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Tavsheden før påske

"Det hele er bare en
stor misforståelse",
"Jeg kan godt forklare
det her", "Det her er
ikke, hvad det ligner"… Den slags replikker udgør ingredienser til et godt drama i
rigtig mange film, hvor f.eks. hovedpersonen lige fanges i en lidt for tæt situation
med en anden end kæresten.

Nogle gange kan det være ganske komiske situationer, andre gange kan det nærmest være lidt irriterende at se på. For hele dramaet kunne jo så let undgås med en
enkel forklaring! Men nej, den forurettede
vil ikke vente på en forklaring, eller endnu
værre, den misforståede gør ikke noget
for at forsvare sig, men lader bare tingene
glide uden at sige noget! Og foran venter
en lang smertefuld historie, indtil misforståelsen (måske) omsider opklares.

Påskehistorien fra evangelierne indeholder på en måde også en tilsvarende situation. Jesus, der står tavs foran ypperstepræsten og siden hen Pilatus, mens anklagerne skyller ind over ham.
- Kan du ikke bare forsvare dig, Jesus?
Så vi kan få denne her sag lukket, lyder
det nogenlunde fra Pilatus.

Den Flyvende kuffert
for børnefamilier

Ikke et ord.

Men alt imens tavsheden måske er irriterende for Pilatus, eller dem, der er lidt træt
af Hollywood-klichéer, så kan tavsheden
se helt anderledes ud fra et andet perspektiv. For med sin tavshed stiller menneskesønnen sig sammen med den, der
faktisk ikke kan forsvare sig. De mange,
hvis stemmer ikke bliver hørt, fordi de ikke
regnes for noget, og de mange, der er
tavse, fordi de ikke har noget at sige til deres forsvar.

Dem, som kun alt for godt kender til at stå
magtesløse over for anklagerne, eller hvis
stemme ingen gider at lægge ører til. For
her ser de Menneskesønnen, manden
med ordet i sin magt og retfærdigheden
på sin side, stå tavs over for disse anklagere sammen med dem - og med sin
tavshed sige: hvis du vil dømme den tavse, må du også dømme mig.

kvinden, som var grebet i hor. Også her
var Jesus tavs, siddende ved kvindens side. Og én efter én måtte de smide stenen
på jorden, for ingen af anklagerne var selv
værdige til at dømme.

Tavsheden er først og fremmest udtryk for
at sidde og stå ved siden af - gøre fællesskab med den, der ikke har noget at sige.
Men det bliver ikke ved tavsheden. For
selvom tavsheden ender med total stilhed
langfredag på korset, så taler påskens ord
sidenhen højlydt ind over tavsheden:
Guds dom - til liv og fællesskab i opstandelsen med Kristus.
Anders Damkjer

Mange har ordet i deres magt, og omdømmet med sig, så de sagtens kan forsvare sig. Men når selv Kristus bliver tavs,
hvem kan så troværdigt stå ved siden af,
og sige noget til sit forsvar? Det kunne
heller ikke den vrede flok, der ville stene

Påske for børn

I begyndelsen af april måned vil det
myldre med børn i Haslev Kirke.

Der er igen i år planlagt og inviteret til
påskens store fortællinger. Skulle invitationen være smuttet kommer her
en opdatering til kalenderen og alle
er velkommen.
Søndag 7. april kl. 16.30 i Haslev
Kirke
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
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Næste Flyvende Kuffert er søndag 5.
maj kl. 16.30

Fredag 5. april kl. 09.30
• Påske for de mindste.

Tirsdag 9. april kl. 10.00
• Påske for børnehaver.

Tirsdag 9. april kl. 15.00
• Påske for SFO, klub og fritidshjem.
Torsdag 11. april kl. 10.00
• Påske for børnehaver

Kirken inviterer
Musik i kirken

Haslev Kirke
Lørdag 20. april kl. 16.30
PÅSKELØRDAGS AFTENSANG
Vekslende med fællessang og læsninger.
Fem unge blæsere fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium spiller Carl
Nielsens smukke blæserkvintet – hvor sidste
sats bygger på melodien ’Min Jesus, lad mit
hjerte få’.
Bagefter er der fællesspisning på Galleri Emmaus, hvor der serveres det legendariske
påskelam for 100 kr. plus drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret eller direkte til
Galleri Emmaus

Søndag 28. april kl. 14:00
MGK KONCERT
Den kommende generation af klassiske
musikere giver koncert i Kirkehuset i
forbindelse med det årligt tilbagevendende
kursus, som sjællands MGK arrangerer.
MGK er musikskolernes konservatorieforberedende uddannelse.

