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Grøn gudstjeneste
se s. 5

Ringen er sluttet med første og sidste KirkeNyt

Skaberværket

Tidligere på året tilbragte vi nogle dage
i et sommerhus på
Vestkysten. Vejret
var ikke strandvejr, flere dage var der
havgus, og det var som befandt vi os ved
verdens ende. Der var kun vand, måger,
klitter og vores egen lille del af stranden
indrammet af dis.
Den sidste dag kom solen endelig, og vi
gik en længere tur. Vi fandt knivmuslinger
og mange andre smukke muslingeskaller,
konkylier og den fascinerende skal fra en
almindelige sømus (et søpindsvin). Den
ene lille skat efter den anden, og vi fyldte
lommerne.
Vi mødte en mand med et fiskenet, og
han viste os sin fangst. Han var ikke tilfreds, men for os amatører var hans ravklumper kæmpestore.
Der ved Vesterhavet blev vi pludselig
del af en meget større historie end en familie ved verdens ende. Vi talte om de fyrreskove, hvis harpiks millioner af år senere er blevet rav, og hvordan vind og vejr
har ændret på landskabet.
Efter flere dage at have levet indsnævret men også opladende ved verdens ende med kun min nærmeste familie var det
som at få nogle andre briller på: Skabel-

sesbriller. Mit lille menneskeliv sat ind i et
meget større perspektiv.

Et amerikansk bibelselskab udgiver en
særlig ”grøn bibel”. Den er trykt på genbrugspapir, og bindet er lavet af pap.
Den ser vældig bæredygtig ud umiddelbart mere grå end grøn, men det fine ved
den er, at der er skrevet med grøn skrift,
hver gang et ord eller en passage i Bibelen på en eller anden måde kan relateres
til skabelsen.

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?

Nogle af de grønne passager er nærmest selvfølgelige, som denne fra Salmernes bog, hvor menneskets portrætteres som ganske lille i forhold til himlen og
universet.
Vi er blot et støvfnug blandt millioner af
andre støvfnug ikke mere end knivmuslinger og rav. Samtidig er vi menneskebørn,
husket af Gud, der tager sig af os.

Skabelsen fortsætter, og vi har også en
rolle at spille. Vi skal passe på skaberværket. Både det gudsskabte og det
menneskeskabte, både i det store og i
det små. Både når vi føler os store og
små skal vi rejse os, glemme os selv og
række vores fingre ud og beskytte, pleje,
hele og kærtegne. Det føles så lidt og
ubetydeligt, som også vi også føle os
små i den store sammenhæng. Og dog
er vi tæt på Gud, og derfor noget – ja,
meget. Måske verden ikke ender her,
men begynder her med vores nyskabelse? For vi er ikke alene, vi får hjælp.
Marie Rørbæk

Den grønne bibel er fuld af grønne sætninger, både om Gud som skaber og

Børnevenlig Skt. Hans i Haslev

Søndag d. 23. juni kl. 16.30 inviterer
Haslev Kirke til Sankt Hans-hygge
for børn i alle aldre.
Vi mødes i kirken til en kort andagt
om Johannes Døberen og hekse.
Herefter trækker vi, så vidt vejret
tillader det, ud og afholder vores
egen lille Sankt Hans-olympiade.
Kl. 18.00 spiser vi børnevenlig sommermad, men gem lidt appetit for vi
slutter aftenen ved bålfade, hvor vi
laver vores egen dessert.
Vi forventer at slutte senest kl. 19.30,
så de små kan nå i seng i ordentlig
tid. For andre er der mulighed for at
gå over på Galleri Emmaus til bål,
sang og båltale.

Pris pr. person 30 kr.
Af hensyn til maden er tilmelding
nødvendig til Marie Rørbæk på
maroe@km.dk senest mandag den
17. juni.
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Jesus, der skaber. For Jesus skaber
også. Han skaber vand til vin, han skaber nyt liv, når han helbreder. Han taler
fylde ind i tomme hjerte. Han åbner den
døves øre med sin finger, og han siger:
”rejs dig”.

