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• Vikingetiden - Kulturnat i
Haslev Kirke

Fælles grund - om at lege viking i Haslev, Melodi
Grand Prix og andre gode steder

Fredag d. 28. september er der Kulturnat i Haslev under
temaet ”Vikinger”.
Det er et godt tema, men egentlig pudsigt, da Haslev jo ikke har nogen særlig
vikingehistorie.
Dette års danske Melodi Grand Prix
blev vundet af ”vikingen” Jonas Rasmussen med sangen ”Higher Ground”, som
handler om den angiveligt fredselskende
viking Magnus Erlendssen, som levede
for 900 år siden.
Overalt omkring os er danskerne optagede af vikingetiden. Vikingelaug, vikingefester, levendegørelse af gamle vikingemuseer og vikingespil trækker danskerne
til som aldrig før. Ja faktisk kan jeg afsløre,
at redaktøren af Kirke Nyt også er viking i
sin fritid.
Hvad er det med os og vikingerne her i
2018? Der er sikkert mange gode grunde
til denne optagethed af vores forfædre. Én
af dem kunne være, at i en tid med globalisering og mangfoldige kulturindtryk fra
verden omkring os, får vi trang til at søge
noget fælles: En fælles grund, en fælles
fortælling om, hvem danerne var. Andre
grunde kunne være, at vi i en travl og teknologistyret hverdag kan have brug for at

Start efter ferien

Torsdag d. 16. august kl. 19.00 er
der udendørs gudstjeneste for enhver, der har lyst: Start efter ferien.

Denne aften markerer børne- og
ungdomskorpsene nemlig deres opstart efter ferien ved at deltage i
denne gudstjeneste for børn og
unge.
Gudstjenesten er planlagt af korpsene og sognepræst Ole Bjerglund
Thomsen og foregår på parkeringspladsen over for kirken.
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vende os mod noget enkelt (simple living),
en livsform tættere på naturen – ja, måske
også tættere på mennesket selv. Jeg er
ikke selv fritidsviking og har derfor heller
ikke indsigt til at skrive nuanceret om vikingeliv i denne klumme – men jeg tror, at
det giver mange mennesker noget godt.
Til historien om vikingerne hører jo også, at de (over tid) lagde hammeren fra
sig og tog korset til sig ved at blive kristne.
Kristendommen tilbyder også en fælles
grund. – Og med Grand Prix-sangens titel
kunne man sige en ”højere grund”, hvor
det netop er fred og forsoning, der står i
højsædet. Kristendommen tilbyder os en
fortælling om, hvor vi alle kommer fra.
Uanset om vi nedstammer fra aber, haletudser og mikrober, og uanset at Biblens
skabelsesberetning ikke er en bogstavelig
beskrivelse af en tilblivelsesproces men
en poetisk myte, så har vi lov til at tro, at vi
er fælles om at være mennesker, fordi der
er en kærlig skabermagt, der ville og vil, at
vi skal være her. Faktisk deler vi denne
skabelsestanke med jøder og muslimer –
og når man taler om religion med dem, er
det et godt og fællesskabsskabende sted
at begynde.
I kristendommen har vi yderligere det
billede, at Jesus, Guds søn, er hovedhjør-

Den flyvende kuffert

- for børn og familier i Haslev Kirke
Søndag d. 2. september kl. 16.30

Spaghettigudstjenesten er gået i hi. I
stedet lander nu Den flyvende kuffert
den første søndag i måneden kl.
16.30 med et nyt indhold i kufferten,
der tager os med på fantastiske rejser ind i fortællinger og sang. Vi
starter i kirken med en kort børnevenlig gudstjeneste. Derefter er der
en aktivitet til dagens tema, inden vi
sammen spiser aftensmad. Vi slutter
kl. 18.30.
Spisningen koster 20,- pr. pers. dog
max 50,- pr. familie. Tilmelding er
ikke nødvendig.

nestenen, som alt andet skal bygges på.
Ham må alt menneskeligt liv pejle efter.
På ham og hans budskab om næstekærlighed, tilgivelse, forsoning og frelse må alt
liv leves. Dét er fælles grund af den højere
slags, der er værd at bygge på. Der er
meget inspirerende ved at beskæftige sig
med vikingetiden – og til inspirationen hører også, at vikingerne fandt en fælles
grund i manden på korset. Den grund må
vi også leve på.
Ole Bjerglund Thomsen
I Haslev Kirke vil der også være mulighed for at møde vikingetemaet på Kulturnatten. Se s. 5

