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DÅB
Bjernede
Tjalfe Sejr Eskehøj Jessen

DØDE
Fjenneslev
Agnete Olsen

Bjernede
Nanna Wiese
Sigvald Andersen

Alsted
Hans Christian Jørgensen
Hans Erik Bak Pedersen

KONFIRMANDER
Bjernede - 18. maj kl. 10.00
Philip Pihl Nielsen
Emil Schou Frederiksen
Henriette Planck Høegh Poulsen
Rebecca Bækgaard Jensen
Isabell Bromberg Saxe Andersen

Fjenneslev - 20. maj kl. 11.30
Leah Malou Syhler
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Mathias Svane Larsen
Malou Stoltz Petersen

DØDE, DØBTE, KONFIRMANDER
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Tro
Troen tegnes som et kors, fordi vi tror på Jesus 
Kristus, Guds Søn. Tro er et andet ord for tillid. 
At tro på Gud betyder derfor at have tillid til det 
liv, som Gud har skabt. At tro på Jesus betyder at 
have tillid til, at hans liv, død og opstandelse også 
har betydning for mit liv og fremtid. Den kristne tro 
viser os vej i en kompliceret verden og viser os, 
hvilke værdier vi skal bygge vores liv på – værdier 
som generøsitet, barmhjertighed og næstekær-
lighed. Troen skærper også blikket for alt det, vi 
har at glædes over trods hverdagens og verdens 
jag og problemer.

Håb
Når vi skal tegne håbet, tegner vi et anker som 
på et skib. Et anker kan sikre selv den største 
supertanker på havet, selv om bølgerne går højt, 
og stormene river og raser. Ligesom håbet i vores 
liv hjælper os, når bølgerne går højt.
I vores liv er der mange ting, der kaster os hid og 
did, når vi mister en, vi elsker, eller rammes af 
sygdom og ulykke. Men håbet er med til at holde 
os fast på, at det liv, som Gud har skabt, altid vil 
være i hans hånd.
Når vi stoler på Gud og bruger håbet som anker, 
tager Gud håbløsheden fra os og skænker os fred 
og sikkerhed, når stormene vil rive os omkuld.   

Og Kærlighed
Kærligheden tegnes med et hjerte, for i hjertet bor 
kærligheden. Når vi er forelskede, svulmer hjertet, 
men når vi mister, rammes vi af hjertesorg.
Vi mennesker overmandes let af mørke og 
mismod og tror, at alt slutter med døden, men 
påskens påstand er, at vi tager ganske fejl. Sådan 
gik kvinderne i påskeevangeliet også ud til graven 
dengang med en følelse af intethed. Men det 
var ikke døden, der mødte dem, for graven var 
tom. Den døde var ikke død, og de blev bange. 
De var ude af sig selv, som man bliver, når man 
står over for noget mystisk og helt ufatteligt. Midt 
i den tomme grav påskemorgen mødte de ikke 
mørke, men så lyset og fandt glæden: Tro, håb og 
kærlighed. 
”Forbi, forbi – og det bliver alle historier”, skriver 
H.C. Andersen i eventyret om grantræet. Men 
påsken fortæller os, at Guds historie ikke slut-
ter på korset, og at Guds kærlighed ikke er som 
vores, men er evig og uden grænse. »For således 
elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, 
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, 
men have evigt liv.« Joh 3,16.

Glædelig påske!

PRÆSTENS ORD
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SIDEN SIDST

KONCERTER

Nordiske klange med Louise Trojahn, Lars Klit og 
Poul Malthe 20. november 2022.
En optræden med gode kendte sange fra Norden; 
svenske viser som ”Du er den ende”, ”Den førsta 
gång jag såg dig” med flere fremført på et smukt 
velklingende svensk (Louise har en svensk mor), 
man kunne også høre Poul fremføre ”Svantes 
lykkelige dag”, som helt tydeligt var en sang, folk 
kendte og kunne nynne med på.
Lars viste sin store kapacitet på klaveret med en 
smuk udgave af ”Ack Vârmeland”.
Salmer som ”Min Jesus lad mit hjerte få” og ”Se 
nu stiger solen” blev fremført med et friskt rytmisk 
tvist.
En lille, men trofast skare syntes meget glad for 
en stemningsfuld eftermiddag i Alsted Kirke.

