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Slaglille Bjernede Alsted Fjenneslev

Deadline til næste kirkeblad er 1. oktober 2012

Kom og tag del i dit sogns menighedsråd - der er 
altid brug for en ekstra. Som et af KFUM-spej-
dernes mottoer er: VI SKAL LØFTE I FLOK 
- og det kan bl.a. ske ved, at nye kræfter træder 
til. Nye kræfter medfører som regel nye ideer og 
dét kan altid bruges.

Valget foregår ved at der først holdes et orien-
teringsmøde og derefter et opstillingsmøde. 

Under orienteringsmødet informeres om de 
ting, der er sket i de forgangne 4 år og lidt om 
hvad fremtiden vil bringe, såfremt der i sognene 
er planer igang. 

På opstillingsmødet udarbejdes en liste over 
de personer, der ønsker at stille op. Er der flere 
på listen end der er behov for til rådet, skal der 
stemmes om hvem, der skal være medlemmer og 
hvem der skal stå som suppleanter medmindre 
det overskydende antal selv ønsker at blive sup-
pleanter.

Bjernede og Alsted Sogne skal bestå af 5 med-
lemmer til det kommende råd og Slaglille-Fjen-
neslev Sogne skal bestå af 3 fra Slaglille Sogn 
og 3 fra Fjenneslev Sogn, da disse 2 sogne i den 
forgangne periode er slået sammen til eet råd.

Få indflydelse på kirkelivet i vore sogne

orienterings- og opstillingsmøder afholdes:
Alsted Sogn - 16. september - se yderligere på side 4.

Slaglille og Fjenneslev Sogne - 11. september kl. 19.00 
i Sognehuset i Fjenneslev.

Bjernede Sogn - 12. september kl. 19.00 i Ringerhuset.

Start på 
konfirmandforberedelse 

til konfirmationen 2013, se yderligere side 4
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Præsten har ordet
Han skal igen fra Himlen komme,
den Herre, som til Himmels fór.
Da bliver alle grave tomme,
da viger havet på hans ord
og giver sine rov tilbage.
Kun Døden selv må ensom klage,
fordi hans magt er ebbet ud.
Da med Guds Søn i Himmerige
i lysets kår vi vorder lige
og priser med ham livets Gud.
(K.L.Aastrup DDS 548)

Dén som vil lære noget om at være menneske 
eller dén, der gerne vil vide noget om livet, bør 
gå en tur på kirkegården – hér på vore kirkegårde 
eller andre steder. Her bør man se sig om, finde 
freden frem, grunde på alle de henfarne slægter, 
betænke fortiden og bie på fremtiden som venter 
os. Tie og takke.

Der er ganske vist mange mennesker, der 
ikke bryder sig om at gå på kirkegården, fordi 
de finder det uhyggeligt, det minder dem også 
om den tryggende død – andres og egen. ”Alle 
de mennesker der ligger begravet dér og er det 
mon også dér jeg selv skal finde hvile engang” 
– det er spørgsmålet, på hvilket svaret er givet 
på forhånd. Vi véd alle sammen hvor vejen ender 
engang. Den kendsgerning kan vi selvfølgelig 
prøve at løbe fra, men som det hedder i et gam-
melt ordsprog: Du kan rejse verden tyndt, over 
fjerne lande og høje bjerge, til eksotiske lande... 
det er og bliver dog bare, uanset hvor lang vejen 
er, en omvej til graven – det er her vi ender – der 
findes i sidste ende ingen smutveje væk fra kir-
kegårdens sorte muld.

Det skal vi nu heller ikke være kede af, for der 
står også et hus herinde og det peger i en anden 
retning, at vi ikke skal stirre os blinde på den 
kolde jord. Det er kirken, som vi sidder i, og som 
vi mødes i, i livets store og mest afgørende øje-
blikke. Dens himmelstræbende tårne, siger os, 
der er mere til. Livet er langt mere forunderligt, 
langt mere mageløst, langt mere vidunderligt, 
end vi sådan umiddelbart kan sige os selv. Det 
som venter dig er ikke død og mørke, som du tror, 

men liv og lys. Af jord er du kommet, til jord skal 
du blive og af jorden skal du igen opstå.

