
Gudstjenester og aktiviteter April-Maj-Juni 2021  

 

 GEVNINGE HERSLEV KORNERUP 

SØN 28.03 
Palmesøndag 

 10.30 Familie gudstjeneste 
med Påskedug v/HBWA 

 

TIRS 30.03   19.00 Musik Gudstjeneste 
”Syng påsken ind” 
v/HBWA 

TORS 01.04 
Skærtorsdag 

10.30 Nadver 
Gudstjeneste v/HBWA 

  

FRE 02.04 
Langfredag 

 10.30 Liturgisk 
Gudstjeneste v/HBWA 

  

SØN 04.04 
Påskedag 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

MAN 05.04 
2. Påskedag  

  10.30 Gudstjeneste med 
pilgrimsvandring v/HBWA 

ONS 07.04 17.30 Efter Ordet Mad På 
Bordet v/HBWA  

  

SØN 11.04  
1. s. e. påske  

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA  

  

ONS 14.04 9.30 Morgenandagt 
v/HBWA 

  

SØN 18.04 
2. s. e. påske  

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

 

SØN 25.04 
3. s. e. påske 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

FRE 30.04 
Bededag 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

SØN 02.05 
4. s. e. påske 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

 

ONS 05.05 17.30 Efter Ordet Mad På 
Bordet v/HBWA  

19.00 Koncert – evt. med 
kor fx Lindenborg 
Efterskole  

 

SØN 09.05 
5. s. e. påske 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

ONS 12.05 9.30 Morgenandagt 
v/HBWA 

  

TORS 13.05 
Kr. Himmelfart 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

SØN 16.05 
6. s. e. påske 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

 

TIRS 18.05   19.00 Musik Gudstjeneste 
Syng pinsen ind v/HBWA 

SØN 23.05 
Pinsedag 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

MAN 26.05 
2. Pinsedag 

 10.30 Frilufts Gudstjeneste 
v/HBWA 

 

LØR 29.05   10.30 Dåbsgudstjeneste  
v/HBWA 

SØN 30.05 
Trinitatis søndag 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA  

ONS 02.06  17.00 Børnekirke  

LØR 05.06  12.00 Grundlovsdag  
 



 GEVNINGE HERSLEV KORNERUP 

SØN 06.06 
1. s. e. trinitatis 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

SØN 13.06 
2. s. e. trinitatis 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

 

TIRS 15.06  19.00 Jordbær 
gudstjeneste i Sæby kirke 
v/HR og HBWA  

 

SØN 20.06 
3. s. e. trinitatis 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

ONS 23.06 9.30 Morgenandagt 
v/HBWA 

  

SØN 27.06 
4. s. e. trinitatis 

9.00 Gudstjeneste v/HR   

SØN 04.07 
5. s. e. trinitatis 

 9.00 Gudstjeneste v/HR  

SØN 11.07 
6. s. e. trinitatis 

  9.00 Gudstjeneste v/HR 

LØR 17.07 10.30 Dåbsgudstjeneste 
v/HR  

  

SØN 18.07 
7. s. e. trinitatis 

9.00 Gudstjeneste v/HR    

SØN 25.07 
 
8. s. e. trinitatis 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 
 

 

SØN 01.08 
9. s. e. trinitatis 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

SØN 08.08 
10. s. e. trinitatis 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

    

LØR 21.08 10.00 Konfirmation 
v/HBWA 

12.00 Konfirmation 
v/HBWA 

 

 

Familiegudstjeneste Palmesøndag: Vi indleder påsken med en familiegudstjeneste i Herslev kirke, hvor 

kirkens pynt afspejler indtoget i Jerusalem og den nye påskedug vil blive vist frem. Efterfølgende 

påskeæggejagt for børnene arrangeret af præsten.              

Musikgudstjeneste ”Syng påsken ind”: Påskens salmer er et overflødighedshorn af smukke store salmer, 

nogle kendte andre mindre kendte og vi vil synge både nye og gamle påskesalmer. Efter gudstjenesten 

byder graveren på påske-canapeer og hvidvin. 

Skærtorsdag: Højmesse med nadver – kirkens pynt vil afspejle denne særlige dag i påsken med temaet 

”brød og vin”.  

Langfredag: Liturgisk gudstjeneste med Trine Opsahl på harpe. En smuk, bevægende og meget 

stemningsfuld gudstjeneste med smuk musik og sang imellem oplæsningen af lidelseshistorien. Trine 

Opsahl er harpeterapeut på Hospice Sjælland og fabelagtig på sit instrument.  

Påskedag: Vi fejrer påskedag, hvor vi glædes over Jesu genopstandelse. Efter gudstjenesten uddeles 

påskeliljer og påskeæg. Trompetist medvirker?  