Konfirmandindskrivning
2020

De, der gerne vil konfirmeres i 2020,
kan nu indskrives til konfirmandforberedelsen.
Konfirmander fra Haslev og Freerslev sogne indskrives onsdag d. 5.
juni kl. 11-14 og torsdag d. 6. juni kl.
16-19 i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A,
Haslev.
Yderligere information uddeles i
skolens 6. klasser og kan findes på
www.haslevkirke.dk

Kirken inviterer
Musik i kirken
Haslev Kirke

Tirsdag 18. juni kl. 19:00
SALMEFEST 2019
Traditionen tro mødes 10 salmedigtere og 10
komponister hvert år i starten af juni for at
diskutere deres allerseneste tekster og
melodier. Og når de i to dage har diskuteret
ord og toner, mødes de med Danmarks mest
velsyngende menighed i Haslev Kirke, hvor
vi synger 20 helt nye salmer sammen. Som
en komponist udbrød i fjor: dette er jordens
dårligste sted at prøve en ny salme af, for alt
kan jo lade sig gøre i Haslev.
Kom og syng med og bliv høj af nye salmer.
Aftenen begynder kl. 19:00 – og slutter efter
et par timers fællessang. Der er gratis
adgang, men vi samler ind til Emmaus.

Fredag 12. juli kl. 19:30
SOMMERJAZZ
Haslev Kirke har
været så heldig at få
fat
en
danskamerikansk stjernejazztrio.
Pianisten
Rasmus
Ehlers er fra Danmark,
mens hans to medspillere Ugonna Okegwo,
bas og Colin Stranahan, trommer begge er
bosiddende i New York. Trioen kalder sig
derfor US3.
Vi har fået trioen til Haslev denne aften, fordi
den ligger lige mellem de to store årlige sommerjazzfestivaller i København og Århus. Så
denne aften laver vi sommerjazzcafé i Kirkehuset – med servering. Der er gratis adgang
– og beskedne priser i baren.

Fredag 9. August kl. 19:30
SLOVAKISK KORMUSIK
Technik Choir Slovakia hedder et skønt slovakisk universitetskor, som (takket være Emmaus) bor i Haslev tre dage i august måned.
Koret synger et blandet program med både
kirkemusik og slovakisk folklore fra en del af
Østeuropa, som vi ikke hører så meget her til
her i Danmark. Der er gratis adgang, men
der samles ind til koret.

Mandag 19. august
kl. 19:30
OMKRING EN ZINK
Lene Langballe er den
eneste professionelle
zinkspiller i Danmark.
Zink er en blanding af
en trompet og et træblæserinstrument.
Zinken har trompetmundstykke, men det er
skåret i horn. Instrumentet er vanvittigt svært
at spille på. Men Lene Langballe mestrer
det, ligesom hun er en mesterlig fløjtespiller.
Hun har sammensat et program for zink,
fløjter, sopran og orgel, så ved koncerten
medvirker også Betty og Peter Arendt.
Der er gratis adgang.

Haslev Kirke
www.haslevkirke.dk

Åben Fredag

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00

Fredag 7.juni: Udflugt sammen med
KFUM og KFUK. Arr. KFUM og KFUK

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Skt. Hans aften

Emmaus/HUH, Højskolevej
Søndag d. 23. juni 2019

Søndag 23. juni: Sct. Hans på Emmaus
Taler: Bent Ole Bærenholdt
www.haslevkirke.dk >
Kirken inviterer >Åben Fredag

Sommermorgensang
Haslev Kirke torsdage kl. 9.00

Sommeren er over os, og
det betyder færre aktiviteter. Men samtidig giver det en mulighed for at
rykke sammen og mødes,
når der fem uger hen over sommeren inviteres til sommermorgensang kl. 9.00 i
Haslev Kirke. Først er der morgensang i
kirken, og derefter er der kaffe m.m. ved fint
dækkede borde i Kirkehuset.
4. juli • 11. juli • 18. juli • 25. juli • 4. august.

Kirkemiddag og sangcafé
holder sommerferie

Vi mødes igen til september.

