
Gudstjenester og aktiviteter Oktober-November-December 2021 

 GEVNINGE HERSLEV KORNERUP 
SØN 03.10 
18. s. e. trinitatis 

 9.00 Gudstjeneste med 
dåb v/HR 

 

TORS 07.10  17.00 Ro Til Tro v/HBWA  

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                           
”Den nye Salmetrio” 

  

ONS 13.10 9.30 Morgenandagt 
v/HBWA 

  

TORS 14.10 17.30 Junior Konfirmand 
Afslutning 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 

15.00 Koncert 
”Skaaning/Kisselova” 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

SØN 07.11 
Allehelgen 

14.00 Gudstjeneste 
v/HBWA 

12.00 Gudstjeneste 
v/HBWA 

16.00 Gudstjeneste 
v/HBWA 

ONS 10.11 9.30 Morgenandagt 
v/HBWA 

  

FRE 12.11 10.30 Frokostmøde 10.30 Frokostmøde 10.30 Frokostmøde  

SØN 14.11 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

  

TORS 18.11  17.00 Ro til Tro v/HBWA  

LØR 20.11   10.30 Dåbs Gudsteneste 

SØN 21.11  Iflg. rullet skulle den have 
været i Herslev, men jeg 
har rykket den til Kornerup 
fordi der ugen efter er 
tjeneste igen i Herslev.  

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA  

SØN 28.11 
1. s. i Advent 

10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA  

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 
AFV tidspunkt  

18.00 Lucia   

ONS 15.12 Juleafslutning med 
Trællerupskolen 
AFV tidspunkt 

  

TORS 16.12  19.00 Julekoncert med Trio 
til Tiden  

 

FRE 17.12 Juleafslutning med 
Lindenborg Efterskole  
AFV tidspunkt 

  

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.   
 

 

 

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


Junior Konfirmand: Eleverne i 3. klasse på Trællerupskolen har fået indbydelse til at blive Junior 

Konfirmander. Undervisningen afsluttes med en gudstjeneste for dem og deres forældre, søskende mv. i 

Gevninge kirke med efterfølgende traktement.  

Ro Til Tro: Meditativ Gudstjeneste med fokus på stilhed, lystænding, sang, bøn, refleksion, 

eftertænksomhed og fordybelse – et åndehul i en travl og hektisk hverdag.  

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. Se program i særskilt folder 

i kirkerne eller på vores hjemmesider.  

Koncert 10/10: “Den nye salmetrio” giver koncert i Gevninge kirke og vi glæder os efter en lang pause uden 

koncerter til at kunne byde publikum velkommen. Koncerten vil byde på nye salmer og L. Cohen 

fortolkninger. Der bydes på en let forfriskning og koncerten er gratis. Kom i god tid aht pladserne.  

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 31/10: Koncert med sopran Tatiana Kisselova og pianist Nikolaj Skaaning, som gennem deres 

musikalske samarbejde har spredt glæde til flere koncerter. Publikum præsenteres for et bredt repertoire 

inden for genrerne opera, operette, musical og jazz med en energi, der ryger ud over scenekanten med bl.a. 

numre af Puccini, Lehar, Bent Fabricius-Bjerre, Gershwin, Kai Normann Andersen mfl. Koncerten er gratis og 

der bydes på en let forfriskning. Kom i god tid aht pladserne.   

Allehelgen – Til Allehelgen mindes vi dem, som vi har mistet i vores sogne og nedsat på vores kirkegårde 

ved en stemningsfuld og smuk gudstjeneste. Navnene på de døde læses op imens der tændes lys. 

Gudstjenesten slutter på fællegraven med fadervor, velsignelse og en salme.  

1. s. i Advent Gevninge  

1. s. i Advent Herslev: Familie gudstjeneste med børnekor og indvielse af Antependium.  

Julekoncert Ældresagen: mangler info 

Syng julen ind: Igen i år inviterer præsten, graverne og de frivillige ved Herslev kirke til et par hyggelige 

timer sammen, som står i julens tegn. Vi synger julen ind, præsten læser en julehistorie og så serveres 

flæskesteg og ris á la mande. Pris 50,00 kr. pr. person som medbringes kontakt på dagen. Tilmelding til 

præsten senest XXXXX   enten på mail/sms/telefon. Arrangementet afholdes i Vognporten, Kattinge Bygade 

34A hos Trine Gyllsdorf.  

De 9 læsninger: Stemningsfuld gudstjeneste med lægmands oplæsning. 9 bibeltekster som spænder fra 

skabelsen over syndefaldet til profetierne om Jesus og slutter med juleevangeliernes fortælling om Jesu 

fødsel. Fællessang, julesalmer og musikindslag sætter en smuk ramme om læsningerne og skaber den rette 

stemning til denne særlige gudstjeneste. Ingeborg Roland medvirker på cello – Ingeborg er tidligere 

konfirmand og et fantastisk ungt talent på sit instrument. ????? 

Juleafslutning for de små: Gevninge kirke byder velkommen til børn og personale fra dagplejen, vuggestuer 

og børnehaver med særligt tilrettelagt julegudstjenester i børnehøjde.                                                                       
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Lucia – Trællerupskolens 3. klasser går traditionen tro Lucia i Herslev kirke. Eleverne møder op på 

parkeringspladsen bag kirken og dernæst går børnene Lucia gennem byen.  

Juleafslutning for Trællerupskolen: Gevninge kirke byder Trællerupskolens elever velkommen til 

julegudstjeneste.  

Julekoncert ”Trio til Tiden”: afventer info fra Nina     

Juleafslutning for Lindenborg Efterskole: Gevninge kirke byder Efterskolens elever velkommen til 

julegudstjeneste.                                                                                                                                                             

Juleaften: Vi byder alle vores sognebørn og deres julegæster velkommen til at starte juleaften med en 

smuk julegudstjeneste i den lokale kirke. Juleevangeliet læses, vi synger julesalmer og præsten prædiker 

over julens glædelige budskab. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden en glædelig jul.  

Julegudstjenester 1. og 2. juledag: Vi fejrer julens glædelige budskab med gudstjenester i vores tre kirker. 

Nåede du ikke i kirke juleaften er der rig mulighed for at høre juleevangelium og synge smukke julesalmer 

både 1. og 2. juledag. 1. juledag medvirker Mikael Larsen på trompet og skaber en smuk julestemning. ??? 

Nytårsgudstjeneste: Vi ønsker hinanden et glædeligt nyt år med champagne og kransekage efter 

gudstjenesten. MUSIK ??? 

Familiegudstjeneste Hellig 3 Konger: Vi mødes i kirken til en kort andagt i børnehøjde, derefter går vi 

fakkeloptog gennem Kornerup sammen med de hellige tre konger. Efterfølgende byder kirken på pizza. Tag 

varmt tøj på, da vi skal være udendørs meget af tiden.  

 