Vi kan lære mere end dét på vor vandring i de 
dødes have. Det gælder nemlig ikke kun kirken, 
at den peger på noget ”mere”. Det gælder særligt 
også gravstenene, de fortæller faktisk mere om 
livet end om døden. Nu om dage står der ikke så 
meget på en gravsten, men det er da også nok. For 
der står måske: Tak for alt, Mindet lever, Altid sav-
net, Aldrig glemt. Disse inskriptioner er der mange 
af ude på vore kirkegårde. Heldigvis kan man sige, 
for det viser, at mange af dém, der ligger derude 
har været både glæde og lys for dem som lever 
videre, at de har sat sig uudslettelige spor i vort liv, 
som lever videre i generationerne derefter.

Man kan, nok så passende, også finde inskrip-
tionen: altid elsket og de ord fortæller os om en 
helt anden virkelighed end den vi nogen gange 
indskrænker vort liv til, at der er noget som bliver 
stående også ud over døden. Alt skal forgå, men 
kærligheden hører aldrig op, som apostlen Paulus 
udtrykker det. Det gælder, at døden aldrig formår 
at lægge kærligheden i graven, som vi også kan 
læse det af vort ny testamente. Det gælder jo som 
oftest, at nogle er blevet efterladte og de elsker 
måske endda endnu mere nu, hvor døden har 
grebet ind i den nærmeste kreds og fjernet en ven 
eller familiemedlem. Kærligheden er stærkere 
end døden, kan vi forstå - vi holder altså ikke op 
med at elske, blot fordi vi mister én, vi holder af. 
Det er, hvad vi forstår af gravstenene.

Man kan også læse andre indskrifter, der er 
millioner af gravstensindskrifter over den ganske 
verden, der fortæller os en anden historie om 
livet.

I Skt. Petersborg f.eks. på Thikvin Kirkegården 
finder vi et par guldkorn. Man siger, hvis du er 
udødelig, er det her du ligger begravet, fordi nogle 
af Ruslands største og mest navnkundige mænd 
ligger her: Musorgskij, Tjajkovskij, - og måske 
størst af dem alle forfatteren Dostojevskij. Betrag-
ter man hans gravsten, kan man notere sig, at han 
har taget dagens evangelietekst til efterretning.

Det er netop ordene herfra, han har ladet stå 
som et aber dabei til eftertiden: Husk livet, ikke 
døden!
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Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, 
bliver der kun det ene korn, men hvis det dør bærer 
det mange fold. (Johs. 12,23f.)

Ordene er en hel prædiken i sig selv. De henty-
der naturligvis til Jesu død til liv for os mennesker. 
Det er ord, Jesus udtaler lige før sin fornedrelse 
og ophøjelse - eller død og opstandelse, som vi 
oftest kalder det. 

Der er med andre ord altså både langfredag og 
påskemorgen indlagt i det billede Jesus bruger.

Han siger, det slutter ikke her og nu, nej, det er i 
graven at miraklet sker. Javist hvedekornet kastes 
i jorden og dør, men selv i døden er det hengivet til 
det Gud råder for, til Guds bestemmelse med det, 
til sol, til regn og til blæst. Det kastes i jorden, men 
så en dag, en skøn forårsmorgen, da spirer det og 
rækker ud efter en ny dags lys og sætter nye fold 
– et mirakel er sket. Det, som man kunne tro var 
hvedekornets fornedrelse, det var i virkeligheden 
dens ophøjelse. Således altså ligesom som Påske-
morgenen der fulgte efter Langfredagens død. 
Således som Gud lader Jesus opstå på trejdedagen 
til glæde og liv for en hel verden, hvor fortabt og 
håbløs den end er.

Evangeliet om ham bringer tro, håb og kærlig-
hed og det var den historie, Dostovjevski elskede 
så meget, at den fik lov til at pryde hans gravsten. 
Og siger han, den historie kunne ingen anden end 
Gud den almægtige have fundet på, så stor og 
vidunderlig den er. Og så tilføjer han et sted.

