hvad
der fejres kan, vi elsker, og vi er fulde af
optimisme om en bedre fremtid.
Varme hilsner fra Beit Sahour

Ruth Jessen udstiller i Kirkehuset
medio april
Billedmager Ruth Jessen:
Mine billeder: Fortolkninger af sanseindtryk.

Motiv: Mennesker og ”andre” landskaber

Historie: 2012 - begyndte for ALVOR
at male. Blev elev hos Carsten Krogstrup på Kunstskolen i Nykøbing F. Har
udstillet i Vandtårnet, på biblioteker og
deltaget i censurerede udstillinger.

Der er historier i alle billederne. Det er
op til beskueren at reflektere og finde
sin egen fortælling og fortolkning af billedet.
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Kirken informerer
www.haslevkirke.dk
www.sogn.dk/freerslev

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

Konfirmandindskrivning
2018-19

Redaktionsudvalg:
Lone Ladegaard • Niels Frandsen
Helle Holme Thomsen • Bente Frederiksen
Marie Rørbæk

Sognepræst Margith Pedersen
Tlf. 20 87 79 95 • mip@km.dk
Sognepræst Birgitte Saltorp
Tlf. 41 28 11 51 • bsa@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
Træffes ikke mandag

Deadline næste nummer:
24. april til zitouche@gmail.com
Oplag 5.700 • Tryk: Glumsø Bogtrykkeri
KirkeNyt er trykt med vegetabilske trykfarver på genbrugspapir

Hvis man går i 6. klasse og gerne vil
konfirmeres foråret 2019, er det nu ved
at være tid til indskrivning.
Denne finder sted i Kirkehuset onsdag
d. 6. juni og torsdag d. 7. juni 2018 –
begge dage mellem kl. 16 og kl. 19.
Husk at medbringe en dåbsattest.
Se mere på kirkens hjemmeside
www.haslevkirke.dk og på den seddel,
som eleverne får med hjem fra skole.

Haslev Kirke i radioen

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

2. juni • 11. august

Menighedsrådsmøder

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
25. april • 31. maj

Freerslev kl. 19.30: 12 .april • 17. maj

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:
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:
Ruth Jessen
tlf. 21 29 50 94
www.haslev.ysmen.dk

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

Lørdagsdåb • kl. 10.30.

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:
Pinsegudstjeneste i Boesdal

Indre Mission:
Vilfred Hansen
tlf. 56 39 83 52.

KFUKs Sociale Arbejde
Annette Larsen
tlf. 56 31 35 01

Søndag 3. juni

Gudstjenesten fra Haslev Kirke d. 3. juni
vil blive transmitteret i Danmarks Radio.
BEMÆRK: Derfor er tidspunktet ekstraordinært kl. 10.00.
Denne dag medvirker sanger Gitte Paxevanos og pianist Arne Andreasen, og Ole
Bjerglund Thomsen er præst ved gudstjenesten.
Mød op og være med til at sende Haslevs
rige menighedssang ud i æteren til folk
landet over, der sidder ved radioen
søndag formiddag.

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 dagen før
kl. 17-18
tlf. 56 31 31 60

VELKOMMEN
til kirkekaffe efter
højmessen
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Gudstjenester - april og maj 2018

BS= Birgitte Saltorp * MR= Marie Rørbæk * MP=Margith Pedersen (vikar for Ole Bjerglund Thomsen)
Ved bladets trykning var det endnu ikke officielt, hvem der skal vikariere for Marie Rørbæk (efter den 12. april)
eller hvem, der skal være ny sognepræst.
Dato

Haslev

Søndag 1. april • Påskedag

10.30 MR

Mandag 2. april • 2. påskedag

10.30 MR

Lørdag 7. april

9.30 MP • Konfirmation
11.30 MP • Konfirmation

Søndag 8. april • 1. s. e. påske

9.30 MR • Konfirmation

11.30 MR • Konfirmation

Fredag 13. april

9.00 Morgensang MP

Lørdag 14. april

9.30 BS • Konfirmation

Søndag 15. april • 2. s. e. påske

10.30 MP

Freerslev Kirke

9.00 BS

11.30 Bo Scharff • Konfirmation
9.30 Solveig Ståhl-Nielsen

Konfirmation

19.00 Aftensang MP

11.30 BS • Konfirmation
Søndag 22. april • 3. s. e. påske

10.30 MP

Fredag 27. april • Bededag

10.30 OBT

Søndag 29. april • 4. s. e. påske

10.30 BS

Fredag 4. maj
Søndag 6. maj • 5. s. e. påske

9.00 MP

16.00 Fireren OBT
19.30 Befrielsesgudstjeneste NN

10.30 Gudstjeneste med indsættelse af ny præst og efterfølgende

kirkefrokost

9.00 Gudstjeneste med indsættelse

af ny præst

17.00 NN • Spaghettigudstjeneste
Torsdag 10. maj • Kr. himmelfartsdag

10.30 NN

Søndag 13. maj • 6. s. e. påske

10.30 NN

19.00 Aftensang NN

Søndag 20. maj • Pinsedag

10.30 NN

10.30 NN

Mandag 21. maj • 2. pinsedag

11.00 • Provstigudstjeneste i Boesdal

Søndag 27. maj • Trinitatis søndag

10.30 NN

16.00 Fireren NN