Juniorkonfirmand
efterår 2018

Et gratis tilbud fra Haslev Kirke til alle
børn i 3. klasse. Vi tilbyder et samlet
forløb af én uges varighed. Undervisningen foregår i/ved Haslev Kirke
hver eftermiddag efter skoletid.
Der bliver delt indbydelser ud via
skolerne, eller læs mere om det hele
på www.haslevkirke.dk
Uge 43 Nordskovskolen
Uge 44 Sofiendalskolen

Kontaktperson:
Kirke- og kulturmedarbejder
Ellen Faber Jørgensen
elmj@km.dk

Kirken inviterer

Masser af musik i kirken
Haslev Kirke

Torsdag 23. august
kl. 19:30
er der sensommerkoncert i Haslev
Kirke under overskriften “Omkring et
Cembalo”. Denne aften får kirken besøg af
en gammel haslevit, organisten og cembalisten Søren Glerup Hansen, der til daglig er organist i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør. Søren
har ved siden af sit arbejde som organist
markeret sig som en af landets bedste cembalister. Betty Arendt medvirker, så der bliver
tale om et afvekslende program med både
instrumentalmusik og sange, og ind imellem
fortæller Søren om sit spændende instrument.

Haslev Kirke
www.haslevkirke.dk

Pilgrimsvandring

Lørdag d. 1. september

Hiv en dag ud af kalenderen og
nyd den friske luft, de smukke
kirker og den flotte natur på pilgrimsvandringen 2018.
Praktiske oplysninger
Start: kl. 08.00 Faxe Kirke, Kirketorvet 11,
4640 Faxe.
Slut: ca. kl. 17.00 Faxe Kirke.
Deltagerpris: kr. 75,-

Se nærmere omtale i folderen som du finder i
kirkehuset eller på kirkens hjemmeside:
www.haslevkirke.dk

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. september • 20. september

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

Mandag 10. september kl. 19:30
optræder Betty og Peter Arendt igen i Haslev
Kirke sammen med Lutherbandet. Betty og
Peter er af Kirkefondet blevet bedt om at
redigere en ny sangbog med salmer fra de
mange lande. Sangbogen skal udkomme i
forbindelse med HIMMELSKE DAGE 2019 i
Herning. Bogen bliver fulgt af en cd med tyve
salmer sunget af Betty, akkompagneret af
Søren Andresen, klaver, Christian Arendt,
guitar, Per Vibskov Nielsen, bas, Anders
Matti Pedersen, slagtøj og Peter på kirkens
store orgel. Der er lagt op til en festlig aften
med masser af solosang og fællessang, som
man allerede fik smagsprøver på ved forsommerens grønne gudstjeneste.

Søndag 23. september kl. 14:00
spiller Peter Arendt en
uformel og afvekslende
fødselsdagskoncert på
Haslev Kirkes nu 40
årige orgel. Peter har givet programmet
overskriften TRE VILDE OG TRE STILLE.
Så man vil både kunne høre meget udadvendt og virtuos musik og stille indadvendt
orgelmusik strækkende sig fra musik af Bach
over fransk og tysk romantik og frem til vores
egen tid.
Der er gratis adgang til alle disse
arrangementer.

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

Åben Fredag

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00
Torsdag 16. august:
Vi deltager i Start efter ferien

Fredag 7. september:
Hygge og grillaften hos Margith og Werner
Fischer-Nielsen, P.C. Davidsensvej 42
www.haslevkirke.dk >
Kirken inviterer >Åben Fredag

Menighedsmøde

Kirkehuset efter høstgudstjenesten
Søndag 23. september inviterer menighedsrådet til kirkefrokost med efterfølgende menighedsmøde.

• Orientering om kirkens byggerier.
• Beretning om forskellige aktiviteter i 2017
og 2018.
• Orientering om kommende aktiviteter.
• Kommentarer, spørgsmål og forslag fra
mødets deltagere.
• Kort redegørelse for regnskabet 2017 og
budget 2019

Håber på at se mange af jer - vel mødt.

