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• Allehelgen

Til minde om troens helte

Op gennem historien
er mange helgener
blevet kåret og beundret. Troshelte, kan
man kalde dem. Mennesker, der med deres liv har eksemplificeret udholdende tro
midt i modstand og prøvelser, håb midt i
håbløshed og uselvisk kærlighed til dem,
ingen vil vide af. De har inspireret både
samtid og eftertid. Nogle har fået kirker,
sygehuse og skoler opkaldt efter sig, andre har fået deres helt egen festdag.

I et protestantisk land som Danmark, hvor
helgendyrkelsen siden reformationen har
været i skammekrogen, kan vi trods alt
stadig se sporene derefter, og endda fejre
nogle af helgenerne, f.eks. Sankthans aften og med Santa Lucia-optog landet
over. Sidstnævnte helgen fejres, fordi hun
under kristendomsforfølgelserne i Rom
skal have slæbt mad ned i katakomberne
til de jagede kristne – og havde så meget
i favnen, at hun måtte bære lyset i håret.

tilbage på med taknemlighed over den
kamp, de har kæmpet, som vi nu nyder
godt af.

Langt tilbage i kirkens historie fik helgener
deres egen dag i løbet af kalenderåret.
Men før eller siden måtte man jo nå til et
punkt, hvor der ikke rigtig var mere plads
i kalenderen. Og det skete. Derfor fik man
noget, der ligner Allehelgensdage – tidspunkter i løbet af året, hvor man mindedes og fejrede alle de andre helgener –
både kendte og ukendte – som ikke kunne være i kalenderen. Hvis nu helgenerne
fra det hinsides kunne følge lidt med i den
udvikling – kunne de sidst tilkomne måske
føle sig lidt forfordelt? Måske.

Det er i sandhed inspirerende med disse
troshelte, helgenkåret eller ej. De er lys fra
historiens mørke tider, der minder eftertiden om, at der stadig er håb, når mørke tider kommer igen. Og nogle af dem ser vi

Men der er noget ved lige præcis den historie om Allehelgensdag, som jeg godt
kan lide. At det er en dag, hvor de døde
kommer i samme båd, om man så må sige, en dag, som ikke er opkaldt efter nogle udvalgte, men tilegnet dem alle. En
dag, der minder os om, at i døden er alle
lige. Og hvor opmærksomheden kan henledes på det lys, vore kære har været for
os, da de levede. Mennesker, som måske
ikke i verdens øjne var spektakulære helte, men gennem hvem store og små glimt

BUSK

Gudstjenester i Freerslev

”Rødhalsen” på
BUSK-dag
Søndag d. 28.
oktober kl. 14
er BUSK-dag.
BUSK står for
børn-ungesogn-kirke.
I år vil det blive
markeret ved en teaterkoncert for børn
med medvirken af Haslev Kirkes juniorkor.
Det er sanger, komponist og historiefortæller Stine Michel, der sammen
med den rytmiske organisat Lise Dynesen har lavet en musikalsk forestilling
med udgangspunkt i Selma Lagerlöfs
smukke historie om, hvordan den lille
fugl, rødhalsen, fik sin røde farve.
Efter teaterkoncerten er der aktiviteter
i kirkehuset, hvor der også bliver budt
på en forfriskning. BUSK-eftermiddagen arrangeres i samarbejde med
byens ungdomskorps.
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Der er gratis adgang.

I efteråret vil der ske nogle ændringer
mht. gudstjenester i Freerslev.
I oktober og november vil Vandregudstjenester erstatte morgentjenester
kl. 9. Vandregudstjenesterne finder
sted d. 21. oktober og d. 18. november kl. 14.

Det vil være en vandretur, hvor vi mødes ved Freerslev Kirke og tager på en
vandring i området med små pauser
med oplæsning og stilhed undervejs.
Vi vender tilbage til Freerslev Kirke til
en kort afslutning i kirken - og kaffe i
våbenhuset. Seneste sluttidspunkt vil
være kl. 16.
Bemærk: Det kræver, at traveskoene
bliver fundet frem og at man kan gå de
4 – 5 km., som turen vil være på.