Jeg tror, at der intet skønnere findes, intet 
dybere, intet så dragende, så sandt, så modigt 
og så fuldkomment som Jesus Kristus. Atter fyl-
des jeg ved tanken om ham af en brændende 
lidenskab. Og jeg siger til mig selv: Hvis nogen 
bragte mig beviset for, at sandheden om vort liv 
ikke er i Kristus, og hvis det skulle blive slået fast, 
at sandheden befinder sig et andet sted end hos 
ham.  Så ville jeg dog stadig vælge Kristus frem 
for sandheden.

Det er også godt det samme, for sandheden 
skulle senere komme til Rusland, der måtte milli-
oner mennesker lide døden for, den kommustiske 
ideologi og Sovjetstaten tålte ikke modsigelse, 
hvad angik sandheden, der var kun én sandhed 
og den var totalitær.

Kristendommen blev selvfølgelig bandlyst, 
man rev kirker ned, slog præster ihjel, Dostov-
jevskis gravsten fik dog lov at stå. Han kom heller 

ikke selv til at opleve de historiske uhyrligheder, 
men han havde da også oplevet nok i sit liv: Han 
blev 56 år, mistede to børn, sad i fangelejr i Si-
birien under Zar Nikolaj og overlevede sågar en 
henrettelsespeloton. Og ved siden af det skrev han 
altså nogle af litteraturens største værker, de lever 
og læses endnu, trods død og ødelæggelse.

Det samme kan siges om Biblen, fortællingen 
om Jesus Guds søn, som var hans store inspira-
tionskilde. Den lever og læses endnu, endda af 
endnu flere, men hovedforfatteren til den store 
fortælling, som vi også selv er en del af, er jo også 
Gud den almægtige selv.

Vi har hørt en flig heraf, forhåbentlig nok til 
at vi tør leve vort liv og dø vores død, som det er 
meningen med det. Det giver beretningen i alle 
tilfælde mod til, idet hán som taler til os siger, der 
er mere til, se på markens blomster, se på kornet, 
se på mig, Hvis hvedekornet ikke falder i jorden 
og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det 
dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, 
mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, 
skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, 
skal følge mig, og hvor jég er, dér skal også min 
tjener være.

Sognepræst Anders Frederiksen
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Foredrag i Alsted Kirke 16.9.

Foredrag med Kathrine Lilleør 6.9.

16. september kl. 15.00 i Alsted Kirke vil Mor-
ten Mathiasen, tidl. soldat i Afghanistan, fortælle 
om sine oplevelser, også ud fra en bog, han har 
udgivet om emnet. 

Efterfølgende er der kaffe i Legathuset. Efter 
kaffen er der orienterings- og opstillingsmøde til 
det kommende valg til menighedsråd.

Kathrine Lilleør holder spejlet op for os – om 
de nuværende aktuelle emner i folkekirken og 
samfundet og det gør hun 6. september kl. 18.30 
i Lynge Sognegård. 

Hun er kendt som sognepræsten med den 
skarpe pen. Som aktiv debattør og fast blogger i 
Berlingske Tidende er Kathrine Lilleør en meget 
efterspurgt foredragsholder og fylder sale rundt 
om i det ganske land.

I 2011 skrev Kathrine “Liv og ledelse. Lars 
Nørby Johansen set af Kathrine Lilleør”, der er 
et forsøg på at indkredse begrebet “personlig le-
delse”. Efter at man i mange år har fokuseret på 
værdibaseret ledelse, er det blevet klart, at det er 
vigtigt, at en leder er bevidst om sin egen person, 
og derfor kan definere, hvori vedkommendes per-
sonlige ledelse af virksomheden består.

Kathrine Lilleør har oprindelig en ph.d. i H.C. 
Andersens eventyr, som hun fortolker ud fra eksi-
stensovervejelser hos Søren Kierkegaard. Kode-
ord som selvforståelse, mulighed, nødvendighed, 

tro, tvivl, fantast, forfører og spidsborger er alle 
begreber, der maner til eftertanke hos enhver.