Sjølundkorets flotte stemmer fyldte Fjenneslev Kirke i december. Koret fyldte meget, og 

billedet har desværre ikke alle med. Det varierede program, som på en god måde blev 

fortalt og præsenteret af korets leder, blev gennemført med særdeles gode stemmer.
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Glimt fra vinterens hyggelige og spændende arrangementer. På billederne ses 

børnehavens besøg i kirken ved julegudstjenesten, Spil Dansk, Rasmus H.C. Dreyer, 

som holdt foredrag om Sjællændernes tro igennem 1000 år, samt Hvidekoret, der gik 

Lucia ved fællesgudstjenesten i december.
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FORÅRETS ARRANGEMENTER

Sangcafé
TORSDAG 9. MARTS KL. 11-13.30
Ringerhuset, Bjernede

Velkommen, lærkelil!

Jeg véd ej strengespil,

så sødt og rent og jublende så vide,

som disse tonedrag,

de glade klokkeslag,

der ringer våren ind ved vintertide

(Chr. Richard 1868)

Sangglæde og hyggeligt samvær går igen hånd 
i hånd, når menighedsrådet endnu engang 
inviterer indenfor i Ringerhuset til alsang og en 
let frokost. Temaet denne gang er forårets og for-
sommerens sange, og vore dygtige kirkemusikere 
vil stå for noget af underholdningen, ligesom der 
vil være mulighed for at komme med sangønsker 
efter frokosten. 
Pris 25 kr. for mad og drikke. Alle er velkomne.
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LØRDAG 11. MARTS KL. 14.00 
Victoria Teatret, Sorø
Næstekærlighed fra søster og svoger? Se 
eller gense den danske film Rose. 
Den danske film ’Rose’ foregår i 1997, hvor 
Inger, søsteren Ellen og svogeren Vagn skal 
med bus til Paris. Ingen ombord ved dog, at 
Inger er skizofren, og det kommer som lidt 
af et chok, da hun annoncerer det. Det bliver 
en underholdende busrejse og tur til Paris, 
hvor Inger viser sig at have en skjult agenda. 
Undervejs beviser den sindslidende kvinde 
også, at man ikke skal dømme hende på 
forhånd.
Historien er baseret på instruktørens egen 
søster, og han beskriver det som sin mest 
personlige fortælling til dato.
I hovedrollen ses Sofie Gråbøl i den impon-
erende præstation som den skizofrene Inger, 
der ikke lige er sådan at bide skeer med. 
Der er gratis adgang og mulighed for at 
hygge sig før forestillingen.

KIRKEBIO
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MARTS

Søndag 5. marts 
Slaglille Kirke kl. 10.30 *

Torsdag 9. marts
Bjernede Kirke kl. 11-13.30: sangcafé

Lørdag 11. marts
Victoria Teatret, Sorø kl. 14.00: kirkebio 
(filmen Rose)

Søndag 12. marts
Bjernede Kirke kl. 9.00
Fjenneslev Kirke kl. 10.30 *

Søndag 19. marts
Slaglille Kirke kl. 9.00
Alsted Kirke kl. 10.30
Alsted Kirke kl. 19.00: nytårsgudstjeneste 
med Pedersborg Kirkes Ungdomskor (udsat 
fra januar)
 
Søndag 26. marts
Fjenneslev Kirke kl. 9.00 *

Torsdag 30. marts
Slaglille Kirke kl. 19.00: koncert med Søren 
Okholm

APRIL

Palmesøndag 2. april
Alsted Kirke kl. 9.00 *
Bjernede Kirke kl. 10.30

Skærtorsdag 6. april
Slaglille Kirke kl. 10.30 *

Langfredag 7. april
Fjenneslev Kirke kl. 10.30

Påskedag 9. april
Slaglille Kirke kl. 9.00
Alsted Kirke kl. 10.30

2. påskedag 10. april
Bjernede Kirke kl. 9.00

Søndag 16. april
Fjenneslev Kirke kl. 9.00 *

Forår i  kirkerne



Foto: Karo K
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Søndag 23. april
Alsted  Kirke kl. 9.00 *
Slaglille Kirke kl. 10.30

Søndag 30. april
Bjernede Kirke kl. 10.30

MAJ

Torsdag 4. maj
Fjenneslev Kirke kl. 19.30: Bededagsaften/ 
skumringsgudstjeneste *

Søndag 7. maj
Slaglille Kirke kl. 9.00

Søndag 14. maj
Alsted Kirke kl. 10.30

Kr. himmelfartsdag 18. maj
Bjernede Kirke kl. 10.00: Konfirmation

Lørdag 20. maj
Fjenneslev Kirke kl. 11.30: Konfirmation

Søndag 21. maj
Slaglille Kirke kl. 9.00

Pinsedag 28. maj
Bjernede Kirke kl. 9.00
Fjenneslev Kirke kl. 10.30 *

2. pinsedag 29. maj
Vester Broby kl. 10.30: friluftsgudstjeneste

Søndag 4. juni
Alsted  Kirke kl. 9.00 *
Slaglille Kirke kl. 10.30

GUDSTJENESTER  I 
SLAGLILLE  PLEJEBOLIGER 
Hver den 1. onsdag i måneden kl. 14.30.
Pårørende er velkomne

BEMÆRK
Gudstjenester markeret med  *  betyder, at der 
vil være kirkekaffe med brød / kage el. spisning.