Pilgrimsvandring 2019

Lørdag 14. september

HASLEV - BRÅBY - TOKSVÆRD HOLME OLSTRUP & toget retur til
Haslev.

Efter morgenandagten i Haslev Kirke går
vejen gennem det smukke landskab. Pilgrimsruten går forbi kirker, hvor der gøres
holdt med ro til fordybelse i kirkerummet.
Det spirituelle kombineret med kroppens
bevægelse, mental åbenhed og fysisk
træthed, sang og samvær med andre,
samtaler og stilhed… Det bliver en vandring i såvel det indre som det ydre landskab.

Praktiske oplysninger:
Start: kl. 8.00 Haslev Kirke, Kirkepladsen
8a. 4690 Haslev.
Slut: ca. kl. 17.00 Haslev Kirke.
Deltagerpris: kr. 75,Tilmelding: Senest d. 26. august.

For yderlige informationer se folder på
kirkens hjemmeside www.haslevkirke.dk
Kontaktperson:
Sognepræst
Marie Rørbæk
Haslev Kirke
Tlf. 56 31 24 31
E-mail: maroe@km.dk

• Alle er velkomne •

kl. 18.00 Spisning i haven af bestilt eller
medbragt mad.Tilmelding til spisning er nødvendigt senest torsdag
d. 20. juni kl 12. på tlf 5443 5433
eller info@galleri-emmaus.dk
kl. 19.30 Boldspil og lege for hele familien.
kl. 20.30 Bålet tændes.
Bent Ole Bærenholdt, 2x tidligere
efterskoleforstander, nu tilbage i
Haslev. Kom og hør en ildsjæl
fortælle om "Når øst bliver til vest".

Der er mulighed for at lave snobrød ved bålet,
og der kan købes kaffe og kage.
Carl Axel Lorentzen
tlf. 5631 3622 • 2018 5239 • cal@fdf.dk

Litteraturcafé

holder sommerferie
Vi mødes igen til oktober

Skt. Hans i Freerslev

Freerslev Kirke fejrer midsommerfesten søndag d.
23. juni kl. 19.30. Vi indleder i kirken med aftensang i
kirken ved Ole Bjerglund
Thomsen. Derefter er der
bål bag kirken. Når alle er blevet forsynet
med pølser, brød, øl og vand, synges midsommersange. Båltalen er i år ved Michael
Rosendahl fra Haslev, afdelingsleder i
Danske Bank og byrådsmedlem for Venstre.

Mandagsklub
Bindingsværkshuset

Kan du li’ at bruge dine
hænder, drikke kaffe, 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 juni og juli
Nærmere oplysning og tilmelding
Ruth Davidsen tlf. 23 29 82 48
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Kirkens byggerier

Færdiggørelse af Kirkehuset

Kirkehuset, der blev indviet i september 2012, er aldrig blevet helt færdigt.
Den oprindelige plan var, at der skulle
være kælder under en del af kirkehuset. Men under udgravningen til kælderen stødte man på en kilde, og blev
derfor nødt til at opgive den plan.
De manglende faciliteter bliver nu bygget i forlængelse af Kirkehuset. Torsdag
den 2. maj blev første spadestik taget.
Der skal bygges en tilbygning på ca. 200
kvadratmeter. Bygningen kommer til at
indeholde mandskabsfaciliteter til kirkegårdens 8 medarbejdere, et børne/ungdomslokale og depotplads. Bygningen
er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Rønnow, som også tegnede Kirkehuset, og byggeriet udføres af entreprenørfirmaet Hansen og Andersen A/S
fra Næstved. Projektet forventes at stå
færdigt 1. marts 2020.
Karen Bryld Hansen

Præsteboligen Kirkepladsen 1

Håber mange af jer glæder jer over at se
præsteboligen tage form. Byggeriet kører planmæssigt og samarbejdet med
Lind og Risør fungerer optimalt.