Karen Bryld Hansen
Formand for menighedsrådet

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Paraplyaften

Kirkehuset kl. 17.30 - 20.00

Tirsdag d. 4. sep.
I samarbejde med
Café Paraplyen inviteres der til efterårets
første Paraplyaften i
Kirkehuset, med god dansk mad og kaffe.
”Ren Nostalgi” er på pletten og underholder
med muntre toner og fællessang.
Der er plads til i alt 100 personer efter princippet ”først til mølle”. Arrangementet kræver
bindende tilmelding. Deltagerpris kr. 75,desuden samles der ind til Café Paraplyen.
Tilmelding fra d. 21. – 28. august til kirkekontoret på tlf. 56315162
eller mail: kontor@haslevkirke.dk

Paraplybanko
Kirkehuset kl. 19.30

Torsdag d. 13. september
Denne aften står i spillets
og indsamlingens tegn.
Café Paraplyens styregruppe indbyder i samarbejde med Haslev
Kirke til Paraplybanko med Mogens Stilhoff
og Niels Jørgen Hansen som spillets ledere.
Her vil være høj stemning, gode gevinster
skænket af byen og lækkert kaffebord. Overskuddet går ubeskåret til Café Paraplyens
arbejde i Haslev. Dørene åbnes kl. 18.30.

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.
31. august • 28. september

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 brug. De færdige produkter sælges gennem Kirkens Korshær eller bruges
som gaver til hjemløse.
Hver mandag i august og september
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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Kirken informerer
Stafet For Livet 2018
Lørdag 8. september kl. 11.00 til
søndag 9. september kl. 11.00 afholdes der Stafet For
Livet på Midtsjællands Gymnasium,
Skolegade 31 i
Haslev.
Haslev Kirke stiller i år et hold i
samarbejde med
sogne i Tryggevælde Provsti.

Vi håber mange igen har lyst og
energi til at medvirke og tilmelde sig
holdet. Holdets udfordring bliver, at
der hele døgnet skal være en person
på banen. Jo flere tilmeldte, jo flere
kan være på banen samtidig.
Alle kan deltage, og om man vil gå,
løbe eller køre på løbehjul bestemmer
man selv.
Det gælder ikke om at komme først,
men om at gøre en aktiv indsats i
kampen mod kræft.

Når tilmeldingerne er i hus, bliver
der lavet en plan for, hvornår vi kan
regne med jer på banen. Der etableres et kirketelt, hvor holdet får
base. Her vil der være mulighed for
at hvile benene, få en forfriskning
og en god snak.
For dem der vil og har mulighed for
at være med hele døgnet, bliver der
mulighed for at rulle soveposen ud.
Deltagerpris voksne kr. 100,- børn
ifølge med voksen kr. 50,-

Tilmelding via:
www.stafetforlivet.dk/stafet/haslev
Holdnavn: Haslev Kirke

Kontaktperson:
Ellen Faber Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder
Haslev Kirke
elmj@km.dk

Kirkehøjskolen 2018-19

Kirkehøjkolen inviterer denne sæson
til en spændende foredragsrække om
kirken og de kirkelige retninger, samt
folkekirkens udvikling. Kirkehøjskolen
forløber over 6 lørdage. Emnerne de
enkelte lørdage er følgende:

Lørdag 6. oktober 2018
”Hvor to eller tre er forsamlede” - De
mange måder at være kirke på. Det
mangfoldige kirkesyn ved Anita Hansen
Engdahl, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Lørdag 10. november 2018
Kirkeopfattelsen i den katolske og den
ortodokse kirke – og den evangeliske.
Foredraget vil stille skarpt på de klassiske kirkebegreber. Hvad er ligheder og
hvad er de afgørende forskelle? ved
Fhv. lektor Henning Nørhøj
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Lørdag 12. januar 2019
Indre Mission og folkekirken ved Kurt Ettrup Larsen, professor ved Menighedsfakultetet.

Lørdag 23. februar 2019
Grundtvigianisme og folkekirken. Hvad
er de grundtvigske kendetegn? ved Kirsten Margrethe Andersen, lektor ved læreruddannelsen og formand for Grundtvigsk Forum

Lørdag 23. marts 2019
Folkekirken som sognekirke? ved Søren
Abildgaard. formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Lørdag 27. april 2019
Hvor går folkekirken hen? ved Morten
Thomsen Højsgaard, udviklingschef ved
Kristeligt Dagblad

Kirkehøjskolen foregår i Kirkehuset, Kirkepladsen 8a, 4690 Haslev 6 lørdage fra
kl. 09.30-12.00

Prisen for Kirkehøjskolens foredragsrække inkl. kaffe/boller er kr. 350,Enkeltforedrag kr. 75,- som indbetales
forud til kirkekontoret.