Aftensangen flyttes fra 1. oktober til kl.
17. Men ellers vil aftensangen fortsat
have et mere meditativt præg. Ved aftensangen vil Arne Andreassen og Gitte Paxevanos også fortsat medvirke.
Vel mødt i Freerslev til de nye tiltag.

af tillid, håb og kærlighed, blev rakt os. En
dag, hvor troens helte måske viser sig at
være nærmere, end vi tror. Og at ingen er
for små til at være lys oplyst af Kristus.
Anders Damkjer

Den flyvende kuffert
i Haslev Kirke

Haslev Kirke søndag d. 7. oktober og
søndag d. 4. november. kl. 16.30 Kufferten er fyldt med?

Vi begynder i kirken med en kort
børnevenlig gudstjeneste. Derefter
er der en aktivitet til dagens tema, inden vi sammen spiser aftensmad. Vi
slutter senest kl. 18.30

Spisningen koster kr. 20,- pr. person,
dog max. kr. 50,- pr. familie og
tilmelding er ikke nødvendig.

Kirken inviterer
Musik i kirken
Haslev Kirke

Tirsdag 9. oktober kl.
19.30
Sangeren og salmeskriveren Janne Mark
optræder sammen med
sin trio, der ud over hendes selv består af Henrik Gunde, piano og Esben Eyermann, bas.
Janne Mark har sammen med sin mand Esben Eyermann i mere end 10 år stået for
musikken i Ungdomskirken Brorson på Nørrebro. Henrik Gunde er fast pianist i DRs Big
Band. Med Jannes seneste album PILGRIM
er hun nået langt ud over Danmarks
grænser. Sangene fra albummet er oversat
til engelsk af John Bell fra Iona Community i
Skotland, og musikken er udgivet på det
toneangivende tyske og internationalt anerkendte jazz-pladeselskab ACT.
Koncerten er en del af den årligt tilbagevendende gudstjenestekonference, som Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter afholder
på Galleri Emmaus. Koncerten er åben for
alle, og der er gratis adgang!

Søndag 11. november
kl. 16.00
Trioen Kristian Lilholdt,
Ida Friis Virenfeldt og
Lasse Jørgensen samt
harpespilleren Tine Lilholdt spiller en smuk og stemningsfuld koncert i Haslev Kirke. Koncerten arrangeres i
anledning af Odd Fellow Ordenens 200 års
jubilæum, og overskuddet går til lokale initiativer f.eks. Paraplyen, ungdoms- og spejderkorps, Haslev kirkes julehjælp mfl.
Billetter købes ved at indbetale kr. 225,med mobilpay 14773
eller ved bankoverførsel til
reg. 2510 konto 6897322380
senest 3. november

Billetter udleveres ved koncerten. Evt. restbilletter kan købes ved indgangen.

Fredag 23. november
kl. 20.00
Haslev Kirke får besøg
af det nordiske kirkemusikalske ikon, salmeskriveren og komponisten Per Harling fra Uppsala.
Han har skrevet et utal af nordiske sangbøger med sange i en forunderlig blanding af
nordisk folkemusik og latinamerikanske rytmer.
Koncerten er en del af årets Emmausmøde,
men er åben for alle. Arne Andreasen har
oversat en halv snes af Per Harlings
svenske salmer, som får deres danske premiere denne aften. Der er gratis adgang.

Haslev Kirke
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.
4. okt. • 18. okt. • 1. nov. • 15. nov.

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 pr. mail: kontor@haslevkirke.dk

Litteraturcafé
Kirkehuset kl. 19.30

26. oktober:
”Ti vilde heste”
Vi åbner sæsonen med
besøg af forfatter og instruktør Elisabeth Rygaard, der fortæller ud fra
sin roman ”Ti vilde heste”
om tilgivelse og frygt og om den skyldfølelse,
den gængse tavshed om ’pinlige’ følelser kan
skabe i os.
27. oktober: Bogforum.
Der er mulighed for
fælles oplevelse af Bogforum ved at deltage på
Haslev Biblioteks tur.
Se mere på bibliotekets hjemmeside.

