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• Reformationsdug i Haslev Kirke

Reformationen - at vende tilbage til kilderne

En af de seneste romaner, som jeg har
læst af er ”Biernes historie” af Maja Lunde.
Den læste jeg hver aften med lige store
dele fascination og nedstemthed.
Den handler om mennesker og biavl i
midten af 1800-tallets England, nutidens
USA og fremtidens Kina, og uden at røbe
for meget, så har biavlen ifølge romanen
ikke gode vilkår i fremtiden.
Genren er såkaldt klimafiktion, hvor videnskab om menneskeskabte klimaforandringer præsenteres i romanform og giver
læseren mulighed for at tage stilling og
måske selv engagere sig i bevarelsen af
klima og natur.
Bogens plot er, at vi er nødt til at tage
ved lære af fortiden og bruge denne viden
i fremtiden. Men hvordan?

lag for den debat, Martin Luther ønskede
om vejen til frelse.

Reformations-BUSK
2017

Spaghettigudstjenester

I år fejrer vi reformationsjubilæum. Den
31. oktober er det 500 år siden, at den tyske munk Martin Luther indbød til en diskussion om aflad og bod.
Indbydelsen blev opslået på kirkedøren
i Wittenberg. Her havde han formuleret i
alt 95 teser på latin. Disse centrale teologiske synspunkter fungerede som grund-

Haslev Kirke 29. oktober kl. 10.30.
BUSK handler i år om Martin
Luther, om frihed, om fest og om,
hvad reformationen har betydet i
Danmark. BUSK er for børn, unge
og alle andre i sognet. BUSK står
nemlig for Børn, Unge, Sogn og
Kirke. Denne dag medvirker
børne- og ungdomsorganisationerne i Haslev.
Kom og være med, når kirken er
fyldt med børn og unge,
udsmykning, sange og fortællinger, som alle aldre kan være
med til.
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Efter gudstjenesten er der kirkefrokost for alle aldre i anledning af
reformationsjubilæet.

Som en del af reformationsfejringen er vi
i Haslev med i ”GUDSTJENESTER med
TIDSVINDUE” – et projekt der gennem
fem gudstjeneste synliggør den historiske
udvikling omkring den danske højmesse
fra reformationen i 1536 og frem til i dag.
Vi skal repræsentere 1900-tallet og altså
fejre gudstjeneste, som det blev gjort i år
1902.
Men hvordan gør man det? Vi kan finde
og genskabe gamle bibeloversættelser,
messetoner og noder. Men hvad med
prædikenen? Skal den ramme tidsånd,
sprogbrug og prædikenlængde som for
godt 100 år siden, og giver det overhovedet mening? Kunne vi så ikke i stedet oplæse en historisk prædiken?

bruge dem, der og hvor vi selv er.
Reformationen var en bevægelse og en
proces, der ikke lod sig begrænse til år
1517. Må vi også stadigt vende tilbage til
Bibelen og lade den tale ind i vores liv i
dag.
Marie Rørbæk

Reformation betyder gendannelse eller at
gøre noget på ny. Martin Luther og andre
reformatorer ønskede at genskabe den
oprindelige kirke uden misbrug og fejltolkninger og det på en måde, så det altid giver mening.
Vi skal ikke bare vende tilbage til fortiden, vi skal vende tilbage til kilderne og

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.
Søndag d. 29. oktober:
Vi deltager i BUSK-gudstjenesten
og den efterfølgende familievenlige kirkefrokost (Tilmelding er ikke
nødvendig)

Der er spaghettigudstjeneste for
småbørn og deres familier i
Haslev Kirke søndag d. 1. oktober og søndag d. 5. november begge dage 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.