Delebørn - hele børn

Skilsmisse er en udfordring, som mange familier møder i dag. For mange børn og unge
er det forbundet med sorg og bekymringer.
Uanset hvordan forløbet er, har børnene
spørgsmål, som trænger sig på.
Haslev kirke tilbyder skilsmissebørn at deltage i en samtalegruppe, hvor de kan dele
tanker og følelser med andre i samme situation. Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at ingen personlige oplysninger fortælles videre til andre, hverken kolleger eller forældre.
Gruppen ledes af kirke- og kulturmedarbejder Ellen Faber Jørgensen og foregår i ”Bindingsværks-huset” ved Haslev Kirke.
Gruppen – max. 8 børn - mødes 5 gange i
alt og er særligt for skilsmissebørn i 2. – 5. kl.
Deltagelse er gratis. 1. gang er onsdag 12.
sept. Sidste gang er 10. oktober – hver gang
kl. 16 – 17.30. Tilmelding nødvendig.
Læs mere på
http://www.børnegruppen.dk/til-foraeldre
Tilmelding og yderligere informationer:
Ellen Faber Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder
elmj@km.dk

Yderligere information om Kirkehøjskolens program og hvordan man tilmelder
sig, kan fåes ved henvendelse til kirkekontoret, Kirkepladsen 8a, 4690 Haslev.

Vikingetiden - Kulturnat i Haslev Kirke 2018

der både spiller op til dans og sang,
både i kirken og udenfor kirken. Pøbel
spiller instrumentalmusik på en lang
række instrumenter, der har rod i den
tidlige middelalder: drejelire, skalmeje,
fløjte, sækkepibe, lut, fedel, trommer og
jødeharpe.
Udenfor kirken har vikingegruppen Assers ætlinge slået lejr med telte og forskellige aktiviteter. Assers Ætlinge er vikinger fra Haslev og omegn og har deres oprindelse i det store vikingetræf, der
hver sommer finder sted på Trelleborg.
Kirkens præster står for korte fortællinger om vikingetiden inde i kirken.
Haslev Y’s Men har som altid café i
Kirkehuset – måske i år med vikingelagkager?

Fredag 28. september tager Haslev
Kirke byen på ordet, når temaet for
årets Haslev Kulturnat er VIKINGETIDEN.
Vikingetiden er i den grad en brydningstid i Danmarkshistorien og ikke
mindst spændende set i et kirkeligt per-

spektiv, for det er på dette tidspunkt, at
kristendommen begynder at spire frem i
landet – ofte blandet grundigt op med
landets oprindelige religion.

Musikalsk rød tråd hele aftenen bliver
det energiske folkemusikband PØBEL,

Haslev Kirkes orgel fylder 40 år

Første påskedag 1978 lød Haslev Kirkes nuværende orgel for første gang.
Orgelbyggeren, P. G. Andersen,
havde sagt til kirkens organist, Hans
Krarup, at han ikke måtte bruge alle
orglets 36 stemmer. P. G. var bange
for, at det nye orgel var blevet for
stort. Og Haslev Kirkes orgel er stort,
næsten lige så stort som for eksempel
Køge Kirkes orgel – en kirke, der er
mindst dobbelt så stor som Haslev
Kirke.
I dag havde man næppe fået lov til at
bygge så stort et orgel. Men i 1978 var
menighedsråd og organist og provsti og
orgelkonsulent fremsynede nok til at
tænke så stort, at Haslev Kirke kunne
blive et kirkemusikalsk centrum for eftertiden.

Men hvorfra kommer traditionen med
orgler i danske kirker?
Der var allerede før reformationen
orgler i de største danske kirker. Disse
blev brugt til instrumentale forspil og
mellemspil og efterspil, men ikke til salmeakkompagnement.