30. november: ”Alt er som bekendt erotik”
Tidligere universitetslektor
Jørgen Haugan tager os
med ind i Martin Andersen Nexøs liv og værk
med udgangspunkt i sin
egen Nexø-biografi ”Alt er
som bekendt erotik”, som
i 1999 fik Brandesprisen.

Kirkehøjskolen

Kirkehuset kl. 9.30 - 12.00

Lørdag 6. oktober 2018
”Hvor to eller tre er forsamlede” - Det
mangfoldige kirkesyn ved Anita Hansen
Engdahl, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Pris 75 kr

Lørdag 10. november 2018
Kirkeopfattelsen i den katolske, den ortodokse kirke – og den evangeliske. Foredraget stiller skarpt på de klassiske
kirkebegreber. Hvad er ligheder og
hvad er de afgørende forskelle? ved
Fhv. lektor Henning Nørhøj. Pris 75 kr
Tilmelding og betaling for enkeltforedrag sker til kirkekontoret.

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Paraplyaften

Kirkehuset kl. 17.30 - 20.00

Tirsdag 6. november
I samarbejde med Café Paraplyen inviteres
der til årets sidste Paraplyaften i Kirkehuset.
En aften med god dansk mad og kaffe. ”Ren
Nostalgi” underholder med muntre toner og
mon ikke der også bliver en del 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 Paraplyens
arbejde.
Tilmelding fra d. 23. - 30. oktober til kirkekontoret på tlf. 56315162 eller pr mail
til
kontor@haslevkirke.dk

Åben Fredag

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00

5. oktober • Svampe
2. november • ”Mortens aften”
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.

26. oktober • 30. november

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 oktober og november
Nærmere oplysning og tilmelding
Ruth Davidsen tlf. 23 29 82 48

Kirkebilen er indstillet
indtil videre
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Fokus: FiSK - folkekirkens skoletjeneste

Hvert år tilmeldes mellem 400 og 500
klasser til projekter fra Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge.
Eleverne fordyber sig i faget kristendomskundskab og lærer kirken at kende.
Lærerne får hjælp til forberedelsen og inspiration til faget

Kristendomskundskab er et lille, men vigtigt fag i folkeskolen. Derfor skal timerne
bruges bedst muligt. Fagets faglige mål
skal opfyldes, men samtidig skal elevernes interesse og nysgerrighed vækkes.
De skal opleve, at man lærer for livet! Og
skolen skal opleve, at folkekirken gerne
vil et samarbejde i forhold til undervisningen i kristendom.

Derfor udbyder Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge (FiSK) hvert år
en række spændende projekttilbud til alle
skoler i de tre kommuner, hvor omdrejningspunktet er kristendomskundskab.
Lige nu arbejder en masse klasser bl.a.
på Sofiendalskolen med projektet Guder
& gaver, der handler om ”hvad er et
offer?”
I jernalderen og vikingetiden ofrede
mennesker til deres guder, mens Jesus med kristendommens komme - ofrede sig
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selv for mennesket. Projektet indeholder
en lærervejledning med undervisningsforslag og baggrundsviden, elevhæfter med
billeder og fortællinger, en hjemmeside, et
kirkebesøg og et besøg ud til sagnlandet
Lejre.

Andre populære projekter fra FiSK i år er
fx salmeprojektet “Himmelsk lyd”, et udskolingsprojekt om det at miste, som vi
kalder “Klædt på til sorg” eller indskolingsprojektet “Lignelser” sat i spil, hvor
de mindste klasser med et lille kortspil
spiller sig gennem 9 af Jesus’ lignelser.
Ofte indeholder projekterne et kirkebesøg eller andre ”ud af huset” oplevelser for
klassen, lærerkurser eller forskellige praktisk-musiske aktiviteter.

