
 

 

                                    

 

 

 



 

 GEVNINGE HERSLEV KORNERUP 
FRE 02.09  
LØR 03.09  
SØN 04.09  

 
Under åben himmel 
Kirkefestival i Sæby 

 

FRE 09.09  10.30 Frokostmøde  
  

    

SØN 11.09  
13. s. e. 
trinitatis   

10.30 HØST 
Gudstjeneste 
”Rodfrugter”    
v/HBWA   

    

LØR 17.09    10.30 
Dåbsgudstjeneste 
v/HBWA  

  

SØN 18.09  
14. s. e. 
trinitatis  

  10.30 HØST 
Gudstjeneste 
"Frodighed"  
v/HBWA  

  

ONS 21.09  9.30 Morgenandagt   
  

    

LØR 24.09  
 

11.00 Fælles 
Provstigudstjeneste i 
Kr. Såby                                    

 

SØN 25.09   
15. s. e. 
trinitatis  

    10.30 Gudstjeneste 
v/Emeritus  

 

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/


 
 

Kirkefestival ”Under åben himmel” Kirkerne i Herslev, Gevninge, Kornerup, Sæby, Gershøj, 

Skibby, Ferslev og Vellerup glæder sig til at invitere til kirkefestival på marken ud til 

Hornsherredvej, nord for Sæby kirke og præstegård.  

Fællesskab, gode oplevelser, samvær og gode samtaler, taknemmelighed for naturens 

ressourcer og gaver, omsorg og respekt for hinanden og for den jord, vi lever af og på samt 

samarbejde og god opbakning fra mange sider, det hører til grundstenene for 

kirkefestivalen.  

Der er fri entré. Se det fulde program og tidspunkter på: www.trofestival.dk  

Frokostmøde: Rasmus Sørensen – skolelærer og folkevækker 

Historiker Hans Jørgen Lych Larsen fortæller om og vil gøre sit til, at Rasmus Sørensen, som 

kæmpede indædt for et nyt samfund før grundloven i 1949 men blev kørt ud på et sidespor, 

ikke bliver glemt. Rasmus Sørensen var ikke bange for at udfordre myndighederne i sin 

kamp for det, han mente, var den rette måde at være kristen på.  

Afholdes i Sognehuset 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.  

Høst Gudstjeneste, Gevninge: Temaet er ”Rodfrugter” som vil afspejle sig i graverens pynt i 

kirken og efterfølgende traktement. 

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

Herslev Kirke. Ønsker du dit barn døbt denne dag, så kontakt præsten.  

Høst Gudstjeneste, Herslev: Temaet er ”Frodighed” Alle sanser kommer i brug til årets Høst 

gudstjeneste i musik, graverens pynt i kirken, salmer, læsninger og prædiken.   

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

og kaffe.  

 

                                          

http://www.trofestival.dk/
mailto:ag@harlou.dk
mailto:johannes@havemette.dk


 
 
 
 
Fælles provsti gudstjeneste:  Præsterne i Lejre Provsti skal på studietur i Paulus fodspor i 
Grækenland. I den anledning samles hele provstiet til en fælles gudstjeneste i Kr. Såby kirke.  
 
OBS. Provstiets gudstjenester vil under præsternes fravær blive afholdt af Pastor Emeritus i 
de forskellige kirker.  
Enkelte gudstjenester vil være aflyst i perioden 25.09-04.10 

 

 