Fredag 1. december:
Traditionen tro vil vi indlede december med en klippe-klistre- og
julebage aften

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

Haslev Kirke

www.haslevkirke.dk

Musik i kirken..fortsat
Haslev Kirke

Mandag d. 9. oktober kl. 19.30

Lørdag d. 18. november kl. 17

Lusmarina Campos Garcia er bl.a præst,
koreograf, danser, skuespiller og har en
usædvanlig sans for at tolke biblens ord visuelt og kropsligt på smukkeste vis. Gudstjenesten er for ALLE, og er blevet til i
forbindelse med årets liturgikonference på
Galleri Emmaus i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Koncert med fællessang, orgelmusik og
fortælling. Luthers julekrybbespil "Fra
Himlen Højt kom budskab her" inspirerede
Bach til at skrive nogle meget geniale og
nørdede variationer for orgel. Peter Arendt
vil "åbne" værket for os, og vi synger alle 15
vers af Luthers julesalme "Fra Himlen højt".
Der er gratis adgang - koncerten er blevet til
i samarbejde med Galleri Emmaus.

Henning Sommerro - spillemanden fra nord

Carsten Dahl - rebel og geni

Musikgudstjeneste med Haslev Kirkes Ungdomskor og Lusmarina Campos Garcia

Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30

Henning Sommerro besidder en særlig
"urnordisk tone" og er velkendt i Norge. Han
er produktiv komponist til over 140 film- og
sceneproduktioner og har vundet et væld af
priser. Sommerro er organist, sanger, underviser og professor på universitetet i Norge.
Han vil præsentere et udvalg af sine korværker, salmer og sange med et til lejligheden opstået konferencekor, samt Haslev
Kirkes Betty Arendt. Koncerten er gratis og
for ALLE, og er en del af årets liturgikonference på Galleri Emmaus i samarbejde med
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
Mandag d. 30. oktober kl. 19.30

Reformationskoncert med sopran, trompet
og barokorkester

Aftenen før SELVE reformationsdagen fejrer vi Luthers teser på døren i Wittenberg.
På programmet er bl.a. Bachs Kantate nr.
51 - "Jauchzet Gott in allen Landen", skrevet
for sopran solist, trompet og orkester. Her er
sopran og trompet fuldstændig ligestillede,
og der er lagt op til fest og virtuoseri. Medvirkende: Betty Gregers Arendt, sopran •
Lars Ejlif Hansen, naturtrompet • Jens Solgaard, violin • Maria Solgaard Holm, violin •
Ratko Roknic, viola • Kjeld Steffensen, cello
• Peter Arendt, continuo. Entré: 50 kr
Mandag d. 6. nov. kl.19,30

Koncert med TRIO VITRUVI

Arrangeret af Faxe Kunst- og Musikforening
v. Hans Krarup. De 3 ”VITRUVI –drenge”
Niklas Walentin, violin • Jacob la Cour, cello
• Alexander McKenzie, klaver spiller musik
af Haydn, Brahms, Sjostakovitch m. fl. Billetter til koncerten kan reserveres pr mail birgitboegh@mail.dk eller pr tlf. 56 71 37 88.
Se i øvrigt www.faxekunstogmusik.dk. Pris
100 kr for medlemmer, 150 kr for ikke
medlemmer.

“Von Himmel Hoch”

Lørdag d. 25. november kl. 19.30

Multikunstneren Carsten Dahl kan ikke
sættes i bås, - og det er heller ikke meningen. Han er professor på Det Kongelige
Rytmiske Musikkonservatorium og kendt for
at være en dygtig improvisator på klaver.
Han har bl.a indspillet Bachs kæmpe værk
Goldbergvariationerne...for præpareret flygel! Kom til aftenens koncert og oplev
denne ekstremt virtuose og dybt originale
musiker LIVE! Koncerten er blevet til i
samarbejde med Galleri Emmaus i
forbindelse med det store årlige seminar
"Emmausmødet". Koncerten er gratis ,og
den er for ALLE.

Musik i kirken
Freerslev Kirke kl. 19.00

Torsdag d. 23. november fylder
vokalgruppen Real Moments Freerslev
Kirke med flotte toner. Real Moments er
meget inspireret af vocaljazz, men også
traditionel dansk kormusik, svenske
folkemelodier, gospel, barbershop, negro
spirituals og meget mere. Vi tager også
hul på julen ved at synge nogle af de
kendte julesalmer. Koncerten er gratis.

