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DEN 11. NOVEMBER TIL DEN 25. NOVEMBER.

HASLEV OG FREERSLEV

EKSTRA GUDSTJENESTE I HASLEV KIRKE
DEN 15. NOVEMBER KL. 12.30
- Nadvergudstjeneste med dialogprædiken

Søndag, d. 15. november holder Haslev Kirke
en ekstra gudstjeneste kl. 12.30 med altergang.
Denne ekstra gudstjeneste er et forsøg på at
skabe plads til flere kirkegængere, i en tid, hvor
vi er nødt til at begrænse antallet for at passe
på hinanden. Der er også gudstjeneste om
formiddagen kl. 10.30 som sædvanlig, dog uden
altergang.

NY HØJSKOLESANGBOG – MED AFSTAND
Haslev Kirke og Kirkehus mandag den 16. november kl. 19:00

Dialogprædiken om forbilleder
I denne søndags evangelietekst hører vi om
Jesus, der fremhæver det ”stille” forbillede, en
fattig enke, som ikke gør noget væsen af sig
selv, mens hun lægger et par småmønter i tempelblokken. Og prædikenen vil med udgangspunkt i denne tekst reflektere over de synlige
og ”usynlige” personer, vi på en eller anden
måde påvirkes af, ser op til eller hen til. Og så
vil prædiken under denne gudstjeneste antage
en lidt anden form, nemlig som dialog mellem
præst og en eller flere samtalepartnere.

VANDREGUDSTJENESTE I FREERSLEV – ”LYSNING”
Freerslev Kirke søndag den 22. november kl. 14.00
På pressemødet i oktober introducerede statsminister Mette Frederiksen et nyt ord, nemlig
coronatristhed. Den genopblussede epidemi har
gjort mange triste og trætte, både af den snærende følelse af isolation og den begrænsning,
som restriktionerne medfører. Tristheden må
bekæmpes med opmuntring og ved at fokusere
på det gode. Det vil vi også gøre på denne
vandregudstjeneste, hvor temaet er lysning.
Under en vandretur i skoven vil vi gøre holdt i
lysningerne og høre forskellige udsagn om, at
det vil lysne.
Vandregudstjenesten har form af en vandretur

i området omkring Freerslev Kirke. Vi mødes i
kirken, og efter at have gået 4-5 km slutter vi af
i kirken med et udgangsord og en kop kaffe.
Undervejs på vandreturen vil der være små
pauser med ord og sang om lys i november- og
coronamørket.
Tilmelding er ikke nødvendig. Husk godt fodtøj
og påklædning, der passer til vejret.
Hvis coronarestriktionerne gør det umuligt for
os at vandre sammen, bliver der i stedet holdt
en lille gudstjeneste i Freerslev Kirke.
Vel mødt i Freerslev!

KALENDER FOR HASLEV OG FREERSLEV KIRKER – SAMT KIRKEHUSET
AD = Anders Damkjer * MR = Marie Rørbæk * OBT = Ole Bjerglund Thomsen

Dato
Fredag den 13. nov.

Haslev Kirke

Freerslev Kirke

9.00 AD morgensang

Fredag d. 20. november kl. 19.30 handler det
i Litteraturcaféen om den velkendte Jantelov.
Forfatter og foredragsholder Erik Lindsø fortæller
om den fiktive by Jante, hvor 10 bud fødtes. 10
bud, hvoraf det første var: Du skal ikke tro, du
er noget. Udgangspunktet er Aksel Sandemoses
roman: ”En flygtning krydser sit spor” (1933).
Lindsø mener, at Sandemose om nogen har
undersøgt og kortlagt årsagerne til, at vi handler,
som vi gør, mod os selv og hinanden, når snæversyn og smålighed tager overhånd. Pris 100,- inkl.
traktement.

HUSK – MUNDBIND
- når du træder ind i Haslev Kirke og Kirkehus.
Mundbindet skal bæres, når man bevæger sig
imellem lokalerne og i lokalerne. Når man har
sat sig ned, må mundbindet tages af.

10.30 OBT
12.30 AD

Mandag den 16. nov.

