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Fastelavn i Haslev
og Freerslev
se s. 2 og 3

• Ny i provstiudvalget
• Trosbekendelsen

Tynde steder i sne og vinterlys

I skrivende stund vides det ikke, om der
ved denne udgave af
Kirkenyt er sne og
frost. Men man kan jo håbe. Vinterklare
dage kan nemlig noget særligt, synes jeg
- og sikkert også andre. For mig skaber
de tynde steder. Begrebet tynde steder
har vi fra keltisk kristendom. Allerede før
kelterne blev kristne, havde de dette begreb for steder, hvor man kunne opleve at
være tættere på det guddommelige – og i
den keltiske åndelighed fik det så udtrykket ”thin places”. Adskillelsen mellem det
jordiske og det guddommelige var tyndere.
Et gammelt keltisk ordsprog siger: ”Der
er kun tre fods afstand mellem det himmelske og det jordiske, men på de tynde
steder er denne afstand endnu mindre”.
Sne, frostklar luft og sol skaber tynde steder. Men det gør mange naturoplevelser,
smukke landskaber, bjerge, skove og havets brusen. Og for nogle skaber musik
og kunst eller menneskeligt fællesskab og
nærvær tynde steder. Eller kirkerummet
og gudstjenesten.
Hvis vi tager Biblen, så opererer Det
Nye Testamente ikke med, at Gud er tilstede på et bestemt sted. Men der er en

Spaghettigudstjenester

Der er spaghettigudstjeneste for
småbørn og deres familier i Haslev
Kirke søndag d. 4. februar og
søndag d. 4. marts - 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.

særlig person, der er bærer af Guds nærhed, nemlig Jesus. Han siger om sig selv:
”Guds rige er midt i blandt jer”. I en særlig
situation taler Jesus om, at der ikke er
særlige steder for Guds nærvær og for
menneskers tilbedelse af Gud og møde
med Gud. Han taler med den samaritanske kvinde ved brønden, som spørger om
det rette sted for tilbedelse, og så siger
han ”Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller
i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. Men
der kommer en time, ja, den er nu, da de
sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd
og sandhed.”
Med andre ord: det afgørende for oplevelsen af Gudsnærvær er ikke stedet,
men det afgørende er indstillingen. Gud er
ikke på et særligt sted, men han er altid lige hos os, og han viser, hvem han er,
gennem fortællingerne om Jesu fødsel,
liv, død og opstandelse
Vi bør ikke bruge begrebet tynde steder
til at blande naturreligion ind i kristendom
– for Gud bor ikke mere i den ene sten eller på det ene bjerg end det andet. Men
begrebet giver mening for mange mennesker, som gør den erfaring at føle sig tættere på det guddommelige i bestemte øjeblikke.

Fastelavn

Haslev Kirke kl. 14.00

Søndag d. 11. februar er der fastelavnsfamiliegudstjeneste i
Haslev Kirke.

Find masken frem og
kom gerne udklædt i
kirken. Gudstjenesten handler om en
blind mand, der
hverken kan se udklædninger og grimasser men til
gengæld kan ”se” noget andet.

Efter gudstjenesten i kirken er der
fastelavnsboller og tøndeslagning i
kirkehuset.
I kirkehuset bliver der ophængt fire
tønder til de mindste. Udendørs
ophænges en tønde til årets konfirmander.

Traditionen tro er der en lille præmie
til de bedst udklædte ved hver tønde.
Så vær kreative, lån og lav dit eget
kostume! Kom gerne i genbrugsudklædning.
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Jeg tror, at Gud er lige meget tilstede
over alt. Men på tynde steder, når vi er i
særlige situationer, tror jeg, at vi mennesker bliver mere åbne over for Gud, for
det guddommelige, mere åbne over for at
reflektere over livets og sjælens dybder.
Så tynde steder er ikke noget helligt. Men
de kan være gode steder for os at finde,
for de får os til at stille spørgsmålet om
mening og om Gud, som evangeliet om
Jesus Kristus er svaret på. Så lad os hver
især finde vores tynde steder, som åbner
os for det, der er vores længsel og åbner
os mod det Gudsnærvær, som vil være
svaret på vores længsel.
Ole Bjerglund Thomsen

Famileklub

Kirkehuset kl. 16.30 - 19.30

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 9. februar:
Kreativ fastelavn. Vi laver masker, briller og
hatte samt fastelavnsris.