Kathrine fortæller: “Mine foredrag kalder jeg 
– mest for mig selv – “collageforedrag” – de er 
altid sammensat af flere indslag af små 10 minut-
ters tid, – spejle kunne man sige, som jeg holder op 
foran tilhørerne, hvor de får øje på sig selv.”

Med dette og mange andre erfaringer i bagagen 
er Kathrine Lilleør klædt godt på til at holde os alle 
sammen aktivt lyttende til det fælles arrangement, 
som vi har arrangeret i dét som vi kalder 9-sogns 
samarbejdet i Sorø.

Kathrine Lilleør.

Konfirmation 2012 / 2013
Konfirmationsdatoer 2013:
7. april i Bjernede og Slaglille
14. april i Alsted og Fjenneslev

Snart begynder årets konfirmandforberedelser og 
tilmelding kan ske til sognepræst Anders Frede-
riksen på tlf. 57 80 92 74 eller på email: 
aogf@km.dk.
For elever på Sorø Borgerskole finder konfir-
mationen sted på det 7. klassetrin, mens konfir-
mationsforberedelsen i Pedersborg sædvanligvis 
finder sted i 8. klasse.

Ønsker man at følge undervisningen lokalt 
foregår det i præstegården i Slaglille onsdag efter 
skoletid kl. 15.05 til 16.35 - første gang er onsdag 
12. september 2012.
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Kirkens Korshær - 100 års jubilæum - 5.10.
Det fejrer Sorøkredsen fredag 5. oktober 2012 
kl. 14.00 i Sorø Sognegård med kaffe og lag-
kage til alle Kirkens Korshærs venner. Overskud 
fra kaffen går selvfølgelig til Kirkens Korshærs 
arbejde.

Der vil være levende musik til fødselsdagen af 
SENIORORKESTRET DIANA.

Høstgudstjeneste i Slaglille Kirke 30.9.
Ved høstgudstjenesten 30. september kl. 10.30 
i Slaglille Kirke medvirker Fjenneslev Kirkes 
børnekor med en række høstsange.

På dagen vil kirken være smukt pyntet af 
graver Connie Olsen.

Alle er hjertelig velkomne.

Onsdag 26. september kl. 19.30 i Alsted Kirke er 
der koncert med studerende fra Sjællands Kirke-
musikskole, der ligger i Roskilde.

Kirkemusikskolen hører under folkekirken, og 
uddanner organister, kirkesangere og korledere 
til folkekirken. Mange af de sang- og orgelstu-
derende, der optræder denne aften, fungerer alle-
rede som kirkesangere og organister i forskellige 
kirker på Sjælland. Programmet bliver en blandet 

Koncert i Alsted Kirke 26.9.

Høstgudstjeneste i Fjenneslev Kirke 23.9.
Claptonsange ved høstgudstjenesten i 
Fjenneslev Kirke

Den engelske guitarist og sanger Eric Clapton 
(f. 1945) har i løbet af sin lange karriere som både 
rockmusiker og misbruger beskæftiget sig med 
temaer som sorg over personlige tab efterfulgt 
af accept af dødens forløsning ud fra en kristen 
synsvinkel. Det mest kendte eksempel er sangen 
”Tears in Heaven”, hvor han fortæller om tabet 
af sin tidligt afdøde søn, men også sange som 
”Presence of the Lord” og ”My Father´s Eyes” 
berører en kristen tematik, hvor den personlige og 

den religiøse erfaring smelter sammen til ét.
Ved høstgudstjenesten i Fjenneslev Kirke 23. 

september kl. 10.30 synger Hvidekoret sange af 
Clapton arrangeret for kor. Organist Jesper Fink-
Jensen vil i dagens anledning spille guitar til.

buket af kendte og mindre kendte sange, salmer, 
arier og orgelstykker.

Elever fra Sjællands Kirkemusikskole.

En af Connie's 
smukke 
buketter i 
stolerækkerne 
fra høstgudstj. 
i år 2010. 
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Alle Helgen i Bjernede 4.11.

