
Gudstjenester og aktiviteter Juli – August - September 2021  

 

 GEVNINGE HERSLEV KORNERUP 

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 

  

SØN 15.08 
11. s. e. trinitatis 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA  
Indskrivning af årets 
konfirmander 

 

ONS 18.08 9.30 Morgenandagt   

LØR 21.08 10.00 Konfirmation 
v/HBWA 

(12.00 Konfirmation 
v/HBWA) 

 

SØN 22.08 
12. s. e. trinitatis 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

SØN 29.08 
13. s. e. trinitatis 

9.00 Gudstjeneste med 
dåb v/HR 

  

FRE 03.09 Under åben himmel  
Kirkefestival 

Under åben himmel  
Kirkefestival  

Under åben himmel  
Kirkefestival 

LØR 04.09 Under åben himmel  
Kirkefestival 

Under åben himmel 
Kirkefestival 

Under åben himmel  
Kirkefestival  

SØN 05.09 
14. s. e. trinitatis 

Under åben himmel  
Kirkefestival  

Under åben himmel  
Kirkefestival 

Under åben himmel  
Kirkefestival  

FRE 10.09 10.30 Frokostmøde 10.30 Frokostmøde 10.30 Frokostmøde 

LØR 11.09  9.00 Andagt 
17.30 Andagt 
 
Kræftens Bekæmpelses 
Kirkevandring   

 

LØR 11.09  10.30 Dåbsgudstjeneste   

SØN 12.09 
15. s. e. trinitatis 

 10.30 HØST Gudstjeneste 
med børnekorene 
v/HBWA 
Evt. aktivitet:                       
HØST- marked  
Lokale madboder? 
(kattinge kraut, 
chokoladefabrikken, 
herslev bryghus, vintastisk 
herslev)   
Hoppeborg, slush ice, 
popcorn mv. fra Gevninge  

 



ONS 15.09 9.30 Morgenandagt   

SØN 19.09 
16. s. e. trinitatis 

  10.30 HØST Gudstjeneste 
v/HBWA 
”Æbler” 

SØN 26.09 
17. s. e. trinitatis 

10.30 HØST Gudstjeneste 
v/HBWA 
 ”Rod frugter” 

  

SØN 03.10 
18. s. e. trinitatis  

 9.00 Gudstjeneste v/HR  

FRE 08.10 10.30 Frokostmøde 10.30 Frokostmøde 10.30 Frokostmøde 

SØN 10.10 
19. s. e. trinitatis 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

SØN 10.10 15.00 Koncert    

TORS 14.10  17.00 Ro Til Tro v/HBWA  

SØN 17.10 
20. s. e. trinitatis 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

SØN 24.10 
21. s. e. trinitatis 

   9.00 Gudstjeneste v/HR  
 

SØN 31.10  
22. s. e. trinitatis 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

SØN 07.11 
Allehelgen 

14.00 Gudstjeneste 
v/HBWA 

12.00 Gudstjeneste 
v/HBWA 

16.00 Gudstjeneste 
v/HBWA 

FRE 12.11 10.30 Frokostmøde 10.30 Frokostmøde 10.30 Frokostmøde  

TORS 18.11  17.00 Ro til Tro v/HBWA  

SØN 28.11 
1. s. i Advent 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA – evt. kl. 9.00 
hvis Sognehuset skal 
indvies???  

14.00 Familie gudstjeneste 
med børnekor v/HBWA  
  
Indvielse af Antependium 

 

TIRS 30.11 14.00 Julekoncert 
Ældresagen  

  

FRE 03.12  10.30 Syng julen ind   

SØN 05.12 
2. s. i Advent 
 

  15.00 Gudstjeneste  
De 9 læsninger v/HBWA 

TORS 09.12  17.00 Ro til Tro v/HBWA   

SØN 12.12 
3. s. i Advent 
 

9.00 Gudstjeneste v/HR   

TIRS 14.12 Juleafslutning med 
børnehaver, vuggestuer, 
dagplejere 

18.00 Lucia   

ONS 15.12 Juleafslutning med 
Trællerupskolen 

  

FRE 17.12 Juleafslutning med 
Lindenborg Efterskole  

  

SØN 19.12 
4. s. i Advent 
 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

 

FRE 24.12 
Juleaften  

13.00 Gudstjeneste 
v/HBWA 

16.00 Gudstjeneste 
v/HBWA 

14.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

LØR 25.12 
Juledag 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

SØN 26.12  
2. Juledag 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

 

LØR 01.01 
Nytårsdag 

  16.00 Gudstjeneste 
v/HBWA  



SØN 02.01  
Hellig 3 Konger 

9.00 Gudstjeneste v/HR  
 

   

TORS 06.01   17.00 Familie gudstjeneste  
 
Hellig 3 Konger med fakkel 
optog gennem Kornerup by 
– Kongerne går forrest 
Efterfølgende pizza – obs. 
tilmelding    

    

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Indskrivnings gudstjeneste: Indskrivning af kommende konfirmander og efterfølgende infomøde  

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.  