Fredag 16. marts:
Børnediskotek med
lys, balloner og konkurrencer. Det er for
børn i alle aldre.

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig senest tirsdag kl. 12 før en klubaften til maroe@km.dk eller på Facebook: Haslev Kirkes Familieklub.
Maden koster 30,- pr. person.
Se kirkens hjemmeside for yderligere information om familieklubbens
program.

Kirken inviterer
Musik i kirken
Haslev Kirke

Tirsdag 6. marts kl. 19.30
POPMESSEN
– en førsteopførelse

Betty Arendt, sopran Gitte Paxevanos, alt - Samuel Hejslet, saxofon - Arne Andreasen, klaver - Peter Arendt,
orgel

Påvirket af den stedse mere truende retorik
mellem verdens ledere samt en voksende
nationalisme ude som hjemme har Arne Andreasen grebet til en 1500 år gammel
musikalsk form: den klassiske messe med
kyrie, gloria, credo, sanctus, agnus dei etc.
som rummer både anråbelse, lovsang, bekendelse, forkyndelse, velsignelse og ord om
fred – og som i mere end tusind år været noget, komponister og digtere vendte tilbage til,
når de selv manglede ord …
POPMESSEN nyfortolker de oldkirkelige ord
i både tekst og toner og bliver opført for
første gang nogensinde i Haslev Kirke med
et klassisk Haslev-hold af sangere og
musikere. Der er gratis adgang, men der
samles ind til Folkekirkens Nødhjælps
fasteindsamling!

Lørdag 31. marts kl. 16.30
SMERTENS VEJ
– en kunstkoncert

Jesper Buhl, baryton - Tore Bjørn Larsen,
klaver

Påskelørdags aftensang er i år en kunstkoncert, hvis omdrejningspunkt er 14 malerier
på 1 x 1 m, hvor 14 danske og udenlandske
kunstnere giver deres bud på én af de hændelser, der fandt sted på Jesu tunge vandring langfredag ad Via Dolorosa, smertens
vej. Blandt malerne kan nævnes franske
Anne Brérot, spanske Benjamin Torcal Torres, amerikanske Brad Moody og danske
kunstnere som Anders Moseholm og Ken
Denning. De 14 malerier præsenteres med
recitation og sang akkompagneret af klaver.
Musikken er komponeret af Tore Bjørn
Larsen. Teksterne er dels hentet fra Bibelen
og dels nyskrevet af Tore Bjørn Larsen.
Eftermiddagen sluttes af med Grundtvigs
store påskelørdagssalme “I kvæld blev der
banket på helvedes port”
Bagefter er der traditionen tro påskelam på
Galleri Emmaus til en pris af 100 kr. plus
drikkevarer.

Åben Fredag

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00

2. Februar: Sangaften med Arne A.
2. Marts: Filmaften
www.haslevkirke.dk/kirken-inviterer/
aaben-fredag/

Haslev Kirke
www.haslevkirke.dk

Fordybelsesaften om faste
Freerslev Kirke kl. 19.30 - 21.00

Tirsdag 6. februar

Fastelavn nærmer
sig og dermed også
faste.
Før i tiden fastede
man fra fastelavn til
påske som en måde at skærpe opmærksomheden mod den højtid, der skulle komme. Denne tradition er igen vundet frem, nu
ikke længere som faste fra mad og drikke,
men typisk fra medier og forskellige dårlige
vaner.