Mandag 6. maj kl. 19.30
LIVSMESSEN
Der er premiere på en helt ny dansk folkemusikmesse. Salmedigteren Iben Krogsdal
har skrevet teksterne og kaldt messen for
LIVSMESSEN, fordi den omhandler menneskelivet fra vugge til grav med kriser og
højdepunkter. Folkemusikgruppen TRIO
MIO har skrevet helt ny musik til Ibens tekster. Betty Gregers Arendt er solist, og Ole
Bjerglund Thomsen er præst ved denne
musikgudstjeneste.

Tirsdag 7. maj kl. 19:30
ORGELJAZZ
Organisten Mads Granum kan om nogen få
et stort kirkeorgel til at swinge. Med sig har
han trommeslager Martin Klausen. Ind
imellem orgelmusiken vil publikum få lejlighed til at synge med på nogle af de nye
danske salmer, som Mads har sat musik til.
Flere af dem findes i “100 salmer”, som
bruges ved gudstjenester i Haslev Kirke.
Betty Gregers Arendt synger for.

Tirsdag 21. maj kl. 19:30
BAOBAB SISTERS
Haslev Kirke får besøg af den dansende
vokalgruppe Baobab Sisters. Gruppen
består af 7 velsyngende kvinder og bliver
ledet af tidligere forstander for Krogerup
Højskole Rikke Forchhammer. Rikke har haft
sine teenageår i Tanzania - det har givet inspiration først til verdenskoret Papaya og nu
de forrygende Baobab Sisters.

Der er gratis adgang til alle musikarrangementerne, men der samles ind til skiftende
gode formål, så medbring en god gave.

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. april • 2. maj • 16. maj.

Pris: 65,- kr. for middag + kaffe og småkager.
Vin, øl og vand kan købes.
Tilmelding til kirkekontoret, dagen før inden
kl. 12 på tlf. nr. 5631 5162 eller mail: kontor@haslevkirke.dk

Fordybelsesaften

Kirkehuset
Tirsdag 14. maj kl. 20.00

Hvad betyder store bededag egentlig ud
over en ekstra fridag og for mange kirker en
konfirmationsdag? Som optakt til bededag
vil Marie Rørbæk komme med et oplæg om
bønnens funktion og form.
Bagefter er der mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige bønner og måder
at bede på. Aftenen slutter med en kort andagt. Tilmelding er nødvendig.

Kontakt Marie Rørbæk for nærmere information og tilmelding

Kirkehuset

Arrangeret af Haslev Menighedsråd

Nyt fra Freerslev
Freerslev Kirke

Søndag d. 5. maj kl. 16.00
Befrielsesarrangement

Forfatter Birgithe Kosovic
fortæller om en stor men
omstridt skikkelse fra besættelsestiden i Danmark,
Eric Scavenius, der af mange opfattes som
landsforrædder. Kosovic tager udgangspunkt i sin roman ”Den inderste fare”. Undervejs er der pause med et lille traktement, inden der er spørgsmål og debat. Eftermiddagen rundes af med aftensang v. Anders
Damkjer

Kirkehøjskolen

Kirkehuset kl. 9.30 - 12.00

Lørdag 27. april
Hvor går folkekirken hen? ved Morten Thomsen Højsgaard, udviklingschef ved Kristeligt
Dagblad. Pris kr. 75,Tilmelding og betaling for enkeltforedrag sker
til kirkekontoret.