Bededagsaften

TORSDAG 4. MAJ KL. 19.30
Fjenneslev Kirke
Torsdag 4. maj kan meget vel gå hen og blive en historisk dag, fordi det kan blive den sidste store 
bededagsaften. Dette skyldes, at regeringen har fremsat lovforslag om at afskaffe bededagen, 
som ellers har ligget fast i kalenderen, siden den blev indført af Sjællands biskop Hans Bagger i 
1686. 
Dette forslag håber vi selvfølgelig ikke bliver vedtaget. Store bededag er nemlig en helt særlig 
dansk helligdag med særlige traditioner knyttet til sig, som det ville være synd at afskaffe, blot for 
at få et par ekstra skattekroner i statskassen.
Uanset hvad, fejrer vi som sædvanligt dagen ved en stemningsfuld familiegudstjeneste og håber, 
at traditionen vil fortsætte mange år fremover. Efter gudstjenesten vil der blive serveret varme 
hveder og være hygge i Sognehuset. 
Vi håber også, at mange familier, børn og voksne vil deltage i den traditionsrige vandretur til og 
fra kirke.
Vandringen starter ved Skaterbanen, Thyrasvej 26, Fjenneslev kl. 18.45. Ved hjemturen tændes 
fakler, og vi nyder belysningen af kirken fra forskellige udsigtspunkter. Men bare oplevelsen af 
at gå i mørke giver alle og ikke mindst børnene en god oplevelse. Turens tempo er tilrettelagt, 
så mindre børn og langsomtgående både kan nyde landskabet og i god tid nå til kirken, inden 
gudstjenesten starter.
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Koncert med Søren Okholm
TORSDAG 30. MARTS KL. 19.00
Slaglille Kirke
Søren Okholm er diplomuddannet rytmisk sanger 

fra Det Fynske Musikkonservatorium og har bl.a. 

været på turne med Julie Berthelsen. Søren 

har også erfaring med kirkekoncerter. Sørens 

stemme er meget unik. Han kan både spille guitar 

og klaver, og man skylder sig selv at høre denne 

sjælfulde, vanvittigt vellydende sanger i levende 

live. Glæd jer til at høre sange som f.eks. “Always 

on my mind”, “Du er”, “Nothing Else Matters”. Alle 

er velkomne, og koncerten er gratis.
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SKÆRTORSDAG 6. APRIL KL. 10.30
Slaglille Kirke 
Skær er et gammelt ord, som er synonymt med 
ren, og skærtorsdag kunne derfor også kaldes 
for rene torsdag. Det skyldes, at Jesus på denne 
dag gjorde sig til tjener for disciplene og vaskede 
deres fødder forud for påskemåltidet. Dengang lå 
man til bords og spiste, og man ville derfor ikke 
have gadens støv og snavs med ved bordet. At 
vaske fødder var egentligt et tjenestearbejde, 
men Jesus sagde: Menneskesønnen er ikke kom-
met for at lade sig tjene, men for selv at tjene og 
give sit liv som løsesum for mange. Efter fodvask-
ningen indstiftede Jesus den hellige nadver – et 
af Folkekirkens to sakramenter. Efter måltidet 
blev Jesus taget til fange og om fredagen slået 
ihjel. 6. april fejrer vi skærtorsdagsgudstjeneste til 
minde om indstiftelsen ved en festgudstjeneste. 
Sædvanen tro byder vi efter tjenesten på lidt mad 
og drikke. Vi håber også i år, at mange vil komme 
og være med til Jesu mindefest, så vi sammen kan 
byde påsken velkommen. Vel mødt i Slaglille Kirke.

LANGFREDAG 7. APRIL KL. 10.30
Fjenneslev Kirke
Langfredag er i kirkelig henseende en sørgelig 

dag med fokus på Jesu lidelse og død. Flaget 

går på halv stang, og stearinlysene slukkes i 

kirken. Selve gudstjenesten afholdes som en 

såkaldt liturgisk gudstjeneste, ved hvilken musik, 

salmesang og tekstlæsning vil være i centrum.