I følge tidsplanen står boligen klar til
indflytning for familien Damkjer 1. juli.
Inden familien flytter ind, vil menighedsrådet gerne invitere indenfor, så alle får
mulighed for at se den færdige bolig.
Det er endnu ikke fastlagt hvilken dato
det bliver, men når vi med sikkerhed
ved, hvornår byggeriet er færdigt melder vi datoen ud på kirkens hjemmeside
.
Karen Bryld Hansen
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Kirken går tættere på

Grøn gudstjeneste i Lunden

Igen i år fejrer Haslev Kirke gudstjeneste i Lunden. I år er det søndag
den 16. juni kl. 10.30.
Gudstjenesten udspringer af, at Haslev Kirke er en grøn kirke. Vi ønsker at
have fokus på miljøet og naturen som
en del af Guds skaberværk.
Temaet for gudstjenesten er ”Og ordet blev sang”. Vi skal høre om løven
Aslan, vi skal mærke ordets skabende
kraft, og vi skal synge!
Sangen bliver både fællessang, vekselsang og korsang, idet Faxe Gospel
deltager ved gudstjenesten. Desuden
medvirker Betty & Peter Arendt, kirkens
tre præster samt nogle af vores nabopræster.
Der vil som tidligere år være mulighed for at drikke kirkekaffe, købe frokost
(i Café Paraplyens bod). Lige ledes vil
der igen i år være danseoptræden og
forskellige aktiviteter for børn.
Kom med højt humør og godt vejr til
en festlig gudstjeneste i Lunden.

Udstilling i Kirkehuset

Bent Ole Bærenholdt udstiller i Kirkehuset fra 15. maj
Bærenholdt er oprindeligt uddannet
som billedkunstlærer fra Kolding og har
i tiden i Aarhus også arbejdet for kunstmuseet AroS som konsulent for netun-

dervisningsmaterialet for de ældste elever i folkeskolen.

Bærenholdt har altid tegnet og malet,
men han er autodidakt i den forstand,
at han ikke er uddannet på et kunst-

Gudstjeneste i
Boesdal Kalkbrud

Mandag d. 10. juni kl. 11 kan du kombinere pinseunder, musik og sang med
natur og frisk luft, når der traditionen tro
afholdes friluftsgudstjeneste i Boesdal
Kalkbrud.
Gudstjenesten afholdes i samarbejde
mellem kirkerne i hele Tryggevælde provsti. Prædikant er Kirsten Kjær Ohms,
sognepræst i Faxe.
I forbindelse med gudstjenesten vil der
være aktivitet i form af skattejagt for børn.

akademi. Til gengæld har han, som han
selv udtrykker det, ydmygt stjålet og
brugt, hvad andre også har set og
anet,- og derefter forsøgt at give det sit
eget udtryk. Eller ladet sig inspirere af
andres udtryk i søgen efter den afgrænsning, som definerer ens eget billedsprog.
Mest af alt er det landskaber, der præger hans oliemalerier. Motiverne er ofte
hentet i en barsk natur langs den jyske
vestkyst eller færøske motiver. Bygninger, bunkers langs vestkysten, og ofte et
kirketårn, som fremstår som monumentale figurer og markeringer i landskabet,
og som også kan tolkes som pejlemærker i en livsvandring. Men fabulerende
og farverige malerier kan også ses i Alléhusets galleri i Allégade 3 A i Haslev.
Udstillingen er åben i Haslev Kirkes
åbningstider normalt fra 9.00 til 15.00.
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Kirken går tættere på

SIDSTE NUMMER AF KIRKENYT

det trykte medie, og derfor fortsætter Kirkenyt i
en anden form.

Kirkenyt er gennem 78 år udkommet 6
gange årligt og blevet husstandsomdelt. Menighedsrådet har besluttet, at
dette er det sidste nummer.

Tiden kræver hurtigere kommunikation
med høj aktualitetsværdi. Det kan
være svært at efterkomme med udgivelsen af et blad 6 gange årligt, og et
blad, der kræver en produktionstid på
et par måneder. Desuden er der også
flere og flere, der benytter kirkens
hjemmeside og facebook.
Vi tror dog, at der fortsat er brug for

Farvel og tak

Menighedsrådet
har besluttet at
nedlægge KirkeNyt som et fysisk
blad og offentliggøre kirkens aktiviteter på en
anden måde.
Der er derfor ikke længere brug for mig
som redaktør og lay-outer på KirkeNyt.