Spil Dansk Dag 25.10. tilegnet thomas Laub
25. oktober kl. 17.00 afholdes årets Spil Dansk 
Dag traditionen tro i Fjenneslev Kirke. Temaet 
bliver i år organisten, musikforskeren og kompo-
nisten Thomas Laub ( 1852-1927), der  må regnes 
som den væsentligste reformator af den danske 
salmesang i nyere tid. Han har skrevet over en 
tiendedel af de 568 salmemelodier i ”Koralbog 
til Den danske Salmebog”, og han og hans elever 

har komponeret størstedelen af den rituelle musik 
til den danske højmesse, hovedsageligt på grund-
lag af middelalderlige melodier. 

Laubs ærinde med at komponere salmemelodi-
er var at fjerne salmesangen fra den følelsesfulde 
inderlighed man fandt hos romantiske kompo-
nister som Weyse og Berggreen, for i stedet at 
dyrke den karske livfuldhed man kunne finde i 
salmemelodier og folkeviser fra reformationsti-
den. For at kunne gøre fyldest som kirkemusik, 
skulle salmemelodierne nu som dengang støtte 
og tydeliggøre salmetekstens almene budskab, 
frem for at gøre den til sødmefuld og sentimental 
underholdning.

Ved Spil Dansk Dagen i Fjenneslev Kirke 
vil Hvidekoret, børnekoret, kirkesanger Michael 
Kammer og organist Jesper Fink-Jensen fremføre 
musik og sange af Thomas Laub, der udover 
salmemelodier også har skrevet bl.a. motetter og 
salmeforspil. Mange af Laubs melodier er ikke så 
kendte som deres romantiske ”modstykker”, men 
det er de ikke blevet ringere af. Hans vægtige ind-
læg i diskussionen om hvad kirkemusikkens mål 
og midler skal være, har i højeste grad relevans 
den dag i dag.

Efter koncerten er der fællesspisning i Sogne-
huset. Menuen er den sædvanlige. Husk tilmel-
ding af hensyn til maden på kj@kirkehistorie.dk 
eller tlf. 20 29 24 74. Thomas Laub.

Arkivfoto fra Alle Helgen 2011 i Bjernede.

Søndag 4. november kl. 17.00 er der traditionen 
tro Alle Helgens gudstjeneste i Bjernede Kirke. 
Under gudstjenesten vil kirkesanger Michael 
Kammer  og organist Jesper Fink-Jensen levere 
musikalske indslag. 

Efter gudstjenesten er der spisning i Ringer-
huset i Bjernede.

Alle er velkomne.
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Bjernede Kirke 
20.05.2012: Signe Sloth Buchwald Rosenkrans
06.05.2012: Magnus Weis Brosø Jensen

Fjenneslev Kirke
06.05.2012: Lilja Ró Thomsen Zhang
Slaglille Kirke
19.08.2012: Loke Hoffman Johansen

tillykke med dåben

Kor-sang
Hvidekoret 
er et kirkekor der optræder ved musikgudstje-
nester og kirkekoncerter. Koret består af både 
herrer og damer fordelt på tre stemmer. Korprø-
verne finder sted om onsdagen kl. 19 i Fjenneslev 
Sognehus. Hvis du er interesseret i at være med, 
kan du kontakte korleder Jesper Fink-Jensen på 
e-mail jesper.fink.jensen@gmail.com eller tlf. 
32512000 / mobil 61690246.

Fjenneslev Kirkes Børnekor 
er et tilbud til alle børn i sognene der går i 3.-6. 
klasse. Korprøverne finder sted om onsdagen 
fra kl. 14.35 - 15.20 i Musiksalen på Sorø Bor-

gerskole, og første korprøve bliver onsdag den 
29. august. Vi håber at det på denne måde bliver 
muligt for børn fra både Sorø Borgerskole og 
Pedersborg Skole at gå til kor uden for meget 
praktisk besvær. 