Mandagsklub
Kirkehuset

hænder,
Kan
du li’drikke
at bruge
kaffe,
dine
få
en 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

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Y’s Men adventssalg
Kirkehuset efter gudstjenesten

Traditionen tro holder Y's Men adventssalg og kirkekaffe 26. november.
Y's Men har efter en lang fælles arbejdsdag fremstillet adventskranse, dekorationer, gravpynt oma. som de sælger
denne dag. Overskuddet ved salget går til
Y's Mens uddelinger til almennyttige formål.

Kirkemiddag

Kirkehuset kl. 12.00 - 13.30
Har du lyst til at mødes
med andre – spise sammen og evt. synge et par
sange, så kom til Kirkemiddag og nyd hygge, samvær og god mad.
5. okt • 19. okt • 2. nov • 16. nov

Pris: kr. 65,- for middag + kaffe. Vin, øl og
vand kan købes.
Tilmelding til kirkekontoret dagen før inden kl.
12 på tlf. nr. 56 31 51 62 eller mail:
kontor@haslevkirke.dk

Paraplyaften

Kirkehuset kl. 17.30 - 20.00
Tirsdag d. 14. nov.
I samarbejde med
Café Paraplyen bydes på en hyggelig
aften med god dansk mad og kaffe. ”Ren
Nostalgi” underholder med muntre toner og
fællessang.
Arrangementet kræver bindende tilmelding.
Der er plads til 100 personer efter princippet
”først til mølle”. Deltagerpris kr. 50,- desuden
samles der ind til Café Paraplyen.
Tilmelding fra d. 24. okt. til d. 7. nov. til :
kirkekontoret på tlf. 56 31 51 62
eller mail: kontor@haslevkirke.dk
Kontaktperson:
Ellen Faber Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder
elmj@km.dk

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.
27. oktober • 24. november

Transport til møder bestilles på tlf.
56 31 51 62
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Kirken inviterer

Haslev Kirke

www.haslevkirke.dk

Intimitet og kærtegn styrker forholdet
Haslev Kirke 2. november kl. 18.30 - 22.00

Haslev Kirke har over de senere år inviteret til en aften, hvor fokus er: Hvordan
styrker vi parforholdet? Aftnerne udbydes med den tanke, at når vi styrker parforholdet, styrker vi familien, til glæde for
alle i og omkring familien. I år handler
det om den fysiske side af et forhold,
nemlig vigtigheden af, at sex og intimitet
får tid og prioritet.
Der indledes i kirken med sange og
ord, der sætter parforholdet ind i en kirkelig ramme. Derefter er der tapas og
vin, inden et foredrag ved sexolog og
parterapeut Helle Fjord.

Studiekreds

Stllerummet, Haslev Kirke kl. 19.30 - 21.00

Studiekreds om hvile, præstationsaflægning
og bøn - som afhjælpning af stress.

Stress rammer flere og flere. Der stilles flere
og flere krav til os, og vi kræver mere af os
selv. I Bibelen præsenteres et menneske- og
livssyn der er anderledes stressfrit, og som
er godt at lade sig inspirere af. I løbet af tre
novemberaftener vil vi fordybe os i, hvad der
stresser os, og hvad der kan afhjælpe stress.
Aftenerne består af et oplæg, en andagt, stilhed og mulighed for samtale.
Torsdag 16. november:
Jesus hjalp ikke alle
Torsdag 23. november:
Jesus hvilede også
Torsdag 30. november:
Jesus bad

Studiekredsen bygger på inspiration fra bogen ”Kære Martha. Ord om Gud til et liv med
stress” af Lotte Lyngby. Læsning af bogen er
ikke nødvendig.

