
  GEVNINGE  HERSLEV  KORNERUP  SOGNEHUS   
SØN 03.04  
Mariæ 
Bebudelsesdag  

  16.00 Musik 
Gudstjeneste 
v/HBWA og ”Trio 
Til Tiden”   

    

TIRS 05.04        11.00 De Grå Eminencer  
TORS 07.04      19.00 Syng 

påsken ind   
v/HBWA  

  

FRE 08.04        10.30 Frokostmøde  
SØN 10.04  
Palmesøndag  

10.30 Familie 
Gudstjeneste 
med dåb 
v/HBWA   
Påskeæggejagt   

      

TORS 14.04  
Skærtorsdag  

  19.00 Nadver 
Gudstjeneste 
v/HBWA  

    

FRE 15.04  
Langfredag  

    16.00 Liturgisk 
Gudstjeneste   
med harpenist 
v/HBWA   

  

SØN 17.04  
Påskedag  

10.30 
Gudstjeneste         
med trompet 
v/HBWA   

      

MAN 18.04  
2. Påskedag  

  10.00 
Gudstjeneste på 
Herslev Bryghus 
v/HBWA  

    

ONS 20.04  9.30 
Morgenandagt 
v/HBWA   

      

SØN 24.04  
1. s. e. påske  

    10.30 
Gudstjeneste 
v/HBWA  

  

SØN 24.04  15.00 Koncert   
”Me and 
Maria”  

      

  



Musik gudstjeneste – ”Trio Til Tiden” iscenesætter dagens tema og ord om Marias Bebudelse med smuk 

musik.   

De Grå Eminencer – Mandeklub for enlige mænd 60+ - i det fælles sognehus v/Gevninge kirke.   

Syng påsken ind – Aftenandagt med vægt på musik og sang v/organist Claus Røllum og 

kirkesanger/operasanger Susanne Skov. Graveren serverer ”Påske-vandbakkelser” og et glas vin.   

Frokostmøde – ”Borrevejle- fra idrætscenter i knap 100 år til musik- og idrætsefterskole i dag”.Tilmelding sker 

til Anne Grete Harlou på mail: ag@harlou.dk eller tlf./sms 21959590. Arrangementet foregår i Pastoratets 

fælles sognehus v/Gevninge kirke, Kirke Allé 3, Gevninge, 4000 Roskilde.  

Pris for deltagelse kr. 40,- inkl. frokost men excl. drikkevarer, som kan købes til en favorabel pris.  

Påskedug – På alle vore tre kirkegårde vil Påskedugen ligge fremme i den stille uge. Oplev Påskens store 

fortællinger fortalt gennem billeder, ordløst og sanseligt.   

Familie gudstjeneste – Palmesøndag byder vi særligt velkommen til vores børnefamilier i de tre sogne og 

slutter gudstjenesten af med påskeæggejagt for børnene på området bag Paradisengen.   

Nadver gudstjeneste – I år fejrer vi Skærtorsdag til en aften gudstjeneste med særlig fokus på nadveren i 

prædiken, salmer, udsmykning i kirkerummet mv.   

Liturgisk gudstjeneste Langfredag – med Trine Opsahl på harpe, hvor musikken står som et bærende element 

imellem oplæsningen af Lidelsesfortællingen.    

Påskedag – Højtidelig højmesse med trompet og nadver samt uddeling af påskeliljer. Kirkekaffen foregår på 

kirkegården ved Påskedugen og graveren byder på velsmagende påskeæg.    

2. Påskedag – ”Hvorfor sidde i kirken og tænke på kroen, når man kan sidde på Bryghuset og tænke på kirken?” 

Vi flytter derfor gudstjenesten denne dag ned i lagerbygningen på Herslev Bryghus, hvor det lokale islæt vil 

være til stede i de fysiske rammer, graverens pyntning, i nadveren og den efterfølgende kirkekaffe. 

Efterfølgende kan man gå en tur i den smukke natur, som omkranser Bryghuset eller spise Påskefrokost, når der 

officielt åbnes kl. 12.00.  Tilmelding til præsten nødvendigt aht kaffe/kage på mail/tlf.   

Morgenandagt – Kom forbi Gevninge kirke og syng med på smukke salmer, lyt til præstens refleksion over 

dagens tekst og nyd en kop kaffe med plads til hyggelig snak og nærvær.    

Koncert i Gevninge kirke: ”ME AND MARIA” gæster kirken til en stemningsfuld eftermiddag, hvor man kan nyde 

smukke danse tekster og melodier af den pladeaktuelle duo, som komponerer blide, melankolske danske sange 

med stor indlevelse og hjertevarme, lyrisk og ubesværet. Duo´en har optrådt i bl.a. Go´ Morgen Danmark og 

DR1. Duo´en består af Anna Rosenberg på vokal/keyboard og Johannes Pehrson på basguitar/vokal. Gratis 

entré – kom i god tid.   

 

mailto:ag@harlou.dk