PÅSKEDAG 9. APRIL
Slaglille og Alsted Kirke
Slaglille kl. 9.00 og Alsted Kirke 10.30

Påskedag fejres ved to festgudstjenester. Ved 

disse tændes lysene, og flaget går igen på hel 

stang, også selv om påskedag i år falder på 

9. april – besættelsesdagen.

Ved gudstjenesterne vil vi glæde os over 

påskens under, idet vi synger nogle af vores 

allerdejligste salmer. Påskeblomst hvad vil du 

her, Krist stod op af døde og Som forårssolen 

morgenrød. 

Påske i kirkerne
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Alsted
I disse tider med høje energipriser har vi ligesom i 
det øvrige samfund et ekstra øje på el-forbruget. 
Alsted Kirke er opvarmet med kraftige el-paneler 
under bænkene. Det er hurtigt og effektivt, men 
også en dyr opvarmningsform, hvis man ikke 
regulerer varmen ned, når kirken ikke bruges. 
Derfor tilstræber vi altid at holde en grundvarme 
på omkring 8-10 grader. Ved denne temperatur 
kan vi for det meste holde luftfugtigheden under 
80%. Det er især i sensommeren og efteråret, 
at fugtigheden er størst. Vi ønsker at holde 
grundtemperaturen så lav som mulig og samtidig 
sikre, at luftfugtigheden ikke bliver for høj. Hvis 
fugtigheden er for høj, kan det give skimmel-
skader på murværk, orgel og interiør. Omvendt, 
hvis fugtigheden er for lav, kan det give skader 
på kalkmalerier, træværk m.v., som udtørrer og 
skaller af.
Ringsted/ Sorø Provsti havde i efteråret lavet 
aftale med Kirkeministeriets varme-, energi- og 
klimakonsulent, civilingeniør Poul Klenz Larsen, 
om at foretage en klimascreening af kirkerne i 
provstiet. Dette tilbud tog vi selvfølgelig imod.      

Klimakonsulentens vurdering var, at klimaet i 
kirken generelt var fint, men at en luftaffugter 
vil kunne hjælpe til at sænke grundvarmen 
yderligere et par grader og stadig holde en 
luftfugtighed på under 80%. Vi skal nu vurdere, 

2. PINSEDAG 29. MAJ KL. 10.30
Strandvejen 11, Vester Broby 

Fælles provsti-pinsegudstjeneste på 
Kongsgaardens enge.
Igen i år samles sognene i Ringsted-Sorø Provsti 
til en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag med 
deltagelse af præster fra hele provstiet. 
Sognepræst Andreas Kristensen prædiker. 

Friluftsgudstjeneste
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om en besparelse i el-udgifter kan betale for 
anskaffelse og drift af en affugter. Under alle om-
stændigheder er det vigtigt, at vores gamle hus 
fra 1100-tallet, som ikke er bygget med el-varme 
eller anden moderne opvarmning, ikke lider no-
gen overlast på grund af vores gode ideer. 
Selv lyset på juletræet på Alsted Kirkes P-plads 
har været genstand for drøftelse i menighedsrå-
det; skulle man i disse energidyre tider vælge at 
holde det slukket?
Efter drøftelser og en vurdering af lyskædens 
(monteret med LED pærer) lave el forbrug, og 
ikke mindst et ønske fra Alsted-borgerne, blev det 
besluttet, at lysene skulle være tændt op til jul.
Tanken var så, at træet skulle lyse op til start 
januar, men skæbnens ironi gjorde, at det selv 
slukkede umiddelbart efter jul grundet en kortslut-
ning i kæden.
Foruden fokus på energiforbrug har der været 
afholdt provstesyn i kirken. Ved synet kunne det 
bl.a. konstateres, at taget på kirken trænger til 
udskiftning. Dermed står menighedsrådet over 
for et større projekt, som der skal tages hånd om. 
Mere om dette i næste blad.

Bjernede 
I den forgange periode har der været afholdt 

forskellige arrangementer. I november måned 

besøgte menighedsrådet sammen med personale 

særudstillingen på Christiansborg Slot - på de 

bonede gulve. Det var en hyggelig tur.

I december afholdt menighedsrådet sangcafé i 

Ringerhuset. Arrangementet var godt besøgt med 

mange deltagere. Til gengæld har der kun været 

afholdt halvt så mange gudstjenester grundet 

energibesparelser. Vi håber på, at mildere vejr og 

lavere elpriser igen vil gøre det muligt at vende 

tilbage til normalen.