Kontakt Marie Rørbæk for nærmere information og tilmelding
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Helle Fjord vil komme ind på, hvor vigtigt det er at nære, udvikle og have fokus
på det intime samvær i et parforhold.
Hun vil fortælle om hvilke faktorer, der direkte kan påvirke intimiteten og lysten i
et parforhold og bringe kontakten, trygheden og tilliden i fare.
Helle Fjord siger om temaet: ”I en tid,
hvor perfektion på stort set alle felter af
vores livsarena presser seksualitetens
eksistentielle betydning, er kærligheden
og parforholdet næsten konstant udfordret. Særligt fordi det fysiske nærvær,
sexliv og erotisk samvær for mange bliver degraderet til et sidste punkt på to-do
listen, når dagen er ved at rinde ud, og
trætheden vokser. Derfor bliver sexlivet
over tid begrænset til en flygtig stund,
hvor der alligevel ikke er tid, energi eller
overskud til andet end ”konventionel”
sex – og hvem gider det i længden?”
Aftenen er for par, singler eller den
ene part af et forhold – men kun for dem
ca. under 50 år! Pris for traktement: 50,Tilmelding til en af kirkens præster eller
kirkens kontor senest torsdag d. 26. oktober.

Julehjælp 2017

Igen i år er det muligt at ansøge om julehjælp ved Haslev Kirke.
Som noget nyt kræves der et ansøgningsskema, som enten kan hentes på Haslev
Kirkekontor eller printes ud fra kirkens hjemmeside.
Udfyldte ansøgningsskemaer kan afleveres
på kordegnekontoret eller i kirkens postkasse.
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 5. december
kl. 12.00.

Åben Fredag

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00
6. oktober: Om svampe v. Mette la Cour
Petersen
3. november: Mortens aften
www.haslevkirke.dk>Kirken inviterer
>Åben Fredag

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Litteraturcafé
Kirkehuset kl. 19.30

27. oktober:
Johannes Jørgensens univers

Stig Holsting, tegner,
forfatter og journalist
og formand for Johannes Jørgensen
Selskabet, fortæller
om Johannes Jørgensens forfatterskab med
fokus på ”Mit Livs Legende”, en selvbiografi og
hjørnesten i dansk erindrings-litteratur. Vi vil
bevæge os fra små eksistentielle romaner over
bekendelsesskrifter af selvbiografisk karakter til
store helgenlegender, rejseskildringer med dyb
indsigt i europæisk kultur og digtsamlinger. Den
røde tråd i hans forfatterskab er hans stadige
søgen efter en mening i det religiøse univers.

11. November:
Tag med på Bogforum 2017

Faxe Kommunes Biblioteker og Haslev Kirkes
Litteraturcafé tilbyder fælles bustur til Bogforum
lørdag d. 11. november kl. 9.00-17.00. Pris kr.
180,- inkl. bus, entré og lidt godt til ganen. Vi
hygger med quiz og sang i bussen. For
yderligere information og tilmelding se bibliotekets hjemmeside.
17. November:
“Jakob var her”

Rune Skyum-Nielsen,
uddannet journalist,
fortæller om sin
portrætbog om Jakob
Ejersbo, ”Jakob var
her”, som udkom i efteråret 2016. Det tog ham
seks år at komme til bunds i den afdøde forfatters hemmelighedsfulde liv, og researchen gik
ikke bare til Nordkraft-byen Aalborgs underverden, men også til Tanzania – ned i tanzanitminerne, ind i storbymørket, ud på savannen og
hele vejen til toppen af Kilimanjaro. Undervejs
vil der blive læst op fra afgørende passager og
vist billeder fra Ejersbos 40 år korte liv, blandt
andet af de mennesker, som inspirerede til
bøgernes karaktergalleri.

Fokus: Reformationsdug i Haslev Kirke

med et billede af paven i samtale med lutherske præster. Det er en god påmindelse
om, at nok er den lutherske og den katolske
forskellige kirkeretninger, men vi hører dog
sammen og har (eller bør have!) en god
gensidig forståelse.
Reformationsdugen er købt hos Folkekirkens Konfirmandcenter (www.konfirmandcenter.dk), og den er indkøbt til konfirmandforberedelsen og andre formål.
Blandt andet var dugen en del af børneog ungdomsgudstjenesten ”Start efter ferien” i august. Den aften handlede det om,
hvad der kan binde mennesker, og hvad der
kan sætte mennesker fri, og alle deltagerne
fik en Lutherrose med hjem – den rose Luther selv designede, og som også ses centralt placeret på dugen.