Formålet
FiSK er formelt et samarbejde mellem
skole og kirke. Formålet er at inspirere lokalt med nye idéer til kristendomsundervisningen ved bl.a. at udarbejde
undervisningsmaterialer samt tage initiativ til og koordinere forløb for faget kristendomskundskab - gerne tværfagligt
med andre fag.
Et vigtigt element ved projekterne er, at
alle projekter tager udgangspunkt i kristen-

domskundskab som et kundskabsformidlende fag jf. folkeskoleloven og følger de
mål for undervisningen i faget, som kommer fra undervisningsministeriet.

Kort om FiSK
FiSK udvikler og udbyder hvert år mellem
12 og 14 projekter til vores lokale skoler.
Der er ansat to medarbejdere: lærer, Sidsel Leth Svensson og teolog, Birgitte
Krogh. Begge er ansat 30 timer om ugen.
Det er lærerne, der tilmelder deres elever til projekterne. Hvert år tilmeldes mellem 400 og 500 klasser til projekter fra Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og
Køge.
FiSK finansieres af ligningsmidlerne fra
Køge og Tryggevælde provstier. Ledelsen
varetages af et forretningsudvalg, der vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. Helle Holme Thomsen fra Haslev menighedsråd sidder bl.a. i forretningsudvalget.
Læs mere om FiSK på: www.fsfisk.dk

Af Sidsel Leth Svensson
og Birgitte Krogh,
Folkekirkens Skoletjeneste
i Faxe, Stevns og Køge

Kirken går tættere på
Paraften

Torsdag d. 8. november kl. 18.30 inviterer Haslev Kirke igen til en aften om
parforholdet.

Ideen med aftenen er at inspirere par til
at bruge tid på at pleje forholdet. Arrangementet indledes igen i år med aftensang i kirken med et strejf af kærlighed
og parforholdets glæder og besværligheder.
Derefter er der lækker tapasbuffét, vin
og vand. Og når sulten er stillet, er der
foredrag ved Jytte Vikkelsøe og efterfølgende drøftelser.
Pris for traktement: 50,-. Tilmelding
sker til en af præsterne eller kirkens kontor senest torsdag d. 1. november. Arrangementet er for alle, par, singler eller
den ene part i et par – men kun for dem
under 50 år.

I foredraget ”Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte” vil Socialpsykolog
Jytte Vikkelsøe vil fortælle om sin forskning i parforhold, forelskelser og kon-

flikter ud fra sin banebrydende bestseller bog ”Derfor forelsker du dig aldrig i
den forkerte. Om hvorfor vejen til det liv,
du længes efter, altid går gennem jeres
mest fastlåste konflikter”.
En af hendes mest overraskende konklusioner viser, at de uoverensstemmelser, der kan virke anstrengende, er bygget ind i forelskelsen helt fra begyndelsen. Du falder simpelthen kun for et
menneske, der i sin personlighedsstruktur bærer kimen til konflikt med netop dig
i sig.
Det kunne synes at være dårligt nyt.
Men det er faktisk godt nyt – eller i hvert
fald opklarende for dem af os, der undrer
os over, hvorfor konflikt og modstand opstår.
Og der er redskaber at hente for dem,
der vil arbejde med forholdet og konflikterne.
Ole Bjerglund Thomsen

Min yndlingssalme

En af mine yndlingssalmer er nr. 658 i
salmebogen: “Når jeg er træt og trist
og modet svigter”.
Salmen er skrevet af en nulevende
salmedigter Hans Anker Jørgensen.
Hans Anker Jørgensen har været præst
i forskellige københavnske sogne, og
han har forsøgt at skrive salmer, som

henvender sig til det moderne bymenneske.
Jeg holder af denne salme, fordi den
er skrevet med ord, der er til at forstå for
mennesker i dag. Den beskriver situationer og følelser, som vi genkender.
I gennem livet møder vi udfordringer
og sorger i vores private og personlige

liv. Situationer, hvor livet kan være svært
at overskue. Det kan også være store
samfundsmæssige udfordringer, f.eks.
klimaændringer, krige, sult, nød, fattigdom og sygdom. Udfordringer som kan
tage modet fra os, fordi de virker så
uoverskuelige og svære at stille noget
op i mod.