Denne aften vil Marie Rørbæk komme med
et oplæg om faste ud fra et både historisk og
bibelsk perspektiv.
Aftenen slutter af med en kort andagt. Tilmelding er nødvendig.

Kontakt Marie Rørbæk for nærmere information og tilmelding.

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.
1. februar • 15. februar • 1. marts • 15. marts

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

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

Litteraturcafé
Kirkehuset kl. 19.30

Fredag 23. februar:

Livet, døden og kærligheden - Steffen Brandt og
litteraturen.

I musik og ord vil Jesper
Hougaard Larsen denne
aften sætte fokus på de litterære referencer i
Steffen Brandts rockpoesi fra 1978 til 2015
samt give udblik til Brandts fortolkninger af Bob
Dylan, Leonard Cohen og Damon Albarn.
Han vil dele ud af sine analyser af afgørende
Brandt-sange – særligt dem, der direkte eller
indirekte er påvirket af Brandts store litterære
forbilleder (Aakjær, Blicher, Brorson, Højholt,
Turell m.fl.).
Undervejs vil der måske vise sig sammenhænge mellem Brandts rockpoesi og danske
salmedigtere.

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Samtalekreds
Kirkehuset

Vi er nogle stykker, som ønsker at mødes en gang om
måneden for at tale om den
kristne tro og om den menneskelige tilværelse. Emnerne
foreslås af deltagerne og tager
udgangspunkt i hverdagslivet.

Der bliver møde for interesserede lørdag den
24. feb. 2018 kl. 10-12 i kirkehusets mødelokale. Her fremlægges forslag og de kommende møders form og tidspunkt bliver aftalt. Alle er velkomne.
Nærmere oplysning fås hos:
Jørgen Herler
tidligere sognepræst på Bogø ved Møn
tlf. 6222 5840 • mobil 3051 1804.

Fastelavnsaftensang
Freerslev Kirke kl. 19.00

Fastelavnsaftensang søndag 11. februar

Aftensangen i Freerslev i
februar måned er inspireret
af fastelavn, men der vil
hverken være tøndeslagning eller præmie til
bedst udklædte. Derimod vil der blive mulighed for at reflektere over vores behov for
masker og facader. Efter aftensangen bydes
der på fastelavnsboller i våbenhuset.

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.
23. februar • 23. marts

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 februar og marts
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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Fokus:

Ny i provstiudvalget

Som nyvalgt til Provstiudvalget i Tryggevælde provsti er jeg blevet opfordret
til kort at introducere mig selv.

Jeg hedder Mogens Ibenfeldt Vang
Rasmussen og er 66 år.
For 7 år siden flyttede jeg til Freerslev og fandt hurtigt, at kirken ikke blot
i kirkelig henseende, men så sandeligt
også kulturelt var et vigtigt samlingspunkt i det lille samfund, Freerslev
sogn.

Ved sidste valg til menighedsrådet blev
jeg involveret i menighedsrådsarbejdet
i Freerslev som stedfortræder i Freerslev menighedsråd.
Efterfølgende blev jeg opfordret til at
stille op til Provstiudvalget, hvor jeg
blev indvalgt.

Uddannelsesmæssigt er jeg Cand polit
/økonom og har gennem mange år haft
det ledelsesmæssige og økonomiske