I 2017 fejres reformationen på utallige måder – I Haslev Kirke blandt andet med koncerter, historisk gudstjeneste d. 7. oktober
og reformationskirkefrokost d. 29. oktober.
Men reformationen indgår også i arbejdet
med børn og unge. Derfor har Kirkehuset,
som nogen vil have bemærket, fået en stor
reformationsdug ophængt.

Reformationsdugen eller billedet, som man
også kunne kalde det, er en tegnet collage
af begivenheder omkring reformationen i
Tyskland og Martin Luthers liv. Den starter

med hans fødsel i Eisleben i 1483, og viser
dernæst skolegang og det skæbnesvangre
tordenvejr, hvor han blev så bange for at dø,
at han lovede at gå i kloster, hvis han overlevede. I centrum ses Luther som munk, og
fra munketiden er der en fin detalje med en
hængelås og et spørgsmålstegn i toppen af
Augustinerklostrets tårn. Det skal minde om
hans centrale spørgsmål: Hvordan finder
jeg en nådig Gud? – Eller: Hvordan finder
mennesket frihed?
Dugen ender med reformationen i Danmark i 1536, og så er der lavet en lille teaser

Lutherdugen og hele reformationsjubilæet
er en kærkommen anledning til at genfortælle historien om, at vi hos os er kirke og
kristne i den lutherske udgave. Jo mere,
man kigger efter, hvad reformationen har
betydet for kirke, samfund og individ, desto
mere opmærksom bliver man også på traditionens rigdom og værdien af den særlige
udlægning af evangeliet, som har lydt i Danmark gennem 500 år. Børn og unge skal
selvfølgelig først og fremmest høre de kristne grundfortællinger, så når reformationen
bringes op som tema, og når det handler
om Luther, er målet hele tiden at formidle
evangeliets frisættende kraft.
Er der så for meget reformation? Her kan
jeg komme med en personlig bekendelse:
Jeg var på forhånd lidt skeptisk over for hele
dette reformationsståhej. Men nu har jeg
overgivet mig, blandt andet fordi jeg oplever
glæden ved at skifte fokus fra den måde, jeg
tidligere har formidlet for konfirmander, til at
tvinge mig selv til formulere kristendommens relevans gennem reformationens optik. – Og til næste år vil jeg formentlig glæde
mig over at kunne slippe det fokus igen.
I løbet af oktober har folkeskolerne i Haslev
temauge om reformationen. I den forbindelse vil Kirkehuset blive beriget med en masse lokalt fremstillet reformationskunst. Det
kan man roligt glæde sig til.
Kig forbi Lutherdugen, som hænger i Kirkehuset resten af 2017 – og prøv f.eks. din
egen viden om reformatoren: Hvor mange
af situationerne kan du gætte?
Ole Bjerglund Thomsen
5

Kirken går tættere på

Haslev Kirke i fint selskab - ved Peter Arendt

Lørdag den 7. oktober kl. 11.00 er der
historisk gudstjeneste i Haslev Kirke
i anledningen af 500 års reformationsfejringen.

Gudstjenesten er den sidste af fem
’gudstjenester med tidsvindue’ – et
initiativ taget af Sjællands Kirkemusikskole. Og her er Haslev Kirke kommet i fornemt selskab. Roskilde Domkirke har haft en 1500-tals gudstjeneste. Vordingborg har haft en 1600-tals
gudstjeneste. Sankt Nikolai Kirke i
Holbæk har haft en 1700-tals gudstjeneste. Vor Frelser Kirke i København
har haft en 1800-tals gudstjeneste. Og
nu afslutter Haslev Kirke så med en
historisk gudstjeneste cirka år 1900 –
hvad er oplagt Haslev Kirkes historie
taget i betragtning.
År 1900 er en spændende brydningstid i dansk kirkeliv. Man har haft
de to store vækkelser i det 19. århundrede: den grundtvigske og i forlængelse af denne den indremissionske.