De tidligste orgler var bygget op som
danseorkestre, hvor én person skulle
kunne spille alle orkestrets instrumenter
alene. Hvad også går igen i navnene på
stemmerne i Haslev Kirkes orgel: krumhorn, dulcian, gambe, tværfløjte, obo, fagot, trompet …

Det er under 350 år siden, at man begyndte at bruge orglerne til at ledsage
fællessangen.
Den gamle landsbykirke i Haslev fik
først et orgel i 1842. Da man byggede
kirken helt om i 1914-16, klemte man et
orgel ind under de lave hvælv på et pulpitur bagerst i kirken, sådan som man
ser det i de fleste kirker.
Det nuværende orgels dristige placering og facade er udtænkt af P. G. Andersen.
I dag må man sige, at placeringen er
helt genial i en tid, hvor musikken gerne
må være tættere på menigheden. Og
orglet er slet ikke for stort. Det kan både
spille mildt og blidt til en bisættelse og
flot og fejende og med sølvklang til konfirmationer og på første helligdage. Som

Programmet starter kl. 18:45. Flere detaljer følger.
Kl. 22:00 sluttes der traditionen tro af
med aftensang i kirken. Også her medvirker PØBEL med et par instrumentalnumre.

P. G. i sin tid sagde: Det skal ikke være
styrke, men liflighed, der karakteriserer
mine orglers klang.
Som noget helt særligt er de flammede kobberpiber i orglets facade alle ornamenterede med 24 karats bladguld i
forskellige mønstre af de to bornholmske
keramikere Julie Høm og Bo Kristiansen.
Orglets fødselsdag fejres med en
uformel eftermiddagskoncert søndag
den 23. september kl. 14:00.
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Kirken går tættere på

Sorggruppe - en mulighed

Sorg er et livsvilkår. Sorg slipper ingen
udenom, for sorgen er en usvigelig følgesvend til kærligheden til et andet
menneske og forbundetheden med det
andet menneske.
Haslev Kirke har et tilbud om sorggruppe til voksne, som har mistet et

menneske, som står dem nær. Sorg
har mange forskellige ansigter og kan
komme til udtryk på forskellig vis hos
den enkelte. Sorg kommer man ikke
sådan 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 tavshedspligt og i respekt for den enkeltes
situation og grænser.
Der er ikke tale om en gruppe, hvor
man er i terapi, og en sorggruppe 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.
Vi inviterer til et forløb over 6 gange i
efteråret 2018. Det vil være tirsdagene:
11. sept., 25. sept., 9. okt., 23. okt., 6.
nov. og med afslutning 20. nov. Mødetidspunktet vil hver gang være kl. 19.00
– 20.30.
Kirkehuset ved Haslev Kirke er den fy-

Tine Meyer udstiller i Kirkehuset

Tine Meyer er en lokal kunstner med et
meget stort publikum i gallerier og udstillinger og kunstforeninger her hjemme og i udlandet.

Hendes motivverden er bl.a storbyen.
Ikke klartsete motiver, men en melankolsk skildring – ofte bagsiden af storbylivet, holdt i ”svovlgule, laksefarvede,
petroleumsblå, blygrå, støvgrå og støvgrønne farver”
Hendes malerier er ikke optimistiske,
men ”udtrykker en smerte over et nærvær, der er gået tabt” (Tom Jørgensen,
kunstanmelder).
I sine malerier og grafiske arbejder
er hun også inspireret af elektronik og
teknologi, og det er eksempler herpå,
som vises i denne omgang. En serie
akryl på papir med mønstre skabt med
laserskårede skabeloner. ”Her arbejdes
med en dekorativ æstetik. ” (Tine
Meyer)

Udstillingen i Kirkehuset åbner i begyn-
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delsen af august 2018 og varer omkring 3 måneder.

Der er adgang i hele kirkens åbningstid
fra omkr. kl. 9.00 til omkr. kl. 15.00. på
hverdage og ellers når kirken har åbent
i weekenderne.
Niels Frandsen

siske ramme omkring vores samvær og
møder, og vi slutter hver gang med en
aftensang og Fadervor. Der kræves
ingen bestemt tro eller overbevisning
for at være med. Vi har som ledere af
gruppen naturligvis tavshedspligt.
Mødested: Haslev Kirkehus, Kirkepladsen 8 A.
Gruppens to ledere:
Præst ved 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 åben for deltagere fra Haslev og omegn.
Vi vil gerne bede om tilmelding til gruppen: Det sker ved henvendelse til Bodil
Puck Madsen eller Margith Pedersen
senest 1. september – pr. telefon eller
mail.

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 • Fax: 56 31 51 03
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.

11. august • 6. oktober • 1. december

Menighedsrådsmøder

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
30. august • 26. september.
Freerslev kl. 19.30:
Onsdag 15. august

Ny præstebolig på
Kirkepladsen 1

Vi har tidligere fortalt om menighedsrådets overvejelser mht. præsteboligen.
Den nuværende præstebolig på Kirkepladsen 1, er ikke tidssvarende. Den er
for stor, og varmeudgifterne udgør ca.
50.000 kr. årligt. En gennemgribende renovering vil være meget omkostningskrævende, og der vil fortsat være store
udgifter til vedligehold. Derfor har
menighedsrådet besluttet at nedrive den
nuværende bolig og bygge en ny.