19.30 højskolefællessang

Igen i år er det muligt at søge om julehjælp ved
Haslev Kirke. Ansøgningen kræver et ansøgningsskema, der kan hentes på Haslev Kirkekontor

Kirkehuset

12.00 kirkemiddag

Fredag den 20. nov.

19.30 litteraturcafé
14.00 MR
vandregudstjeneste

Ansøgningsfrist er fredag den 4. december
kl. 12.00. Meddelelse om støtte eller afslag
udsendes torsdag den 10. december pr. post
eller pr. mail. Heri oplyses også om julehjælpens
afhentningstidspunkt.

19.30 menighedsrådsmøde

Fredag den 27. nov.

10.00 sangcafé
16.00 AD
Fireren i Freerslev

Torsdag den 3. dec.

Helsides-annoncen KirkeNyt udgives hver 14.
dag. Intervallet fremgår af annoncens øverste
bjælke.
Der er deadline ugen før – om onsdagen. Næste
annonce udgives den 25. november, og der er
deadline onsdag den 18. november. Har du stof

19. november * 3. december * 17. december
Kirkehuset kl. 12.00 – 13.30 Tilmelding på tlf.

56 31 51 62 eller mail kontor@haslevkirke.dk
senest dagen før.

SANGCAFÉ

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Kirkehuset

Kirkehuset og kirken kl. 10.00 – 11.30
27. november * 11. december
12.00 kirkemiddag

Søndag den 6. dec.
2. søndag i advent

10.30 OBT
12.30 OBT

Fredag den 11. dec.

10.00 sangcafé

Søndag den 13. dec.
3. søndag i advent

10.30 AD
14.00 AD
luciagudstjeneste

til fremtidige annoncer, er du velkommen til at
kontakte redaktionen, som består af: Sognepræst
Marie Rørbæk, menighedsrådsmedlemmer Helle
Holme-Thomsen og Niels Frandsen samt kordegn
Bente Frederiksen.

KIRKEMIDDAG

Onsdag den 25. nov.

9.00 MR
10.30 MR

eller printes ud fra kirkens hjemmeside. Julehjælpen er fortrinsvist tiltænkt familier med børn, og
de udfyldte ansøgningsskemaer kan afleveres på
kirkekontoret eller i kirkens postkasse.

REDAKTION OG DEADLINE

17.00 OBT
Aftensang

Torsdag den 19. nov.

Søndag den 22. nov.
10.30 AD
Sidste søndag i kirkeåret

Corona-situationen kan hurtigt ændre sig. Er
du i tvivl om, hvorvidt et arrangement bliver til
noget, brug da vores hjemmeside www.haslevkirke.dk eller ring til kontoret på 56 31 51 62.

JULEHJÆLP 2020

9.30 kirkehøjskole

Søndag den 15. nov.
23. s. e. trinitatis

Torsdag den 17. dec.

LITTERATURCAFEEN – HASLEV KIRKEHUS
Janteloven, snæversyn og smålighed

14.00-18.00
Julemarked
– Kirkens Korshær

Lørdag den 14. nov.

Søndag den 29. nov.
1. søndag i advent

En aften med fællessang og en udstilling om den
nye højskolesangbog 2020.
Arrangementet er et samarbejde mellem Haslev
Kirke, Haslev Bibliotek og Haslev Boghandel.
Der vil være mulighed for at købe den nye højskolesangbog denne aften.
Gratis adgang

KONTAKT

10.30 MR
10.00 sangcafé
17.00 OBT
De ni læsninger
12.00 kirkemiddag

Onsdag den 25. november kl. 19.30

Marie Rørbæk
Sognepræst
Tlf. 5185 7868
maroe@km.dk

Ole Bjerglund Thomsen
Sognepræst
Tlf. 6065 3376
ot@km.dk

Anders Damkjer
Sognepræst
Tlf. 6057 6022
and@km.dk

Kirkekontorets åbningstider:

Mandag lukket
Tirs. – fre. kl. 9.00 – 12.30 og ellers efter aftale tlf . 56 31 51 62 eller kontor@haslevkirke.dk

Haslev Kirke ∙ Kirkepladsen 8a ∙ 4690 Haslev ∙ www.haslevkirke.dk ∙ tlf. 56315162