Åben Fredag

Kirkehuset kl. 18.00 - 21.00

5. april - “Pilgrimsvandring på Caminoen”
v. Gitte Paxevanos

3. maj - Kirken og kunsten… i Galleri ”Allèhuset”, Allègade 3A
Se mere på www.haslevkirke.dk

Litteraturcafé

10. maj. Studietur:
Rungstedlund og
Karen Blixen

Turen går til Rungstedlund og derefter er der
middag og foredrag i
Hørsholm Kirkes sognegård med Ivan Z.
Sørensen under titlen: At læse Karen Blixen –
med særligt henblik på ”Vejene omkring Pisa”

Studieturen afgår med bus fra Haslev kl. 14.00
og returnerer ca. kl. 22.30. Yderligere information findes på kirkens hjemmeside og tilmelding
sker til kirkekontoret senest d. 1. maj.
Hvis du vil være en del af en læsekreds, så
kontakt
Anne Lise Nielsen • 2118 9046 eller
Bodil Andreasen • 5631 5377.

Sangcafé

Kirkehuset kl. 10.00 - 11.30
Vi synger sammen, får
en kop kaffe og har tid
til en hygge-snak.
26. april • 31. maj

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 april og maj

Nærmere oplysning og tilmelding
Ruth Davidsen tlf. 23 29 82 48
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Konfirmand 2019

Forårets konfirmationer
nærmer sig.

Nogle konfirmander konfirmeres den 23. marts,
men de fleste i de to weekender: 6. og 7. april og
13. og 14. april.
Så har omkring 160 konfirmander fra Nordskovskolen, Sofiendalskolen og Haslev Privatskole
deltaget i konfirmandundervisning siden august
2018 i Haslev Kirkehus.
De fleste konfirmeres i Haslev Kirke, mens nogle
af dem, der ikke bor i Haslev, bliver konfirmeret i
Bråby, Teestrup, Førslev og Freerslev kirker.

Her er nogle glimt fra undervisningen:

• fra konfirmand-lørdag i september 2018

• fra ikonmaleri med kirke- og kulturmedarbejder
Ellen Faber Jørgensen

• og i øvrigt fra timerne.
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Kirken går tættere på

Børne og familiegudstjeneste med dåb

Lørdag 25. maj kl. 10.30 i Haslev Kirke

Til denne gudstjeneste vil temaet være
VAND. Vi skal fylde døbefonten med
vand, vi skal tale om vand, og måske
er der nogle børn, der skal døbes.

Sognepræst Marie Rørbæk fortæller, at
de børn, der blev døbt for fem år siden
vil få en særlig invitation og får en særlig opgave i gudstjenesten plus en ekstra særlig gave.

Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning inden vi går vi udenfor og
leger med vand. Højt humør, vandpistoler og regntøj må medbringes.

Påskehilsen fra Beit Sahour

Palæstina lige nu - og en studietur
Kirkenyt bringer løbende nyheder og
hilsner fra Haslev Kirkes venskabsmenighed i Beit Sahour. Til dette nummer
har vi bedt vores kontaktperson ved kirken, Ibrahim Hannouneh, give os et
indblik i, hvordan situationen er for de
kristne i Palæstina lige nu.

Ibrahim fortæller:
USA har besluttet et stoppe sin støtte
til palæstinenserne og har presset
andre lande til at gøre det samme. Det
betyder, at der ikke er nogen midler til
regeringen, den palæstinensiske sikkerhed og udviklingsprojekter. Som
følge heraf forventes det, at arbejdsløsheden og skattetrykket vil stige.
I en situation, hvor der ikke er udsigt til
nogen politisk løsning, er det sandsynligt, at den politiske ekstremisme vil få
vind i sejlene blandt muslimer og jøder.
Vi kristne oplever det som en trussel
for vores tilstedeværelse i området, som

allerede er nedadgående, da mange udvandrer. Til trods for dette er der en stigning i turismen i Betlehem-området.
Da mange kristne er beskæftiget i
denne sektor, nyder deres familier godt
af dette. Fra Beit Sahour sender vi de
bedste hilsner – og ønsker jer en god
påske i Haslev.

Studietur til Palæstina

Haslev Kirke arrangerer igen en
rejse til Palæstina, studietur d. 21.28. november 2019.

Sidste tilmeldingsfrist var foreløbigt
d. 15. marts. Men er du interesseret,
så kontakt kirkekontoret.