Trosbekendelsen

Med den apostolske trosbekendelse
udtrykker vi det, som er det helt centrale i den kristne kirke, nemlig troen
på, at Gud er vores skaber, at Jesus
Kristus er Guds søn og vores frelser –
og at Helligånden er den levende kraft,
der skaber fællesskab, kirke og tænder
troen og håbet i os. Med andre ord fortæller trosbekendelsen os, hvad det vil
sige at være kristen.
Trosbekendelsen bruger vi da også i
stor stil. Den bruges ved dåben, konfirmationen og til den almindelige gudstjeneste. Grundtvig var overbevist om,
at Jesus havde lært trosbekendelsen til
sine disciple i de 40 dage mellem opstandelsen påskemorgen og himmelfarten. Det var altså Jesu egne ord
direkte fra hans mund, sagde Grundtvig. Og når vi sammen bekender troen,
så skaber de igen troen i os. Ja, ordene
skaber, hvad de nævner. Det skyldtes
så også Grundtvig, at vi indleder bekendelsen med forsagelsen af djævlen
og alle hans gerninger. Grundtvig holdt
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nemlig stædigt på, at man ikke kunne
sige ja til noget uden også at sige nej
til noget andet.
At trosbekendelsen skulle stamme
fra Jesus selv er vel ikke så sandsynlig.
I al fald ser det ud til, at den er vokset
frem i de tidlige kristne menigheder og
fået sin nuværende form omkring år
200.
Kan vi stadig bruge de gamle formuleringer? - spørger mange. Hertil er at
sige, at den apostolske trosbekendelse
falder godt i munden. Det mærkes,
hvad enten vi siger den i kor eller den
synges. Og så er der rigtig god mening
i at sige de gamle formuleringer. For
der er livsindhold og livsgrundlag i dem.
Det har vi om noget brug for i en tid,
hvor vi er så vældige optaget af vort
eget liv og vore egne erfaringer. Vi har
brug for det, der giver livet retning. Det
er, hvad folkekirken tilbyder. Gennem
bekendelsen træder kirken i karakter.

Henning Nørhøj

ansvar i en række virksomheder inden
for den farmaceutiske industri.
På den baggrund føler jeg, at jeg vil
være i stand til at varetage provstiudvalgets opgaver i det strategiske og
økonomiske perspektiv, for sammen
med menighedsrådene at styre provstiets økonomi og sikre en fornuftig prioritering af midlerne.
Endvidere er jeg meget opmærksom
på vigtigheden af at sikre et godt samarbejde med menighedsrådene ved
løsningen af fælles opgaver i provstiet
samt lette samarbejdet om praktiske og
kulturelle aktiviteter.
Endelig føler jeg, at det er vigtigt kontinuerligt at bygge videre på de kristne
værdier, som udgør hele vores samfunds kulturelle fundament.
Mogens Ibenfeldt Vang Rasmussen

Kirken går tættere på

Kunst i Kirkehuset

Den næste, der udstiller på Kirkehusets
vægge er Birgit Brænder, som bor i
Haslev.

Birgit er uddannet fra kunstakademiet i
Århus og efteruddannet ved akademiet
i København. Derudover er hun kunst-

livs store interesse for billedkunsten i ét
med arbejdslivet. ”Jeg føler det som et
stort privilegium at kunne beskæftige
mig med det, jeg allerhelst vil, nærmest
døgnet rundt”.

formidler med kunsthistorie, æstetik og
kultur fra Århus Universitet.
Hun arbejder som lektor i billedkunst
ved læreruddannelsen i Roskilde og
havde i mange år sit virke ved Haslev
Seminarium.
Som hun selv fortæller, går hendes

Om lørdagen passer Birgit sit lille Galleri Nørregade, lige midt i Køge. Når
tiden tillader det, deltager hun også i
store udstillinger.
Birgit arbejder dels med maleri, dels
fotografik, og et udvalg inden for begge
kategorier vil være at se i Kirkehuset.
De ekspressive landskaber, der
byder på nye oplevelser hver gang,
man kigger på dem - samt de strammere grafiske arbejder vil være blandt
de udstillede værker.
Kunstudvalget

“Min yndlings påskesalme”

For ikke længe siden blev jeg gjort opmærksom på salmen "Hvad er det at
møde den opstandne mester i live
igen" af Hans Anker Jørgensen.

