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DEN 16. SEPTEMBER TIL DEN 30. SEPTEMBER.

HASLEV OG FREERSLEV

4´EREN I FREERSLEV OM
HOVMOD

KULTURNAT I HASLEV KIRKE
Fredag den 25. september

otte blæsere og cello og kontrabas” & Richard
Strauss’ ”Serenade for tretten blæsere” under
ledelse af professor Max Artved

Søndag d. 27. september kl. 16.00 inviterer Freerslev Kirke til 4´eren med titel fra én af De Syv
Dødssynder, nemlig hovmod. I vores kirketradition er der ikke noget, der er en dødssynd. Men
den katolske tradition fra middelalderen har
alligevel noget at sige os ind i vores tid. Hovmodet trives i bedste velgående i et senmoderne
samfund, hvor vi mennesker tror os i stand til
at beherske snart sagt alt: både liv, død, natur
og kultur – for ikke at tale om vores hovmodige
trang til at overskride egne begrænsninger. Nis
Weile sidder ved klaveret, og Ole Bjerglund
Thomsen er præsten.

Kl. 18.30: FERNISERING på to udstillinger:
I glashuset udstillingen ’Ud i det blå’ – om
transport i almindelighed og om byens gamle
røde bus i særdeleshed. Og i kirkehuset Julie
Fischer-Ottosens fotoudstilling ’Hvad er tro’
Kl. 19.00: KLOKKESPIL OG FÆLLESSANG. En
lastbil med et stort klokkespil på ladet besøger
Haslev Kirke og klokkenisten Erik Kure vil med
sit enorme instrument lede fællessangen foran
kirken.

Kl. 22.00: AFTENSANG i kirken
Haslev Y’s Men vil have café i Kirkehuset fra
19:00-22:00

Kl. 20.00: STOR KAMMERMUSIK. 15 blæsere og strygere fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium spiller STOR KLASSISK
MUSIK - nemlig Emil Hartmanns ”Serenade for

BANKOAFTEN TIL FORDEL FOR CAFÉ PARAPLYEN
Tirsdag d. 29. september 2020
Døren åbnes kl. 18.30, og spillet begynder kl. 19.30

JULIE SYNGER I HASLEV KIRKE
Tirsdag den 22. september kl. 19:30 giver den
store dansk-grønlandske sanger Julie Berthelsen koncert i Haslev Kirke. Julie Berthelsen
eller bare Julie er kendt fra utallige optrædener
ikke mindst på TV, den årligt tilbagevendende
grønlandske julehilsen, titelmelodi til julekalenderen Jesus og Josefine, titelmelodi til tv-serien

Kronprinsessen etc. Julies koncert i Haslev
Kirke er blevet til i et samarbejde med Galleri
Emmaus, der afvikler det årligt tilbagevendende
kursus ’Så syng da Danmark’ i denne uge. Fra
dette kursus kommer 75 deltagere. Derudover
sælges et begrænset antal billetter, nemlig 100
stk. á 150 kr. Billetterne sælges fra kirkekontoret – kontant eller med mobilepay – mellem kl.
9.00 og 12.30 tirsdag til fredag.

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

Dato
Torsdag den 17. sept.

Haslev Kirke
10.00 AD høst
for børnehaver

Fredag den 18. sept.

9.30 OBT kravlehøst

Søndag den 20. sept.
15. søn. efter trinitatis

10.30 MR

Tirsdag den 22. sept.

19.30 Julie Berthelsen
koncert

Fredag den 25. sept.

Fra kl. 18.30:
KULTURNAT

Lørdag den 26. sept.

11.00 – 14.00
drop-in-dåb

Søndag den 27. sept.
16. søn. efter trinitatis

Freerslev Kirke

10.30 AD

Kirkehuset
12.00 kirkemiddag

Kirkehøjskolen begynder lørdag den 3. oktober
kl. 09.30 med foredraget, Det moderne gennembrud og kirken v. Henning Nørhøj.

150 års jubilæum: frokost og revy
Det moderne gennembrud satte ind i 1870 –
samtidig blev Haslev stationsby. Det fejrer vi
med en god frokost og revy efter foredraget. Er
man ikke deltagere i kirkehøjskolen betales kr.
75 for foredraget. Frokost og revy er gratis.

10.30 OBT
høstgudstjeneste

og kristendom er til debat. Kirkehøjskolens
program ligger på kirkens hjemmeside og som
folder i kirkehuset. Prisen for foredragsrækken
inkl. kaffe og brød er kr. 350,Tilmelding til kirkehøjskolen afleveres eller
sendes til kirkekontoret, Kirkepladsen 8a, 4690
Haslev. Indbetaling foretages enten direkte til
kirkekontoret sammen med tilmeldingen eller
ved indbetaling på bankkonto tilhørende Haslev
Kirke: Reg. nr. 49 55 / Konto nr. 000 922 8799
Mærk indbetalingen ”Kirkehøjskole 2020/21” og
husk tydelig afsender.

SANGCAFÉ
Kirkehuset kl. 10.00 – 11.30
25. september * 30. oktober * 27. november
10.00 sangcafé
19.00 Y-men café

16.00 OBT Fireren
19.30 Paraplybanko

Onsdag den 30. sept

19.30 MR-møde

Fredag den 2. okt.

18.00 Åben Fredag

Lørdag den 3. okt.

9.30 kirkehøjskole
12.00 frokost og revy.
10.30 AD OBT
Haslev Jubilæumsfest-gudstjeneste
16.30 AD
spaghettigudstjeneste

Yderligere information kan fås ved henvendelse
til kirke- og kulturmedarbejder Anette Hinge,
Haslev Kirke, tlf. 51 85 78 63 / abhi@km.dk
Med håb om jeres velvillighed,
Venlig hilsen
Café Paraplyens styregruppe og Haslev Kirke

KIRKEHØJSKOLEN MARKERER HASLEVS
JUBILÆUM SOM STATIONSBY

”Gennembrud – Opbrud” er temaet for
kirkehøjskolens foredrag i 2020/21, hvor
forholdet mellem tro og viden, naturvidenskab

Tirsdag den 29. sept.

Søndag den 4. okt.
17. søn. efter trinitatis

Arrangementet finder sted i Kirkehuset, Kirkepladsen 8a. Gevinster er velvilligt sponseret af
byens handlende og privatpersoner. I pausen
kan der købes kaffe/the samt sodavand. Overskuddet fra aftenen går ubeskåret til Café Paraplyen i Haslev. Det bliver med garanti en festlig
aften, som ledes af biskop Peter Fischer-Møller
og Niels Jørgen Hansen.
PGA. Corona bedes alle benytte kirkens glashus
som indgang, hvor man også vil kunne erhverve
sig bankoplader. Parkering kan dog stadig
foregå bag kirkehuset og ved biblioteket.

HASLEV KIRKEHUS

ÅBEN FREDAG

Menighedsrådsmøde onsdag den 30. sept. kl.
19.30

Kirkehuset, fredag den 2. oktober kl. 18.00
Yderligere oplysninger fås hos bent@mostrup.
name , tlf. 21405571

KIRKEMIDDAG

17. september * 1. oktober * 15. oktober
Kirkehuset kl. 12.00 – 13.30

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

KONTAKT
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