Studieturen til Palæstina byder
blandt andet på et besøg på den ortodokse kirkes skole.
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Kirken går tættere på

Gudstjenesterne i fremtiden

Gudstjenesteudvikling i samtale
med menigheden

Haslev Kirke har taget fat på en proces
omkring søndagens gudstjeneste (højmessen). Ønsket er at reflektere over
den gudstjeneste, vi har, og overveje
og afprøve forandringer i liturgien.
Har vi den gudstjeneste, vi ønsker, og
som passer til Haslev Sogn i 2019? Er
der elementer, som vi kunne ønske at
forny i sprog, form eller musik? Som frirum til disse overvejelser og afprøvninger har kirken fået biskoppens tilladelse
til at være liturgisk frisogn, dvs. man er
fritaget fra at følge den autoriserede højmesseordning. Som et led i dette arbejde er der nedsat et udvalg bestående af
medlemmer af menigheden, musikere
og præster.
I den kommende tid vil menigheden
derfor kunne opleve løbende ændringer,
f.eks. andre bønner eller anden nadverliturgi.
Håbet er, at ændringer og forsøg vil

blive taget godt imod, og at menigheden
vil give sin respons undervejs.

Gudstjenestesamtaler

Menighedsrådet lægger meget vægt
på, at udviklingen af sognets gudstjeneste sker i tæt dialog med alle interesserede. Derfor opstår der et nyt
tilbud: Gudstjenestesamtaler. Tanken
er, at alle interesserede efter gudstjenesten over kirkekaffen kan mødes
med musikere og dagens præst. Her vil
der være mulighed for at sætte ord på
oplevelsen af dagens gudstjeneste, og
man kan spille ind med de tanker og
ideer man har.
Foreløbigt er der gudstjenestesamtaler følgende dage:
28. april, 19. maj, 23. juni

På det årlige menighedsmøde d. 22.
september 2019 vil arbejdet med sognets gudstjeneste også være et tema
med mulighed for indspil.

Min yndlingssalme “Lysets engel går med glans....”
På det tidspunkt, hvor nat bliver til dag,
når solens stråler virkelig bryder igennem og jager al mørket på flugt, da er
solens stråler som en lysets engel, der
bringer al lysets kraft med sig - og jager
alle sorte skygger bort.
Sådan skrev Ingemann i en af sine
morgensange, og i papirklip har Sonia
Brandes forsøgt at gøre det umulige: Op
mod den blændende, lysende sol viser
hun os sin fremstilling af lysets engel. Lyset, som skrider frem i bølgende stråleglans, - som går sin sejrsgang over himlen og ind i de allermørkeste kroge, - til
rig og fattig - og bøjer sig ned og kysser
barnet, som ligger i vuggen.

Forfatteren Dan Turèll fortæller, at da
han gik i skole og til morgensang hørte
første vers af Ingemanns salme:
”Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte”
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- da besvimede han. Han faldt sammen
og blev båret ind i et klasseværelse,
hvor han vågnede nogle minutter senere, stadig mumlende om ”Lysets
engel”.
Så kraftfuldt var mødet med ”Lysets
engel” og så stærkt et indtryk gjorde salmen på ham!
Lysets engel tager hele verden og os
i sin favn, - så bliver det morgen, og så
bliver det dag. Lad os synge og takke for
det!
Petre Kirstine Stigsen

Illustration:
Papirklip af Sonia Brandes
(fra ”Morgen- og Aftensange” - B.S.
Ingemann. Poul Kristensens Forlag
1989)

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 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

Organist Haslev:
Peter Arendt • tlf. 20 97 74 38 • pa@km.dk
Træffes ikke mandag

Medarbejdernyt

Kirkesanger Henrik Karlshøj har efter 14 års
ansættelse valgt at opsige sin stilling med
udgangen af februar måned. Søndag den 3.
februar sang Henrik for sidste gang til højmessen. Tak for din smukke sang, der gang
på gang har fyldt kirkerummet og tak for din
rolige og behagelig måde at være på. Du ønskes alt det bedste fremover i din familie og i
livet som efterskolelærer.

Kirkesanger Betty Gregers Arendt får forøget
sit timetal som kirkesanger og vil fremover
deltage ved alle gudstjenester og kirkelige
handlinger. Når Betty holder ferie indsættes
en vikar. Vi byder Betty velkommen til endnu
flere timer i Haslev Kirke.