Forskellige muligheder har været undersøgt, så vi får det bedst mulige resultat for
de ca. 5 mill. kr. inkl. moms, som er
menighedsrådets økonomiske ramme.
Denne pris dækker både nedrivning, nyopførelse og anlægsarbejder. Vi er nu
ved at indgå kontrakt med Lind og Risør,
der opfører et H-hus på 240 kvadratmeter
plus udhus og garage på ca. 50 kvadratmeter. Af de 240 kvadratmeter bruges der
ca. 30 kvadratmeter til præstekontor, toilet og entre. Boligen bliver opført som en
etplansbolig i stil med Kirkehuset - i røde
mursten og med rødt tegltag. Nedrivning
af den nuværende bolig forventes at
starte i uge 31.

Anders Damkjer med familie kan
forhåbentlig til foråret flytte ind i en ny
funktionel, energivenlig bolig.

Karen Bryld Hansen
formand for menighedsrådet.

Andet

KFUK´s Sociale Arbejde:
Tirsdag 28. august kl. 14.30:
”Præster laver da socialt arbejde!” ved sognepræst Birgitte
Saltorp.

Birgitte, som har været præst
ved Haslev Kirke, fortæller om
at være både landpræst og bypræst, frivillig i
Skt. Nicolai Tjenesten, diakonipræst og om
de særlige opgaver, hun kom ud for som
præst for Den danske Kirke i Vancouver.

Samtalekredsen:
Lørdag d. 8. september kl. 10.00:
Samtale om tro og
eksistens. Vi drøfter,
om det er den samme Gud, som religionerne taler om, ud fra
deltagernes egne forudsætninger. Vi mødes
i Bindingsværkshuset
Henvendelse til Jørgen Herler på tlf. 6222
5840, mobil 3051 1804.

Forsiden:
Vikingerne kommer til Haslev Kirke

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:
22. august til zitouche@gmail.com
Oplag 5.700 • 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:
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:
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 dagen før
kl. 17-18
tlf. 56 31 31 60

VELKOMMEN
til kirkekaffe efter
højmessen
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Gudstjenester - august og september 2018

AD = Anders Damkjer • MP = Margith Pedersen • OBT = Ole Bjerglund Thomsen
Torsdag 2. august

Dato

Haslev

9.00 MP • Sommerrmorgensang

Søndag 5. august • 10. s. e. trinitatis

10.30 AD

Torsdag 9. august

9.00 AD • Sommermorgensang

Søndag 12. august • 11. s. e. trinitatis

10.30 OBT

Torsdag 16. august

Freerslev Kirke

9.00 AD

19.00 AD • Aftensang

19.00 OBT • P pladsen ved Haslev

Kirke - Start efter ferien - gudstjen-

este for børne - og ungdomsorgani-

sationer mv.
Søndag 19. august • 12. s. e. trinitatis

10.30 MP

10.30 AD

Søndag 26. august • 13. s. e. trinitatis

10.30 MP

16.00 OBT • Fireren i Freerslev

Søndag 2. september • 14. s. e. trinitatis

10.30 AD og Bo Scharff

10.30 OBT

16.30. OBT • Den flyvende kuffert -

for børn og familier
Søndag 9. september • 15. s. e. trinitatis

10.30 OBT og Solveig Ståhl-Nielsen

Torsdag 13. september

10.00 MP • Høst for børnehaver

Fredag 14. september

9.00 OBT • Morgensang

Søndag 16. september • 16. s. e. trinitatis

10.30 MP

Torsdag 20. september

10.00 MP • Høst for børnehaver

Fredag 21. september

19.00 AD • Aftensang

15.00 OBT • Høst for store børn
9.30 AD • Høst for børn

kravlegudstjeneste

Søndag 23. september • 17. s. e. trinitatis

10.30 AD • Høstgudstjeneste

Fredag 28. september

22.00 MP • Aftensang på kulturnat-

Søndag 30. september • 18. s. e. trinitatis

9.00 MP

10.30 OBT • Høstgudstjeneste

ten.

10.30 OBT

16.00 AD • Fireren i Freerslev

