
 

 

 
Fra ”100 salmer” nr. 807 Den lange lyse sommerdag 

Den lange lyse sommerdag 

af solen gennemglødet 

så smukt forvandlet til en smag  

af kærlighed i brødet:  

Det synger i mit blod,  

at livets Gud er god 

og under mig en lykkedag på jorden!  

 

 



 

 

  
 GEVNINGE HERSLEV KORNERUP 
TORS 02.06   19.00 Syng pinsen ind 

v/HBWA 

SØN 05.06 
Pinsedag 
Grundlovsdag 

10.30 Gudstjeneste med 
trompet v/HBWA 

  

MAN 06.06 
2. Pinsedag 

 10.30 Frilufts 
Gudstjeneste i Kattinge 
v/HBWA 

 

TIRS 07.06 11.00 De Grå Eminencer    

SØN 12.06 
Trinitatis 
søndag 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA  

TIRS 14.06  17.00 Børnekirke med 
børnekor og pølsevogn 
v/HBWA 

 

ONS 15.06 9.30 Morgenandagt    

SØN 19.06 
1. s. e. trin. 

  10.30 Gudstjeneste  
v/HBWA 

TIRS 21.06 19.00 
Jordbærgudstjeneste  
v/HBWA  

  

SØN 26.06 
2. s. e. trin.  

 9.00 Gudstjeneste  
v/HR 

 

 

 

Kontakt info: Kbf. Sognepræst Henriette B W Andersen (HBWA) træffes på 30964062 eller 

på mail: hta@km.dk. Helene W Rasmussen (HR) vikarierer under den Kbf. Sognepræsts 

fravær ved ferier og friweekends – der henvises på den Kbf. Sognepræsts tlf. svarer/mail, 

når dette er gældende.    

Besøg gerne kirkernes hjemmesider:                                                                                                    

www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk                                                                             

samt kirkernes facebookgruppe: herslev-gevninge-kornerup pastorat – for nyheder og 

opdateringer.   
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Syng pinsen ind: Præst, organist og kirkesanger sætter pinsen ind i sang og musik. Kom og 

hør og syng med på et væld af smukke pinsesalmer, både nye og gamle. Graverens serverer 

tematisk pinse-traktement.    

Pinsedag: ”I al sin glans nu stråler solen” – kom i kirke og fejr helligåndens komme med 

smukke salmer, trompet og orgel brusen. 

2. Pinsedag: Friluftsgudstjeneste i det smukke Kattinge med messingblæsere – fremover 

afholdes Friluftsgudstjenesten i nye rammer, så vi hvert 2. år kan veksle mellem Herslev og 

Kattinge som lokalitet. Derfor glæder vi os over, at John og Iben Bødker i Kattinge i år byder 

os velkomne i deres pragtfulde have ved deres gule husmandssted beliggende Kattingevej 

nr. 26. Efterfølgende hjemmebagt kage og kaffe. I tilfælde af dårligt vejr flyttes 

gudstjenesten indendørs samme sted.  

De Grå Eminencer: For enlige mænd i alderen 60+. Se særskilt folder på hjemmesider og i 

våbenhuset.  

Børnekirke: Vi gentager succesen med pølsevogn efter en kort gudstjeneste i børnehøjde. 

Der bliver i år mulighed for at komme op i kirkens tårn, se klokkerne og nyde udsigten.            

Pris pr. voksen 50,00 kr. og pr. barn 30,00 kr. for mad og drikkevarer via mobilepay eller 

kontant. Børnekoret deltager.                                                                                                                                          

Tilmelding nødvendig aht maden til præsten på sms/mail: 30964062/hta@km.dk senest 

8. juni.   

Morgenandagt: En kort andagt med salmer, tekstlæsning og refleksion. Efterfølgende brød 

og kaffe. 

Jordbærgudstjeneste: I år afholdes den fælles midsommer gudstjeneste i Gevninge kirke, 

hvor graverne i fællesskab har pyntet flot op. I sognehuset v/ Gevninge kirke serveres 

efterfølgende hjemmelavede jordbærlagkager til kaffen og vi synger fra højskolesangbogen. 

Kirkernes organister og kirkesangere har sammen med præsterne fra de fem kirker 

tematisk sat aftenens program sammen, så der skabes en rød tråd. Gudstjenesten er et 

samarbejde mellem Sæby-Gershøj-Herslev-Gevninge-Kornerup kirker. Et fælles 

lejlighedskor deltager i gudstjenesten og er med til at skabe en smuk musikalsk ramme.  
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Pinselilje 

Den originale Gammeldags Pinselilje, Narcissus Poeticus Recurvus. Dufter himmelsk. I 
engelsktalende lande benævnes den ofte som 'Pheasent's Eye' 
Hørte tidligere til i enhver have men er efterhånden blevet sjældnere. En af havens mest 
duftende forårsløg, med flotte hvide kronblade og lille rødorange trompet. Kun den 
dobbelte pinselilje kan matche den originale i duft.  Et andet kendetegn på den gamle 
pinselilje er de let tilbagebøjede kronblade 
En ægte mormor-klassiker med den helt rigtige pinseliljeduft. Kan være lidt sen til at 
komme rigtig i gang med blomstring efter den er lagt og man skal ikke fortvivle over 
manglende blomst det første år, den betaler rigeligt tilbage senere og når først den har 
etableret sig er den trofast. Plantes gerne med det samme man får dem.  
Blomstrer i maj som en af de sidste narcisser. 
 
 

Nu er det Åndens lyse tid 
og kærlighedens sommer 

der midt i verdens onde strid 
og kulde bare kommer. 

Nu lander Gud 
på sind og hud 

og vækker vores viljer 
- som solen græs og liljer 

 
(fra ”100 Salmer” nr. 806 Nu er det Åndens lyse tid) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kristi himmelfartsdag er en kristen helligdag, der fejres til minde om 

Kristi Himmelfart 40 dage efter hans opstandelse påskedag. I Danmark og 

de fleste andre vestlige lande er den national helligdag. Kristi 

himmelfartsdag er altid den 6. torsdag efter Skærtorsdag. 

 

 

 

 

Forslag 