Men samtidig er der et stort håb i salmen. Sidste vers begynder med: ”Så
lægger jeg mit liv i dine hænder, så
ved jeg uanset, hvordan det ender” og
videre ”så er der ingen død og ingen
verdens nød, der kan os skille”. Et
håb om at være i Guds hånd både i
livet og i døden.
Salmen kan synges på en meget
smuk og iørefaldende melodi skrevet af
sangeren og komponisten Lasse Lunderskov.
Bente Kjærgaard Larsen
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Kirken går tættere på

Allehelgen

Allehelgensdag er en ganske særlig
dag i kirkeåret. Vi mindes de kære, som
ikke længere er hos os – om det så er
kortere eller længere tid siden, de er
døde. Den dag sætter vi særligt ord på

og beder for dem og os, som er tilbage,
og for os, som har sorg og savn som alt
for tætte livsledsagere.
Og vi tænder lys for dem, som vi sætter
navne på for os selv og for hinanden.
Alle Helgens dag er egentlig en sammensmeltning af en gammel Alle Sjæles dag, hvor man mindedes de døde,
- og Alle Helgens dag, hvor man mindedes særligt helgener, dvs. religiøse
personer, som havde en særlig status
og skulle fejres. Man holdt fast i helgener – selv efter reformationen – som
personer til forbillede og inspiration til
tro. Men man afviste, at helgener skulle
dyrkes som en vej til tro og frelse.
Vi lægger ikke længere nogen særlig
vægt på helgener; det er sådan set
mere den gamle Alle Sjæles dag, hvor
det er vore døde, vi tænker på.
En sådan dag sidder vi med hver sin
erfaring af at have mistet. Nogle gange
var det vel ikke så sørgeligt, fordi
døden var en udfrielse fra sygdom og
håbløshed; andre gange måtte vi erkende, at fællesskabet og samlivet

med den, der er død, ikke kunne beskrives med positive ord, men kun med
afmagtens og tristhedens ord, også
fordi vi selv kom til kort i vores bidrag til
samværet. Men oftest oplever vi tabet
af et nært menneske som svært, og vi
fyldes af sorg, savn og tomhed.
Der vil være højmesser i både Freerslev og Haslev og ved den særlige mindegudstjeneste i Haslev kirke den 4.
november kl. 14 mindes vi særligt de
døde, som er bisat og begravet fra kirken i årets løb ved at vi læser navnene
op.
Og vi bliver mindet om, at vi ikke er
alene, når vi synger Steen Kaaløs
salme:
Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!

Margith Pedersen

Hvor går man hen, når man går i stykker?

Emmausmødet 2018

Galleri Emmaus har siden sin oprettelse haft et tæt samarbejde med Haslev Kirke. En lang række af kirkens
aktiviteter indgår i Emmaus’ kurser og
omvendt.

Flagskibet er det årlige Emmausmøde
den sidste weekend i kirkeåret. I år afholdes mødet for syvende gang i dagene d. 23-25. november. Dette års
emne er “skrøbelighed”. Overskriften
hedder: Hvor går man hen, når man
går i stykker?
Blandt de mange medvirkende er fortælleren Doris Ottesen, teologen og forfatteren Jakob Wolf, teologen og sundhedsforskeren Niels Christian Hvidt og
den svenske præst og trubadur Per Harling.’

Fredag d. 23. november er konferencedag med foredrag og musik. Konferen-
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cen fortsætter i et weekendmøde lørdag d. 24. november, hvor det er muligt
at fordybe sig i de forskellige emner
gennem workshops og sangtimer. Og
søndag d. 25. november sluttes der af
med en festgudstjeneste i Haslev Kirke
kl. 10.30. Her prædiker Lolland-Falster
Stifts nye biskop Marianne Gaarden.

