KIRKE

HASLEV KIRKE AFLYSER

Alle planlagte aktiviteter og arrangementer i
Haslev Kirke og i Kirkehuset aflyses fra d. 13.29. marts, dvs. også offentlige gudstjenester.
Der kan komme yderligere aflysninger derefter
afhængigt af myndighedernes vejledning.
Haslev Kirke følger de retningslinjer, som regering og biskopper har udstukket for kirkernes virke i denne periode, hvor der må tages
forholdsregler på grund af corona-virus. Vi må
alle bidrage, så godt vi kan, til at situationen
ikke udvikler sig.
Begravelser, bisættelser og individuelle handlinger gennemføres efter skærpede retningslinjer.
De pårørende vil få den fornødne vejledning.
Haslev Kirke arbejder på at kunne transmittere/
live-streame gudstjenester, så de kan ses på

MIN YNDLINGSSALME
Sig månen langsomt hæver
Se nådig til min slummer,
og trøst mig i min kummer,
og trøst min syge nabo med.
Matthias Claudius, som har skrevet en af mine
yndlingssalmer, er født i det sydlige Holsten i
1740. Han var dagbladsredaktør det meste af
sit liv, men han sluttede sin erhvervskarriere
som bankrevisor. Han boede i Wandsbeck ved
Hamborg. I Danmark i vores salmebog er kun
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internettet. Når denne løsning etableres, og når
andre nyheder kommer til, vil det fremgå af
kirkens hjemmeside www.haslevkirke.dk, så
følg med dér.
Kirkens rum står åbent i dagtimerne, hvis du har
brug for at søge et sted hen og f.eks. tænde et
lys i stillerummet.
Hvis borgere har brug for samtaler eller individuelle handlinger, står kirkens præster naturligvis til rådighed. Se kontaktinfo på hjemmesiden.
Kirkekontoret håndterer ekspeditioner og kan
kontaktes pr. telefon eller mail, men er ikke
offentligt åbent.
Hvis du vil vide mere om kirkernes generelle
forholdsregler, som Haslev Kirke følger, så kig
på Roskilde Stifts hjemmeside www.roskildestift.dk.
optaget 2 salmer: ”Vi pløjed og vi så’de’” og den
elskede ”Sig månen langsomt hæver.” som han
skrev i 1779. Salmen er oversat til dansk i 1838
af Carsten Hauch.
”Sig månen langsomt hæver” er fulgt med den
tradition, jeg har oplevet i kirke og skole både
som elev og senere lærer. Det var tit aftensangen, når vi sluttede møder, fester og sammenkomster i det grundtvigske miljø, jeg kommer
fra. Man forestiller sig, at Mathias Claudius
sidder ved sit vindue og ser ud på verden, som
er ved at lukke ned, samtidig med at månen
rejser sig og natten dæmper hverdagens
jammer og kval. Men som månens bue kun er
halvt at skue: Der er i livet noget tilbage, som vi
ikke kan vaske bort, og som vi gerne fortrænger
i søvnens nådige favntag.
”Vi efter skygger jager og mangen kunst opdager og kommer længer fra vor vej” Matthias
Claudius beder – på vores vegne – ” Lær mig at
skelne nøje det sande fra dets skin” og ”skænk
mig et fromt enfoldigt sind”. Ikke lige et slagord
for et moderne menneske.
Det er som om Matthias Claudius - før han kan
gå til ro, har erkendt vores dårligdomme og
søger trøst for dem, allermest beder han om
trøst for sin syge nabo. Og det er vel det, det
hele drejer sig om.
Melodien er skrevet i 1790 af J.A.P. Schultz.
Man oplever en enhed i melodi og tekst. Den
rolige melodi, der har gjort salmen elsket og
meget sunget stadigvæk.
Niels Frandsen

DET ER SNART PÅSKE!
Alting springer ud.
Påskeliljer hører sammen med påske. Sådan
var det for Grundtvig, og sådan er det for Holger
Lissner i hans salme ”Det er påske”.
Også på påskedugen, der snart rulles ud i
Haslev Kirke, lyser de gule liljer op.
Påskedugen illustrerer, hvordan påsken er et
drama i flere akter fordelt på flere dage.
På de første meter af påskedugen ses æselspor
i sandet og palmegrene. Det er palmesøndag,
hvor Jesus rider ind i Jerusalem og hyldes som
en konge.
De næste metre viser skærtorsdag, for her er
brødrester, i alt 13 glas og en guldmønt, som
Judas har glemt. Bordet er en gammel dør for at

vise, at skærtorsdag markerer en overgang. Det
er sidste gang, Jesus spiser sammen med sine
disciple, men det er også den første nadver.
Langfredag er illustreret med en tornet gren og
en planke fra korset. Herefter er dugen mørk og
trist som en danske asfaltvej.
Først for enden af dugen er der liv og lys. Påskeliljerne står i fuldt flor. Påskedag stod Jesus
op fra de døde og 2. påskedag hører vi, hvordan
flere møder den opstandne og oplever, hvordan
alting springer ud.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt at se
bliver det påske, og opstandelse
kan ske.

AFLYSNINGER:
Kirkemiddag den 19. marts • Kirkehøjskole den 21. marts
Frivilligfrokost den 22. marts • Sangcafé den 27. marts
Litteraturcafé den 27. marts

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
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