
 

 

 

 

 
Fra ”100 salmer” – salme nr. 805 Når æbletræets hvide gren:  

Når æbletræets hvide gren 

strør blomster på min trappesten 

og luften har det lyse skær 

af nyudsprungne bøgetræer -  

så ved jeg det igen er maj  

og sommer er på vej.      



 

 

 GEVNINGE HERSLEV KORNERUP 
SØN 01.05 
2. s. e. påske 

9.00 Gudstjeneste  
v/HR 

  

TIRS 03.05 10.00 Babysalmesang   

TIRS 03.05 11.00 De Grå Eminencer   

TORS 05.05 
Danmarks  
Befrielse 

 19.30 Koncert med  
Skibby koret  

 

SØN 08.05 
3. s. e. påske 

 10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

 

TIRS 10.05 10.00 Babysalmesang   

FRE 13.05 
Bededag 

12.00 Konfirmation 
v/HBWA 

10.00 Konfirmation 
v/HBWA 

 

SØN 15.05 
4. s. e. påske 

  10.00 Konfirmation 
v/HBWA  

ONS 18.05 9.30 Morgenandagt   

LØR 21.05   10.30 Dåbsgudstjeneste 
v/HBWA  

SØN 22.05 
5. s. e. påske 

  10.30 Gudstjeneste 
v/HBWA 

TORS 26.05 
Kristi  
Himmelfart 

10.30 Gudstjeneste med 
Pilgrimsvandring 
v/HBWA 

  

TORS 26.05 – 
SØN 29.05 

Himmelske dage i 
Roskilde 

Himmelske dage i 
Roskilde 

Himmelske dage i 
Roskilde 

SØN 29.05 
6. s. e. påske  

 Allerslev Kirke 10.30 
v/TDJ  
 
Kr. Såby Kirke 10.30 
v/PJS  
 
Roskilde Domkirke 
10.00   

 

 

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.   

 

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


 

 

 

Babysalmesang: Babyer og forældre fra vores tre sogne mødes i Gevninge kirke og synger, 

danser og leger.   

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

våbenhuset.  

Koncert Herslev Kirke: Skibby Koret synger sange og salmer, som knytter sig til denne 

særlige dag, som står i Befrielsens tegn. Menigheden får også mulighed for at synge med. 

Graveren byder på et glas vin. Gratis adgang.  

Konfirmation: Vi glæder os til årets konfirmationer og ønsker de unge tillykke med dagen.  

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

og kaffe.  

Dåbsgudstjeneste: Hver 2. måned tilbydes Dåbsgudstjeneste på en lørdag. Denne gang i 

den smukke Kornerup Kirke. Ønsker du dit barn døbt denne dag, så kontakt præsten.  

Pilgrimsvandring: Denne dag forener vi krop og ånd – det luftige og det håndgribelige med 

en kort andagt på kirkegården v/Gevninge Kirke og derefter tager vi på pilgrimsvandring i 

den smukke natur, som omkranser kirken.  At vandre i naturen, dels i stilhed, dels i samtale 

med en anden, kan give sindsro og nye kræfter. Der er små andagtspauser undervejs på 

turen med bøn, salmer og ord, inden vi slutter i Sognehuset med kaffe og ”himmelske sky-

kager”. Ruten forventes at være 4-5 km. i varieret terræn. Medbring godt fodtøj og en 

flaske vand til turen. Tilmelding nødvendig til sognepræsten på mail/tlf/sms.    

Himmelske dage: Se bagsiden 

29. maj: Pga. Himmelske dage er Gudstjenesten i Herslev Kirke aflyst – der henvises til 

Gudstjeneste i Allerslev (Torsten Dam-Jensen) og Kr. Såby Kirker (Poul Joachim Stender), 

såfremt man ønsker at komme til Gudstjeneste i nærheden. Derudover er der   

Afslutningsgudstjeneste for Festivalen i Roskilde Domkirke kl. 10.00.  

 

                                            

 



 

 

 

Himmelske dage – Kirkefestival 26.-29. maj 2022 i Roskilde  

Kirkefestivalen Himmelske Dage sætter fokus på livets store spørgsmål 

gennem talks, debatter, musik, koncerter, kunst, teater og selvfølgelig 

andagter og gudstjenester. Der er et væld af oplevelser for børn, unge, 

voksne og ældre.  

 

                                

Læs det fulde program samt mere info om festivalen på: 

www.himmelskedage.dk 

 

             

http://www.himmelskedage.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 
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 