Det er en nyere salme, der står som nr.
249 i salmebogen.
Jeg vil ikke kalde den min yndlingssalme, men den optager mig meget, da
jeg synes, det er en salme, der på et let
forståeligt sprog - dog med tyngde, fortæller om opstandelsen.

Den er lang - ni vers, og hvert vers fortæller om personer, der har haft relationer til Jesus i live og nu møder ham
igen i forskellige former: Maria ved graven - disciplene på vej til Emmaus Peter, der fornægtede ham osv.

Alt var ikke tabt langfredag, det er
denne salme et opmuntrende bud på.
En salme, som man kan spejle sig i og

blive bestyrket i, at "hvor vi arbejder,
elsker, har hjemme, han møder os der!"

Det er som at høre en gravengels
stemme: Han er ikke her!
Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har
hjemme, han møder jer der!
Det er, som når livet det vender tilbage,
som brød, vi skal bryde, som vin, vi
skal smage.

Det er ikke en salme, der lige stryger
ind på hitlisten, men alligevel en salme,
jeg ofte vender tilbage til, da jeg synes,
den er enkel og ligetil, og taler direkte
til mig uden den store teologiske tolkning.

Inge Stidsen

5

Kirken går tættere på

Sogneindsamling 2018 - søndag d. 11. marts

Folkekirkens Nødhjælp har siden 1999
haft en årlig landsindsamling.
Her i Haslev er vi selvfølgelig med
igen i år.

Indsamlingen i 2018 har sloganet ”Vi
samler håb ind”, og de indsamlede midler vil gå til ekstremt udsatte mennesker. En hjælp til mennesker med at
komme videre i livet og genskabe
håbet om en lysere fremtid.
Ruter og indsamlingsbøsser udleveres
fra Kirkehuset umiddelbart efter formiddagens gudstjeneste ca. kl. 11.30. Der
vil som de foregående år være mulighed for en bid brød og en kop kaffe
både før og efter.

Har man ikke mulighed for at gå en
rute, så er man velkommen forbi Kirkehuset med en donation frem til kl.
16.00, hvor indsamlingen slutter.
Ellen Faber Jørgensen

Juniorkonfirmander forår 2018

Et gratis tilbud fra Haslev Kirke til alle
børn der går i 3. klasse på byens skoler.

Haslev Kirke tilbyder et samlet undervisningsforløb af én uges varighed, afsluttende med en familiegudsjeneste.
Undervisningen foregår i/ved Haslev
Kirke hver eftermiddag i én uge efter
skoletid.

Her i Haslev Kirke kalder vi forløbet
”KRISTENDOM FRA TOP TIL TÅ”,
hvor vi skal høre beretninger fra Bibelen, synge, lave drama, lege, male,
snakke om mange ting, bl.a. Gud,
kirke, dåb, jul, påske, pinse og nadver.
Vi skal på stjerneløb i kirken, op i tårnet og mange andre spændende ting.
Kom og vær med i et spændende forløb, hvor kristendommen bliver udforsket fra top til tå.

Der er uddelt indbydelser til forløbet på
alle skolerne i begyndelsen af januar
måned.
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Undervisning forår 2018:
Uge 8 • Sofiendalskolen
Uge 9 • Haslev Privatskole
Uge 10 • Vibeengskolen
Uge 11 • Nordskovskolen

For yderlige oplysninger kontakt:

Ellen Faber Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder
Haslev Kirke, Kirkepladsen 8 a
4690 Haslev, tlf.5185 7863
E-mail: elmj@km.dk

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
Sognepræst Birgitte Saltorp
Tlf. 41 28 11 51 • bsa@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 • kl. 10.30.

10. marts • 2. juni

Menighedsrådsmøder

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
20. februar • 20. marts

Freerslev kl. 19.30: ingen møder

Vikarpræst for Ole
i Haslev og Freerslev

I Haslev og Freerslev
kender de fleste mig
som gift med tidl. sognepræst Werner Fischer-Nielsen. Men jeg
er også præst.