Nu spirer en ny teologi frem med et
tilsvarende nyt gudstjenestesyn, det
der siden skal blive det grundtvigsktidehvervske.
Parallelt med dette opstår et helt
nyt syn på kirkemusikken. Thomas
Laub udgiver i 1888 sin første samling af ’rytmiske koraler’ fulgt op af en
lang række udgivelser, der gør op
med 1800-tallets romantiske melodier
og et meget langsomt salmetempo.
Og Laub udråber en bestemt slags
kirkemusik fra en helt bestemt periode i musikhistorien omkring år 1600
til at være den eneste rigtige kirkemusik i dansk sammenhæng, den
såkaldte ’kirkestil’.
Hvad skal man så vælge, hvis man
vil fejre en historisk gudstjeneste år
1900? Skal man se bagud eller fremad? Ved den historiske gudstjeneste i
Haslev Kirke gør vi begge dele. Indtil
prædikenen vil liturgien og salmerne
være valgt fra slutningen af det 19.
århundrede. Og efter prædikenen vil

gudstjenestens stil være mere ’laubiansk’ – og ikke så fjernt fra det, vi
kender i dag.
Konsulent på gudstjenesten er organist og forfatter Peter Weincke, der
virkelig er specialist i dette emne – og
som blandt meget andet på sit cv kan
skrive italiensk doktor i reciterende
messesang. Peter Weincke vil forud
for gudstjenesten medvirke ved en
særudgave af Kirkehøjskolen. Weinckes korte oplæg finder sted kl. 9.30,
hvorefter vi øver os på gudstjenesten
– og får formiddagskaffe.
Både Ole Bjerglund Thomsen og
Marie Rørbæk er præster ved gudstjenesten. Hans Krarup medvirker
sammen med Midtsjællands Kammerkor. Og Peter Arendt sidder ved
orglet.

sande kirke kan høres, den kan ses,
den kan føles. Den sande kirke er,
hvor trosbekendelsen lyder og høres.
Denne opdagelse gør Grundtvig, da
han beskriver den sande levende kirke i oprørsskriftet ”Folkets Genmæle”
imod rationalisten, professor H.N.
Clausen.

I andet vers står vi med fødderne på
jorden, men vores syn er forandret
gennem troen, derfor har ’døden mistet sin brod’.
I de følgende 3 vers læser vi smukke, sanselige beskrivelser af ’det livsalige land’, hvor (time-)’glasset ej
rinder med gråd eller sand’. Om ’vidundertroen’, der ’slår over dybet en
gyngende bro’ fra ’dødningehjem til
de levendes land’. Og ’det letvingede
håb’, der låner os ’fjederhammen’, så
vi kan ane ’landet bag hav’.
I de sidste 2 vers lovsynger vi
Guds ånd, kærligheden. Den giver os
kræfter og livsmod gennem ’Frelserens gavmilde ord’ og sakramenterne
ved ’det kristne Guds-bord’.

“Min yndlingssalme”

Den danske Salmebog er fyldt med
digte, der, alt efter hvor vi er i livet,
kan røre vore sind som en violinbue,
der får strengen til at svinge. Det kan
være lidt overrumplende, når sindet
bliver rørt, men samtidig kan man føle
en stor glæde, der når helt ind i knoglerne.
Jeg har valgt at skrive lidt om ”O
kristelighed”, nr. 321. En salme, der
giver liv til vore følelser og fantasi.
Umiddelbart en lang salme med en
lidt kedelig melodi, hvis organisten
’slæber’- men det sker jo heldigvis ikke i Haslev Kirke. Du må ikke bare
tralle med, men hold fast i teksten og
lad den danne billeder i dit sind!

”O kristelighed” fra 1853 er N.S.F.
Grundtvigs gendigtning af hans ”Jeg
kender et land” fra 1824 nr. 561.
N.S.F. Grundtvig siger, at han i 1825
gjorde en mageløs opdagelse: Den
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I ”O kristelighed” får vi rigtig næring
til vore sanser.
Salmen hedder ikke ”O kristendom”, det ville blive et kedeligt teologisk ridt. Nej, den hedder ”O Kristelighed”, fordi vi døbes til at være
Guds børn, ligesom Kristus er Guds
søn.
I første vers bliver vi bekræftet i, at
vore anelser om noget større taler
sandt, at vi ikke kan fatte alt alene
med fornuften. Desuden skriver
Grundtvig, at Guds rige er dér, hvor
kærligheden bor såvel her på jorden
som i Himlen.