Konfirmation: Vi glæder os til at forårets aflyste konfirmationer kan afholdes og ønsker konfirmanderne 

tillykke med deres store dag.  

Under åben himmel, Grøn kirkefestival: Se bagsiden af folderen  

Frokostmøde: Vores populære frokostmøder afholdes i Aktivitetscenteret Nødager, Nødager 30 i 

Gevninge. Prisen er 40,00 kr. inkl. frokost (ex drikkevarer). Tilmelding nødvendig aht maden på mail til: 

ag@harlou.dk eller johannes@havemette.dk eller på tlf./sms 21959590 til Anne Grete Harlou.  

Andagt: Kræftens Bekæmpelse afholder Kirkevandring og Herslev kirke byder deltagerne indenfor i kirken 

til en morgen- og aftenandagt for deltagerne. Der er tilmelding direkte til arrangøren til kirkevandringen, 

men alle er velkomne til at deltage i andagterne i kirken uanset deltagelse i selve vandringen. Se særskilt 

folder i vores kirker.  

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


HØST gudstjeneste Herslev: Børnekorene deltager med høstsalmer og høstsange. Graveren pynter kirken 

flot op og vi fejrer at høsten er kommet i hus. Efterfølgende arrangement med lokale islæt??? – måske 

fællesskab med Herslev-havens folk?   

HØST gudstjeneste Gevninge: I år med et nyt tema ”Rodfrugter”, som vil afspejle sig i graverens pynt i 

kirken samt det efterfølgende traktement. Vi glæder os til at byde jer velkommen til en ny måde at tænke 

HØST temaet ind i vores gudstjeneste i Gevninge i år. Børnekor???? 

HØST gudstjeneste Kornerup: Med temaet ”Æbler” fejrer vi også i Kornerup kirke, at høsten er kommet i 

hus. Efterfølgende byder graveren på æblekager og æblemost.  

Koncert: “Den nye salmetrio” giver koncert i Gevninge kirke og vi glæder os efter en lang pause uden 

koncerter at byde publikum velkommen. Koncerten vil byde på nye salmer og L. Cohen fortolkninger. Der 

bydes på en let forfriskning og koncerten er gratis.   

 

Alle ovenstående arrangementer og gudstjenester er med forbehold 

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

 

Under åben himmel – Grøn kirkefestival  

Det er i år 10 år siden, vi holdt TRO – økologisk kirkefestival for første gang på marken nord for Sæby kirke og 

præstegård. I år er det lidt som en ny begyndelse efter corona har været årsag til, vi ikke har kunnet samles i meget 

lang tid, heller ikke til festival.                                     

Festivalen, som bliver arrangeret af de 10 kirker i Ferslev, Vellerup, Skibby, Kirke Hyllinge, Lyndby, Sæby, Gershøj, 

Herslev, Gevninge og Kornerup har gennem alle årene haft økologi som sit omdrejningspunkt. I de forløbne år har 

festivalen haft forskellige fokusområder, som fx madspild, vand, genbrug, plasticforbrug. Paletten har altså været 

bredere end, hvad der hører hjemme under overskriften ”økologi”, og derfor har vi valgt at give festivalen et nyt 

navn: Under åben himmel, Grøn kirkefestival. 
Når kirkerne holder festival med en grøn vinkel, er det for at samles om glæden ved den mangfoldighed af skønhed, 

ressourcer og oplevelser naturen har at byde på for os som mennesker, samtidig med vi ønsker at hejse flaget for, at 

vi skal omgås naturen med omtanke og ansvarlighed, for vores egen, for fællesskabets og for vores efterkommeres 

skyld.  
Festivalen kommer til at strække sig over 3 dage, fredag-søndag, som tidligere år. Det bliver med et mindre program, 

end det har været tidligere, da det fortsat kan være uvist, hvad og hvor meget vi kan samles om denne sensommer. 

Vi glæder os til at invitere til færre, men gode kvalitetsoplevelser til årets festival. Der kan komme flere 

programpunkter til hen over sommeren, så hold øje på festivalens hjemmeside, kirkernes sociale medier, 

opslagstavler og lokale aviser.  

 

DATO: Fredag den 3. september kl. 20.00 Koncert med Billy Cross 

STED: Festivalpladsen nord for Sæby kirke og præstegård 
DATO: Lørdag den 4. september kl. 9.00 Open Air morgenandagt og morgenbrød 

STED: Verdens Ende, i bunden af Birkebækvej i Vellerup sommerby 
DATO: Lørdag den 4. september kl. 13.00 Andagt og Sæby-Gershøj Camino 

STED: Sæby kirke  
DATO: Lørdag den 5. september kl. 15-17 Open Air arrangement for konfirmander 

STED: Festivalpladsen nord for Sæby kirke og præstegård 



DATO: Søndag den 6. september kl. 11.00 Fælles festgudstjeneste 

STED: Festivalpladsen nord for Sæby kirke og præstegård 

 

 