Alle forældre til interesserede børn er velkomne 
til at kontakte korleder Jesper Fink-Jensen på 
e-mail jesper.fink.jensen@gmail.com eller tlf. 
32512000 / mobil 61690246. Børnene er vel-
komne til bare at dukke op til en korprøve, for 
at se om det er noget for dem. Den eneste forud-
sætning for at deltage i koret er, at man har lyst 
til at synge!

tyveri fra Bjernede og Fjenneslev
Bjernede
Bjernede Kirke har året igennem mange gæster, 
som er særdeles velkomne til at besøge vor sær-
prægede kirke. De fleste af dem skriver gerne i 
vor gæstebog og på den måde får vi et fingerpeg 
om, at det ikke alene er fra vort eget land, der er 
besøgende, men også i vid udstrækning ude fra 
den store verden.

Men desværre har vi også en meget lille grup-
pe, som vi godt kan undvære besøg af. Det er 
tyveknægtene - hvor de så end kommer fra - der 
desværre lidt for tit kommer på besøg. De fleste 
har jo nok på den ene eller anden måde erfaret 
at kirkens olietank blev lænset for ca. 1.000 liter 
fyringsolie. Det skete ved juletid og samme nat var 
der indbrud i Ringerhuset. En meget slank person 
skaffede sig adgang gennem det lille toiletvindue 
mod nord. Vedkommende har sikkert hurtigt kon-
stateret, at der ikke rigtigt var noget at hente, så 
personen forlod huset gennem køkkenvinduet.

I kirken har vi en lille pengekasse der står på 
bænken ved pulten. Denne kasse er beregnet til 
at lægge penge i, når man har taget en kirkebro-

chure. Der er aldrig ret mange penge i kassen, da 
den tømmes tit. Nogen tror imidlertid, at der er 
mange penge og flere gange i sommer er den med 
vold brudt op og tømt. Hvor stort beløb det drejer 
sig om, kan vi jo af gode grunde ikke vide, men 
ærgerligt er det og hver gang får graveren travlt 
med at gøre kassen i stand igen.

Graverens værksted har også i tidens løb haft 
ubudne gæster. Men her er porten blevet forsynet 
med en meget kraftig og solid lås. Det har hjul-
pet, så det er længe siden, at der sidst har været 
indbrud. Skulle der være nogen, der ser noget 
mistænkeligt, så lad os det endelig vide.

Erik Nielsen, Bjernede

Fjenneslev
PH-lampen hænger ikke længere over døren ind 
til våbenhuset. Den er i nattens mulm og mørke 
blevet revet ud af væggen af en ukendt gernings-
mand.

Hvis nogen har set eller hørt noget vil menig-
hedsrådet eller graveren meget gerne høre om det.

Kirsten Jensen, Fjenneslev 
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23. maj holdt Birthe Rønn Hornbech foredrag 
i Slaglille Kirke, hvilket gav anledning til både 
smil og eftertanke. Emnet var udpræget kirkepo-
litik. Det var på forhånd bestemt til at være om 
Gud, Grundtvig og Grundlov under inddragelse af 
det kommende menighedsrådsvalg, men hun kom 
også ind på andre emner som hendes livslange 
kærlighed til folkekirken, salmeskatten og den 
danske frihedstradition. Ca. 50 personer deltog.

Ovenfor ses Birthe Røn Hornbæk sammen med 
sognepræst Anders Frederiksen. På billedet til 
højre ses nogle af de fremmødte.

Set og sket siden sidst
Der blev afholdt Sommerkoncert i Bjernede 
21. juni. Hvide-koret med Jesper Fink-Jensen 
fremførte nogle af de sange, der var blevet sun-
get i årets løb. Michael Kammer sang solo. Til-
skuerne fik en flot forestilling. Efter koncerten 
var der kaffe og lagkage i Ringerhuset. Aftenen 
afsluttedes med Midsommersangen. En meget 
stemningsfyldt aften med godt vejr.

Vi ses til næste sommer.

Ny handicapvenlig 
rampe i Alsted
Ny handicapvenlig indgang 
er etableret foran Legathuset, 
så kørestolsbrugere også kan 
deltage i arrangementer. 
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ny og bedre kørevej til kirke og kapel og der er 
etableret nyt ”service-område” for vand, redska-
ber og affald.

Græsarealerne, nye som gamle, er blevet etab-
leret med nyt græs og alle gamle hække ved 
nedlagte gravpladser er blevet fjernet.