Jeg har mange erfaringer med mig i mit arbejdsliv. Jeg har været højskolelærer på Løgumkloster Højskole, generalsekretær i tidligere KFUM og KFUK i Danmark, og 13 år
i Danske Sømands- og Udlandskirker.
Jeg har været præst i vikariater i Odense og
på Sjælland i Solrød Sogn, i Rorup og Glim
sogne v. Roskilde og lige nu i et vikariat i
Gimlinge og Hyllested i Slagelse Provsti
med yderligere forpligtelser bl.a. på Omø og
Agersø.

Jeg glæder mig til at være en del af Haslev
og Freerslev menigheder på en anden måde, end jeg har været det indtil nu, som vikarpræst i perioden 29. jan. til 22. april for
Ole Bjerglund Thomsen, mens han har forældreorlov. Jeg ser frem til samarbejdet
med menighedsråd, medarbejdere og de
mange frivillige.
Margith Pedersen
Konst. sognepræst

Kørsel på kirkegården

Det er muligt at få
tilladelse til at køre
ind på kirkegården
i bil, hvis man har
en god grund til dette – f.eks. gangbesvær.
Tidspunkt og rute aftales med kirkekontoret.
Her vil personalet udlevere et kort over de
stier, man kan benytte til bilkørsel og vise,
hvor man kan holde, mens man beser
gravstedet.
Bent Skovbro Hansen
Administrationschef

Andet

KFUK´s Sociale Arbejde:
Tirsdag d. 27. februar kl. 14.30 i Kirkehuset:
Sven Johansen - "Den truede tropiske regnskov"

Tag med på rejse til hjemstedet for unikke
planter, dyr og mennesker. Hør om regnskovens betydning som genbank og klimaregulator. Regnskoven i Sydamerika får
særligt fokus samt verdens største flod Amazonfloden, der er en forudsætning for alt liv i
skoven.
Der vil blive vist en billedserie, og der bliver
mulighed for en unik smagsoplevelse.

Der serveres kaffe og brød.

Forsiden:
Påske”kalender”

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:
21. februar 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:
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 - februar og marts 2018

BS = Birgitte Saltorp • MR = Marie Rørbæk • MP = Margith Pedersen (vikar for Ole Bjerglund Thomsen)
På grund af vakance kan der forekomme ændringer i gudstjenestelisten
Søndag 4. februar
Seksagesima

Dato

Haslev

10.30 MP
17.00 Spaghettigudstjeneste MR

10.30 MR

Freerslev Kirke

Fredag 9. februar

9.00 Morgensang BS

Søndag 11. februar
Fastelavn

10.30 BS
14.00 Familiegudstjeneste MR

19.00 fastelavns aftensang BS

Søndag 18. februar
1. søndag i fasten

10.30 MP

9.00 MP

Søndag 25. februar
2. søndag i fasten

10.30 MR

16.00 Fireren MP

Søndag 4. marts
3. søndag i fasten

10.30 MR
17.00 Spaghettigudstjeneste MR

10.30 MP

Søndag 11. marts
Midfaste

10.30 MP
Sogneindsamling

19.00 Aftensang MP

Fredag 16. marts

9.00 Morgensang MP

Søndag 18. marts
Marias bebudelse

10.30 MR

Tirsdag 20. marts

10.00 Påske for børnehaver
15.00 Påske for større børn

Torsdag 22. marts

10.00 Påske for børnehaver

Fredag 23. marts

09.30 Kravlepåske

Lørdag 24. marts

12.30 Anne Rydahl Nielsen
Konfirmation

Søndag 25. marts
Palmesøndag – Sommertid

10.30 MP

16.00 Fireren BS

Torsdag 29. marts
Skærtorsdag

16.00 MP

10.30 MP

Fredag 30. marts
Langfredag

10.30 BS

Lørdag 31. marts
Påskelørdag

16.30 Påskeaftensang

9.00 MR