I 13 år har jeg været ansvarlig for KirkeNyt og jeg har nydt hvert eneste år. Især
har det været en fryd at få så meget ros
og så mange positive tilkendegivelser fra
alle jer, som flittigt har læst KirkeNyt og
det har været en stor ære for mig at kunne glæde så mange mennesker.

Nu er det så slut og jeg vil takke af og sige
kirken tak for et godt samarbejde og ønske jer alle sammen god vind fremover.
Lone Bjørnskov-Bartholdy
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Kirkenyt udkommer fra
1. august som en helside i Haslev Faxe Posten hver 14. dag.
Denne side vil fortrinsvis
omtale alle gudstjenester, arrangementer og
aktiviteter, der foregår i
Kirken og Kirkehuset.

Præstens klumme på side 2 i det Kirkenyt vi kender, vil fremover komme
ugentligt i Haslev Faxe Posten.
Skribenter til præstens klumme vil
fortsat være de tre præster ved Haslev
Kirke og desuden andre præster i Faxe
kommune.
Gudstjenestelisten der rækker et par
måneder frem vil være tilgængelig på
hjemmesiden og på flyers, der vil ligge
i Kirken og Kirkehuset.
Karen Bryld Hansen

Tak til redaktør
og Y’s Men

Vores ændringerne i forhold til Kirke
Nyt betyder, at vi må sige farvel til Lone
Bjørnskov-Bartholdy, som ansvarshavende redaktør og lay-outer. Lone har
haft ansvaret siden 2006 for i alt 52
numre af Kirkenyt.
Tusind tak for en vedholdende og flot
arbejdsindsats. Det kræver en stor indsats at indsamle og koordinere indlæg,
artikler, nyheder m.m. fra en masse forskellige skribenter - finde billedmateriale
- lave aftaler med trykkeriet - og overholde diverse deadlines.
Tak Lone for dit engagement og for
godt samarbejde med skiftende redaktioner og ansatte ved Haslev Kirke.

Desuden skal der også lyde en stor tak
til Haslev Y`s men`s Club for jeres
store arbejde med at sørge for alle i
Haslev fik et Kirkenyt i postkassen. Det
har hver gang været en sikker og hurtig levering. Tak for godt samarbejde
om denne opgave.
Karen Bryld Hansen

Ellen Faber Jørgensen går på pension
• Tak fordi du har været med til, at
Haslev Kirke er kendt rundt om på
byens institutioner og skoler.
• Tak for din omsorg og blik for alle frivillige.

• Tak for din parathed til forandringer
og nye opgaver.

• Tak for dit store overblik og din strukturerede arbejdsform.

Kirke og kulturmedarbejder Ellen
Faber Jørgensen har været ansat
siden 1. april 2004 ved Haslev Kirke.

• Tak for 15 gode og indholdsrige år
sammen med dig.

• Tak for din store kreativitet i arbejdet
med børn og unge.

• Tak for dit blik for og indsats på det
diakonale område.

• Tak for din måde at være med til at
skabe sammenhængskraft i Haslev
Kirke.

Ellen vi ønsker dig alt det bedste fremover i dit nye livsafsnit.
Alle er velkommen til afskedsreception søndag den 25. august umiddelbart
efter gudstjenesten.
Karen Bryld Hansen

Kirken informerer
www.haslevkirke.dk
www.sogn.dk/freerslev

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

Ny kirketjener

Kirke Nyt udgives af Haslev og
Freerslev Menighedsråd.