2. Påskedag:  Andagt i kirken med efterfølgende pilgrimsvandring i Kornerups smukke natur. Graveren 

byder på sandwich og kolde drikke, når vi er retur ved kirken.   



Efter Ordet Mad På Bordet: Kort gudstjeneste i børnehøjde i kirken med efterfølgende spisning i Gevninge 

Beboerhus. Prisen er 20,00 kr. pr. barn og 30,00 kr. pr. voksen. Tilmelding til præsten senest dagen før aht 

maden kl. 9.00 på sms/mail.  

Morgenandagt: Vi mødes i Gevninge kirkes sakristi til en kort andagt med bøn, skriftlæsning, salmer, 

fadervor og præstens refleksion. Efterfølgende kaffe/brød og hyggeligt samvær og gode samtaler med 

hinanden.  

Koncert: I anledning af 5. maj – Befrielsesdagen – koncert i Herslev kirke med elever og lærere fra 

Lindenborg Efterskole eller ved duo´en ”Lagerkvist”.   

Dåbsgudstjeneste: Hver 2. måned afholdes der dåbsgudstjeneste på en lørdag i vores kirker på skift. I maj 

måned er der dåbsgudstjeneste i Kornerup kirke og i juli måned i Gevninge kirke.  

Musik Gudstjeneste - Syng pinsen ind: Med et væld af smukke pinsesalmer og et flot udvalg af orgel 

stykker v/organist Claus Røllum synger vi pinsen ind i Kornerup kirke. Efter gudstjenesten byder graveren 

på pinse-canapeer og bobler, mens vi nyder udsigter over Kornerupgård og de græssende får fra byens 

bedste udsigt.   

Pinsedag: Vi fejrer pinsen med trompet i Gevninge kirke.  

2. Pinsedag: Udendørs gudstjeneste ”Æblelunden” (den nederste del af den gamle præstegårdshave). 

Medbring egen madpakke, der kan købes øl/vand. Kirken sørger for gratis kaffe/te/kage. Musik: elever fra 

Lindenborg Efterskole  

Børnekirke: Vi mødes i Herslev kirke til en gudstjeneste i børnehøjde. Derefter kan børn og voksne opleve 

kirkens tårns udsigt fra klokkerne. Efterfølgende serverer menighedsrådet og frivillige flæskestegssandwich 

eller hotdogs. Tilmelding til præsten senest fredag 28. maj aht maden. Pris pr. barn 30,00 kr. og 50,00 kr. 

pr. voksen for mad og drikke (betales kontant eller via mobilepay). Kom og vær med til en hyggelig aften. Vi 

slutter kl. 19.30.  

Grundlovsdag: I år starter vi dagen med en guidet rundvisning på Mikkel Friis Holms chokoladefabrik i 

Herslev kl. 10.30-11:30. Derefter går vi mod kirken og mødes i ”Æblelunden” (den nederste del af den 

gamle præstegårdshave) og fejrer Grundlovsdag i samarbejde med Herslev Bylaug. Årets taler er John 

Fisker Bødker, som udover at drive sit fritidslandbrug i Kattinge også er vicedirektør i det firma, som har 

købt Degnejorden i Allerslev. John er en lokal ildsjæl, der brænder for landsbyen, det nære, for kirken og 

dermed også er ny i menighedsrådet i Herslev kirke. Medbring egen frokost til arrangementet i 

Æblelunden. Kirken sørger for kaffe/te og friskbagt kage samt salg af øl/vand.  

Jordbær Gudstjeneste: Igen i år byder Sæby-Gershøj og Herslev kirker velkommen til en fælles tematisk 

gudstjeneste, hvor kirkernes præster, gravere og musikere deltager. Efter gudstjenesten spiser vi 

jordbærlagkager og synger fra højskolesangbogen.  

 

Kontakt info: Kbf. Sognepræst Henriette B W Andersen træffes på 30964062 eller på mail: hta@km.dk //                           

(HR) Helene W Rasmussen (www.troweb.org – under Sæby-Gershøj kirker) – vikarierer under den Kbf. 

Sognepræsts efteruddannelse, friweekender og ferier – der henvises til denne på den Kbf. Sognepræsts tlf. 

svarer/mail.   

Kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes 

facebookgruppe: herslev-gevninge-kornerup pastorat – for nyheder og opdateringer.  

mailto:hta@km.dk
http://www.troweb.org/
http://www.gevninge-kornerup-kirker.dk/
http://www.herslevkirke4000.dk/


Alle ovenstående arrangementer og gudstjenester er med forbehold 

for ændringer/aflysninger ifm Covid-19/Corona situationen.  

 

 

 

 