De nye konturer for kirkegården kan allerede 
nu ses tydeligt, og det tegner godt.

På indeværende tidspunkt er afgrænsningen 
mellem græs, bede og gangstier ved at blive etab-
leret med en brostenskant. 

I september påbegyndes ny beplantning i be-
dene med træer, buske, forårsløg og stauder, og de 
tilbageblevne gravsteder vil få nye bøgehække.

Det skal jo være skidt før det bliver godt.

Snart færdigt kirkegårdsprojekt på den nord-
lige del af Slaglille Kirkegård 

I tiden fra juni til august måned er de mest om-
fattende omlægninger af den nordlige del blevet 
udført på kirkegården. Således er der kommet 

12. august var der GUD og GRILL i Slaglille 
Kirke og præstegård. Rigtig mange fandt vej til 
kirken denne dag - ialt ca. 80 - som også deltog 
i det efterfølgende grill-arrangement i præste-
gårdshaven. Anders havde igen i år sørget for 
strålende sol. 

Under spisningen spillede Café-orkestret, som 

KÆMPe stort
til lykke til kirkesanger Michael Kammer med de 70 år. Red.

bestod af 3 mandlige og 1 kvindelig musiker, der 
spillede Wivex-musik. Hyggelig underholdning 
som kirkesanger Michael Kammer havde arran-
geret i anledning af hans 70 års fødselsdag. Der 
udover kom Inge Gehrt og spillede et par numre 
på sin guitar og sang til.

Alt i alt et rigtig godt arrangement. Vi glæder 
os allerede til næste års GUD og GRILL.
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Kontakter
vedr. Slaglille Kirke

Kontakter 
vedr. Bjernede Kirke

Formand Sonja Grangaard ............ 43 43 10 03

Kirkeværge Karsten Haack ........... 20 15 19 96

Graver Connie Olsen ..................... 51 20 32 16
email: slaglille.graver@gmail.com.

Organist Jesper Fink-Jensen.......... 32 51 20 00

Kirkesanger Michael Kammer ...... 51 19 79 57

www.slaglille-kirke.dk

www.bjernede-kirke.dk
Formand Erik Nielsen ................... 57 84 52 10

Kirkeværge Grete Petersen ........... 57 84 50 54

Graver Freddie Kristiansen ........... 22 97 10 44

Organist Jesper Fink-Jensen.......... 32 51 20 00

Kirkesanger Michael Kammer ...... 51 19 79 57

Kontakter 
vedr. Alsted Kirke

Kontakter
vedr. Fjenneslev Kirke

www.fjenneslev-kirke.dk

Formand Jens Hansen ................... 57 64 80 75

Kirkeværge Jørgen Nielsen ........... 57 80 92 02

Graver Poul Malthe ....................... 26 80 80 54

Organist vakant

Kirkesanger Jesper Fink-Jensen .... 32 51 20 00

www.alsted-kirke.dk

Formand Sonja Grangaard ............ 43 43 10 03

Kirkeværge Kirsten Jensen ........... 20 29 24 74

Graver Christian Olsen ................. 29 60 98 68
email: fjenneslev-kirke@mail.dk

Organist Jesper Fink-Jensen.......... 32 51 20 00

Kirkesanger Michael Kammer ...... 51 19 79 57
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Kirkebladsudvalget består af medlemmer fra alle 
menighedsråd i pastoratet + sognepræsten. An-
svarshavende redaktør er: 

Kirsten Jensen
Sasserbrovej 26, 4173 Fjenneslev

email: kj@kirkehistorie.dk
hvortil al tekst og billedmateriale skal sendes.