Man kan tilmelde sig konferencen
og/eller weekendmødet via Galleri Emmaus’ hjemmeside:
https://galleri-emmaus.dk/hoejskole/hoejskolekurser.
To af Emmausmødets arrangementer
er åbne for alle!

Fredag aften kl. 20:00 er der i Haslev
Kirke SALMEAFTEN med svenske Per
Harling, der er kendt i kirkelige kredse
i hele Europa som både præst og musiker samt komponist af salmer og korsatser, der er en forunderlig blanding af
svensk folkemusik og latinamerikanske

rytmer - læs mere om koncerten på s.
3.
Festgudstjenesten søndag er naturligvis også åben for alle!

Peter Arendt

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.

6. oktober • 1. december • 2. februar 2019
• 30. marts 2019

Menighedsrådsmøder

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
23. oktober • 29. november
Freerslev kl. 19.30:
4. oktober • 22. november

Gudstjenestegrupper
i Haslev Kirke

Kom og vær med til at tilrettelægge gudstjenesterne i Haslev Kirke.

Igennem nogle år har der
været et antal gudstjenestegrupper ved Haslev
Kirke.
Grupperne deltager ca. hver 6. uge ved højmessen om søndagen med læsninger, indog udgangsbøn, uddeling af brød ved altergang – og andre praktiske ting.

Forud for gudstjenesten mødes gruppen –
typisk om tirsdagen – med præsten og gennemgår og drøfter gudstjenestens indhold,
tekster og idéer til prædiken. Dvs. man bliver en del af et gudstjeneste-værksted, og
kommer helt tæt på arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre en gudstjeneste.
Det er ved at være tid til at supplere disse
grupper med flere medlemmer. Interesserede kan henvende sig til én af præsterne

Andet

Samtalekredsen

13. okt • 17. nov
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.

Kirkens Korshær går på gaden

Søndag 25. november
er der landsindsamling til
Kirkens Korshær.
I Kirkens Korshær ser vi,
at flere og flere mennesker
lever i fattigdom i Danmark. Hjemløse lever et udsat liv på gaden,
ensomme lever forladt uden kontakt til familie
og venner, børn kommer i skole uden overtøj
og madpakke.

Du kan være med til at hjælpe ved at tage
godt imod indsamlerne eller ved at melde dig
som indsamler. Indsamlingen foregår søndag
25. november i tidsrummet 11.30 - 16.00.

Hvis du ønsker at være indsamler, så meld
dig til Karen Bryld Hansen på tlf: 22542051
eller mail: karenbryld@gmail.com

Forsiden:
Vi mindes på Allehelgen

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:
27. oktober 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:
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

OBS • OBS • OBS

Kirkebilen er indstillet
indtil videre

VELKOMMEN
til kirkekaffe efter
højmessen
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Gudstjenester - oktober og november 2018

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

Søndag 7. oktober
19. s. e. trinitatis

Fredag 12. oktober

Søndag 14. oktober
20. s. e. trinitatis

Søndag 21. oktober
21. s. e. trinitatis

Søndag 28. oktober
22. s. e. trinitatis

Søndag 4. november
Alle Helgens dag
Søndag 11. november
24. s. e. trinitatis

Fredag 16. november

Søndag 18. november
25. s. e. trinitatis

Søndag 25. november
Sidste søndag i kirkeåret

Haslev

Freerslev Kirke

10.30 AD
16.30 AD • Den flyvende kuffert for børn og familier

10.30 MP

10.30 MP

17.00 MP • Aftensang

10.30 OBT

14.00 OBT • Vandregudstjeneste

10.30 MP

16.00 OBT • Fireren i Freerslev

10.30 AD
14.00 OBT • Mindegudstjeneste
16.30 MP • Den flyvende kuffert for børn og familier

10.30 MP

9.00AD • Morgensang

10.30 AD

9.00 MP • Morgensang

17.00 AD • Aftensang

10.30 MP

14.00 MP • Vandregudstjeneste

10.30 OBT
Prædikant: biskop Marianne
Garden, Nykøbing F

16.00 OBT • Fireren i Freerslev