Kirketjener Dorthe Jørgensen er stoppet
som ansat ved Haslev Kirke. Her skal lyde
en stor tak for din arbejdsindsats gennem de
sidste 4 år. Tak for alle de forskelligartede opgaver du har udført i kirkerummet og Kirkehuset. Tak for din imødekommenhed og dit
engagement. Du ønskes alt det bedste fremover.

Den ledige stilling vil snarest mulig blive opslået.
Karen Bryld Hansen

Menighedsrådsformænd
Haslev
Karen Bryld Hansen
tlf. 56 36 34 34 mobil 22 54 20 51
karenbryld@gmail.com

25. maj

Menighedsrådsmøder

Haslev - i Kirkehuset kl. 19.30:
24. april • 28. maj

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
Ole Bjerglund Thomsen

Deadline næste nummer:
26. april til zitouche@gmail.com
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.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

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

Lørdagsdåb • kl. 10.30.

Forsiden:
“Emmaus-billede” af Mogens Hoff

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

Andet

KFUK´s Sociale Arbejde:
Tirsdag 7. maj kl. 14.30:
Svend Johansen fortæller videre om "Den
truede tropiske regnskov." og om oplevelserne på sin sidste tur og tidligere ture.
Hvad der ligger forud for oplevelserne - både
personligt, historisk og udviklingsmæssigt.
Regnskoven i Sydamerika får særligt fokus,
samt verdens største flod Amazonfloden der
er en forudsætning for alt liv i skoven.

Der serveres kaffe og kage.
Overskuddet går til KFUK` s Sociale Arbejde

Kirkens Korshær
Ruth Davidsen
tlf. 23 29 82 48

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

7

Gudstjenester - april og maj 2019

BS = Bo Scharff • SSN = Solveig Ståhl-Nielsen • MP = Margith Pedersen

Fredag 5. april

AD = Anders Damkjer • MR = Marie Rørbæk • OBT = Ole Bjerglund Thomsen

Dato

Lørdag 6. april
Søndag 7. april • Mariæ bebudelsesdag

Tirsdag 9. april
Torsdag 11. april
Fredag 12. april

Lørdag 13. april

Søndag 14. april • Palmesøndag
Torsdag 18. april • Skærtorsdag

Fredag 19. april • Langfredag

Lørdag 20. april • Påskelørdag

Søndag 21. april • Påskedag

Mandag 22. april • Anden påskedag

Søndag 28. april • 1.s.e. påske

Søndag 5. maj • 2. s. e. påske
Mandag 6. maj

Fredag 10. maj

Søndag d. 12. maj • 3. s. e. påske

Fredag d. 17. maj • St. Bededag

Søndag d. 19. maj • 4. s. e. påske

Lørdag d. 25. maj

Søndag d. 26. maj • 5. s. e. påske

Torsdag d. 30. maj • Kr. himmelfarts dag

Haslev

Freerslev Kirke

9.30 OBT • Påske for dagplejere og
vuggestuer

9.30 OBT • Konfirmation
11.30 SSN • Konfirmation

9.30 MP • Konfirmation
11.30 MP • Konfirmation
16.30 OBT • Den flyvende kuffert Børne- og familiegudstjeneste

10.30 AD

10.00 MR • Påske for børnehaver.
15.00 AD • Påske for SFO/Fritidshjem

10.00 MR • Påske for børnehaver
11.00 MR

9.00 MR • Morgensang

9.30 OBT • Konfirmation
11.30 BS • Konfirmation

9.30 AD • Konfirmation
11.30 AD • Konfirmation

19.00 OBT

10.30 MR

16.30 AD • Påskeaftensang

17.00 MR • Aftensang
10.30 OBT

10.30 MR

10.30 OBT

10.30 OBT

16.00 MR • Fireren

10.30 AD

10.30 AD
16.30 MR • Den flyvende kuffert Børne- og familiegudstjeneste

16.00 AD Befrielsessang (se s. 3)

19.30 OBT • Livsmessen (se s. 3)

9.00 AD • Morgensang

10.30 MR

10.30 AD

17.00 OBT • Aftensang

10.30 OBT • (konfirmation)

10.30 MR

9.00 MR

10.30 OBT

16.00 AD • 4´eren i Freerslev

10.30 AD, OBT, MR
• Børne- og familiegudstjeneste

10.30 AD