Slaglille-Fjenneslev Sognes Menighedsråd:
Isa Hammerich
tlf. 57 60 88 11 - email: isa@guldagerhus.dk 
Kirsten Jensen
tlf. 20 29 24 74 - email: kj@kirkehistorie.dk
Bjernede Menighedsråd: 
Tove A. Nielsen
tlf. 57 84 52 10 - email: t.a.nielsen@mail.dk 
Alsted Menighedsråd:
Jørgen Nielsen 
57 80 92 02 - email: stubbegaarden@mail.dk
Ulla Kalkau
57 64 81 76 - email: kalkau@post5.tele.dk 
Sognepræst Anders Frederiksen
57 80 92 74 - email: aogf@km.dk 
Udvalgets opgave består i, at formidle de akti-
viteter, der kommer i det kommende kvartal på 
bedst mulig måde.
Kirkebladet omdeles af Post Danmark.
Oplag 1.400 eksemplarer.
Grafisk layout Kirsten Jensen
Tryk Glumsø Bogtrykkeri A/S

Sognepræst Anders Frederiksen kan kontaktes 
på adressen:

Slaglille Præstegård
Ringstedvej 66, Slaglille

4173 Fjenneslev
tlf. 57 80 92 74 

mobil 51 42 19 80
email: aogf@km.dk

Sognepræsten træffes:
tirsdag-fredag og bedst fra kl. 10.00 - 12.00

Træffes ikke mandag.

Præstesekretær Helle Holm Christensen, 
træffes på tlf. 57 80 92 74 eller 

mobil 24 52 36 63. 

Henvendelse til præstesekretæren ved attest-
udfærdigelse, anmeldelse af fødsel og død.

Sognepræst 
Anders Frederiksen

Præstesekretær

Kirkebladsudvalget

Se opslag på kirkernes udhængsskabe eller på 
kirkens hjemmeside.

I alle tilfælde, kontakt vores sognepræst.

råd og vejledning

Kommende 
menighedsrådsmøder

Kirkebil - 29 89 60 00
Kirkebilen kører til ALLE gudstjenester i Slag-
lille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev Kirker. 

Du er også velkommen til at kontakte sogne-
præst Anders Frederiksen, tlf. 57 80 92 74.



Aktiviteter og gudstjenester i pastoratet

gudstjenester i
Slaglille Plejeboliger

1. tirsdag i måneden 
kl. 14.30

2. september - 13.s.e.trinitatis
Alsted             .............................................9.00
Slaglille.....................................................10.30

6. september
Foredrag i Lynge, se s. 4 .....................kl. 18.30

9. september - 14.s.e.trinitatis
Bjernede .....................................................9.00
Fjenneslev ................................................10.30

11. september 
Orienteringsmøde, se s. 1 ....................kl. 19.00

12. september 
Orineteringsmøde, se s. 1 ....................kl. 19.00

16. september - 15.s.e.trinitatis 
Slaglille ......................................................9.00
Alsted .......................................................10.30

18. september 
Foredrag og orienteringsmøde, se s. 4 kl. 19.00

23. september - 16.s.e.trinitatis
Bjernede .....................................................9.00
Fjenneslev, se s. 5 .....................................10.30

26. september 
Koncert i Alsted Kirke, se s. 5 ............kl. 19.30

30. september - 17.s.e.trinitatis
Alsted               ...........................................9.00
Slaglille, se s. 6 ........................................10.30

5. oktober
100 års jubilæum, se s. 5 .....................kl. 14.00

7. oktober - 18.s.e.trinitatis
Fjenneslev ..................................................9.00
Bjernede ...................................................10.30

14. oktober - 19.s.e.trinitatis (NN)
Alsted .........................................................9.00

21. oktober - 20.s.e.trinitatis (NN)
Slaglille            ...........................................9.00

25. oktober 
Fjenneslev SPIL DANSK, se s. 6       ......17.00

28. oktober - 21.s.e.trinitatis
Fjenneslev ..................................................9.00
Alsted .......................................................10.30

4. november – Alle Helgen
Bjernede, se s, 6                        ................17.00

11. november - 23.s.e.trinitatis
Alsted              ............................................9,00
Slaglille ....................................................10.30

18. november - 24.s.e.trinitatis
Bjernede .....................................................9.00
Fjenneslev ................................................10.30

25. november – sidste søndag i kirkeåret
Slaglille ......................................................9.00
Alsted .......................................................10.30

2. december – 1.s.advent (NN)
Bjernede Lucia ...........................................9.00

ret til ændringer forbeholdes med hensyn til prædikant!            = Kirkekaffe og    = mad og drikke
Kirkebil: se side 11.