Farvel til Bjernedes graver Per Holmgren

En kirkegård skal være anlagt, 

så den vækker dem, som kommer, 

til andagt. Det er prisværdigt, at 

man ærer og passer det sted, hvor 

de kristne hviler, og at man ar-

rangerer værdige begravelser. For 

der, hvor der ligger en kristen, lig-

ger der i sandhed en helgen, som 

gør stedet helligt. 
(Martin Luther)

Ved udgangen af marts måned går vores graver 
Per Holmgren, som vi har kendt og haft glæde af 
i næsten ti år, på pension. Per har, siden han blev 
ansat ved kirken, passet vores kirke og kirkegård 
på flotteste vis, samtidig med at han har udført og 
holdt hånd i hanke med det kæmpemæssige om-
lægningsarbejde, der har været udført hen over 
de seneste år. I den periode har der været arbej- 
det både ihærdigt og samvittighedsfuldt. Bl.a. er 
flere end tusinde hækplanter blevet udskiftet og 
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nye sat. Nye bede er blevet anlagt, og løg blevet 
lagt, osv., ved siden af det almindelige arbejde, 
så kirkegården i dag kranser rundkirken smukt og 
værdigt. Vi har i menighedsrådet været glade for 
Pers store engagement og viden omkring gartner-
arbejdet og for det personlige præg, han har sat 
på kirkegården. 
Per har i alt været en rigtig god kollega, ven og 
medarbejder. Og vi – menighedsrådet, kirke-
gængerne, graverne, kirkemusikerne og præsten 
- kommer til at savne Pers gode humør, den altid 
hyggelige samtale og samværet over en kop 
kaffe. Vi ønsker alle Per et rigtig godt otium.

Slaglille-Fjenneslev
Så er der gået endnu en kirkebladsperiode, og 
den mørke tid er slut for denne gang.
Endelig kunne vi holde jul og nytår i vores kirker 
uden restriktioner. Det var dejligt. Der var ca. 70 
kirkegængere i Slaglille og ca. 80 i Fjenneslev 
juleaften. Næsten som i gamle dage.
Nytårsdag i Fjenneslev var mange også mødt 
op til gudstjeneste og til kransekage og bobler 
bagefter. Det var dejligt med den store opbakning.
Den nye mur i Slaglille er nu færdig. Det tog sin 
tid, men resultatet er blevet fint.
Menighedsrådet arbejder i øjeblikket ud over det 
daglige med at få lavet en handicapadgang ved 
Fjenneslev Kirke. Det er en langsommelig affære, 
hvor der skal indhentes tilladelser fra kommunen 
og Stiftet. Vi har også haft fat i Handicaprådet, så 
de også kunne give deres besyv med. Vi forven-
ter ikke en hurtig proces, da vi jo også skal have 
skaffet penge til projektet.
Der har været provstesyn af Slaglille Kirke og 
kirkegård. Provsten og provstiets bygningssag-
kyndige var godt tilfredse med tilstanden begge 
steder, dog skal der tages hånd om nogle enkelte 
reparationer, som vi må have gang i, når det 
bliver forår

50-års fødselsdag i Fjenneslev
I Fjenneslev fylder en anden af vore vellidte gra-
vere Christian Olsen 50 år, hvilket bestemt også 
er værd at nævne.
Christian har været graver i Fjenneslev siden 
2006 og har dermed mange år på bagen, og han 
er sammen med Connie den blandt vore medar-
bejdere, der har længst erfaring i Folkekirken.
Siden ansættelsen har kirkegården ved Christians 
medvirken undergået en større omlægning, lige-
som kirken er blevet renoveret ad flere omgange. 
Også ved ombygningen af nye graverfaciliteter i 
Slaglille har Christian deltaget i byggestyringen.
Christian er meget vellidt blandt både kolleger, 
menighedsrådsmedlemmer, kirkegængere og 
medarbejdere. Ud over graverstillingen varetager 
han et hverv som fællestillidsmand blandt sjæl-
landske kirkegårdsgravere.
Desuden kan han bryste sig af at have være med 
i en julekalender, som er læst af flere tusinde 
sjællandske skoleelever. I skoletjenestens jule-
kalender omtales Christian som en meget venlig 
mand. Den karakteristik kan vi kun skrive under 
på.
Vi ønsker alle Christian tillykke med de 50 år 
12. april.
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Foto: M.Frederiksen

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1846

1  Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

2   Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!

3   Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.