Peter Arendt

Flemming Hjuler Christensen

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
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

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

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 2018 • kl. 10.30.

13. januar • 10. marts • 2. juni

Menighedsrådsmøder

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
25. oktober • 30. november.
Freerslev kl. 19.30:
26.oktober • 22. november

Kirkens Korshær går på
gaden

Søndag d. 26. november er der landsindsamling til Kirkens Korshær.
Her i Haslev er vi også med for at samle
ind til arbejdet med hjemløse, fattige og
udsatte mennesker i Danmark. Kirkens
Korshær hjælper, fordi vi mener, at alle
mennesker er noget værd. Du kan være
med til at hjælpe ved at tage godt imod
indsamlerne eller ved at melde dig som
indsamler.
Indsamlingen foregår søndag d. 26. november i tidsrummet kl. 11.30 - 16.00.
Hvis du ønsker at være indsamler, så
meld dig til Ruth Davidsen på
tlf.:23298248
eller mail: ruth23298248@gmail.com

Kirkens julegavebod 2017

”Brug igen hvad kasseres - tøj og ting kan
her leveres”
Igen i år modtager vi godt legetøj og rent
børnetøj til julegaveboden. Hen over efteråret kan ting og sager dagligt afleveres i
Kirkehuset. Sidste frist for aflevering er fredag d. 24. november.
Kontaktperson:
Kirke-og kulturmedarbejder
Ellen Faber Jørgensen
elmj@km.

Andet

KFUK´s Sociale Arbejde:
Tirsdag 28. november kl.14.30 i Kirkehuset:
Mette Ladefoged: "På sporet af Martin
Luther."

Hvem var han - den middelalderlige, tyske augustinermunk, som satte reformationen i gang
i 1517, og blev grundlægger af den evangelisk-lutherske del af den kristne kirke?

I ord og billeder vil Mette Ladefoged, præst
ved Hvidovre Kirke, fortælle om Martin Luther
som historisk person set i lyset af nogle af de
forestillinger, folk har haft om ham i de mellem
liggende 500 år.
Kaffebord m. æbleskiver, samt mulighed for at
købe kort. Der vil blive samlet ind til KFUK`s
Sociale Arbejde.

Forsiden:
Reformationsdugen studeres

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
Marie Rørbæk

Deadline næste nummer:
27. oktober til zitouche@gmail.com
Oplag 5.700 • Tryk: Glumsø Bogtrykkeri
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
Indre Mission:
Vilfred Hansen
tlf. 56 39 83 52.

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 - oktober og november 2017
Dato

OBT = Ole Bjerglund Thomsen • MR= Marie Rørbæk
Haslev

9.00 OBT

Freerslev Kirke

Søndag 1. oktober • 16.s.e. trin

10.30 OBT
17.00 OBT • Spaghettigudstjeneste

Lørdag 7. oktober

11.00 MR & OBT
Historisk gudstjeneste

Søndag 8. oktober • 17. s.e. trin

10.30 Vikar

Fredag 13. oktober

9.00 Vikar • Morgensang

Søndag 15. oktober • 18. s.e. trin

10.30 MR

9.00 MR

Søndag 22. oktober • 19. s.e. trin

10.30 Vikar

9.00 Vikar

Søndag 29. oktober • 20. s.e. trin

10.30 OBT • BUSK (kirkefrokost)

16.00 OBT • Fireren

19.00 MR • Aftensang

Tirsdag 31. oktober • Reformationsgudstjeneste i provstiet. kl. 19.00 i Faxe og St. Heddinge kirker

10.30 MR

Søndag 5. november • Alle helgensdag

10.30 Vikar
14.00 OBT • Mindegudstjeneste
17.00 MR • Spaghettigudstjeneste

Fredag 10. november

9.00 Vikar • Morgensang

Søndag 12. november • 22. s.e. trin

10.30 MR

19.00 MR • Aftensang

Søndag 19. november • 23. s.e. trin

10.30 OBT

9.00 OBT

Søndag 26. november • S. s. i kirkeåret

10.30 liturg MR + prædikant Kristine
Stricker Hestbech

16.00 OBT • Fireren