Ansvarshavende redaktør:
Lone Bjørnskov-Bartholdy

Sognepræst Marie Rørbæk
Ringstedvej 57 • tlf. 56 31 24 31
maroe@km.dk

Redaktionsudvalg:
Lone Ladegaard • Niels Frandsen
Helle Holme Thomsen • Bente Frederiksen
Ole Bjerglund Thomsen

Sognepræst Anders Damkjer
Allegade 56 • tlf. 60 57 60 22
and@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

1. juni starter Charlotte Udholm som kirketjener. Charlotte er 52 år og bor i Haslev sammen med sin mand. Hun er uddannet først
inden for rengøringsbranchen og siden som
socialpædagog. Desuden kender Charlotte
kirken, da hun bl.a. er aktiv i en af gudstjenestegrupperne.
Vi byder velkommen til dig Charlotte som ansat, og håber du bliver glad for at være en
del af arbejdsfællesskabet i og omkring Haslev Kirke.
Karen Bryld Hansen

Charlotte Udholm

25- års jubilæum

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

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
27. juni
Freerslev kl. 19.30:
20. juni

Oplag 5.800 • 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.pigespejder.dk/haslev
KFUM-Spejderne:
Michael Baasch
tlf. 21 26 73 85
www.pederoxehaslev.dk
FDF:
Kjeld Nielsen
tlf. 24 76 13 11
www.fdf.dk/haslev

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

Lørdagsdåb • kl. 10.30.

Menighedsrådsmøder

Dette er det sidste fysiske nummer af
KirkeNyt

KFUM og KFUK:
Bent Mostrup
tlf. 56 31 77 71
www.kfum-kfuk.dk

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

10. august • 28. september • 30. november
• 18. januar • 14. marts

Forsiden:
Det aller første nummer af KirkeNyt

Kirkens Korshær
Ruth Davidsen
tlf. 23 29 82 48

Den 1. maj kunne gartner Jette Simonsen
fejre sit 25-års jubilæum på Haslev Kirkegård.

Dagen blev markeret fredag den 3. maj ved
en lille reception i kirkehuset, hvor kolleger
og menighedsråd havde mulighed for at sige tak for rigtig godt samarbejde i de forløbne år.

Tillykke!

Dansk Flygtningehjælp
Haslev Frivilligegruppe
Jette Schmidt
tlf. 31 10 15 99

KIRKEBIL til
gudstjeneste i
Haslev Kirke
Bestilling senest fredagen før kl. 12.30
på tlf. 56 31 51 62

VELKOMMEN
til kirkekaffe efter
højmessen
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Gudstjenester - juni og juli 2019

AD = Anders Damkjer • MR = Marie Rørbæk • OBT = Ole Bjerglund Thomsen • SSN = Solveig Staahl-Nielsen
Dato

Søndag 2. juni • 6. s. e. påske
Søndag 9. juni • Pinsedag
Mandag 10. juni • 2. pinsedag
Fredag 14. juni
Søndag 16. juni • Trinitatis søndag

10.30 OBT

Haslev

9.00 OBT

Freerslev Kirke

10.30 OBT

10.30 MR

11.00 Fælles provstigudstjeneste i
Boesdal Kalkbrud. Se s. 5

11.00 Fælles provstigudstjeneste i
Boesdal Kalkbrud. Se s. 5

9.00 MR • Morgensang
Grøn Gudstjeneste fælles med
Haslev og omegnssogne

Søndag 23. juni • 1. s. e. trinitatis

10.30 Grøn Gudstjeneste i Lunden,
Omegnspræster og lokale præster
se s. 5
10.30 AD

Søndag 30. juni • 2. s. e. trinitatis

19.30 OBT • Sankt Hans Aftensang
se s. 3

10.30 MR

16.00 OBT • 4´eren i Freerslev

Torsdag 4. juli
Søndag 7. juli • 3. s. e. trinitatis
Torsdag 11. juli
Søndag 14. juli • 4. s. e. trinitatis

Torsdag 18. juli
Søndag 21. juli • 5. s. e. trinitatis
Torsdag 25. juli
Søndag 28. juli • 6. s. e. trinitatis

9.00 OBT • Sommermorgensang
10.30 OBT
9.00 OBT • Sommermorgensang
9.00 (Bemærk tidspunkt!) SSN •
Udvidet kirkekaffe med morgenbrød
i salene.
9.00 AD • Sommermorgensang
10.30 AD
9.00 MR • Sommermorgensang
10.30 MR

9.00 OBT

