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50-blads jubilæum
Hej alle sammen! Med dette kirkeblad indbefattet 
har jeg været redaktør på ialt 50 blade for kirkerne 
i pastoratet.

Det viste kirkeblad, er det sidste den forrige re-
daktør lavede. Senere skiftedes format til A5-format 
og trykkeriet blev også et andet. Det har efterføl-
gende skiftet en gang til - både format og trykkeri.

Ja, når jeg nu skriver 50-blads jubilæum, så er det 
rigtigt nok. Jeg har været redaktør i 12 år og med 4 
blade om året, så giver det kun 48, men der var eet 
år, hvor det var nødvendigt med et ekstra kirkeblad 
og så var der et andet år - op til valg - at der blev 
lavet en valgfolder og dermed giver det 50 blade.

12 år som redaktør er lang tid, selvom det ikke 
føles sådan. Alting må have en ende og da jeg har 
valgt at stoppe i menighedsrådet, stopper jeg derfor 
også som redaktør.

Hvem der kommer til at sidde i det nye kirke-
blads-udvalg, vil blive oplyst i næste kirkeblad 
- også hvem der bliver ny redaktør. Hvad det nye 
blad-udvalg beslutter vedr. kirkeblad kan kun frem-
tiden vise. Det nye udvalg er altid velkommen til at 
kontakte mig i særlige spørgsmål.

TUSIND TAK FOR JERES MANGE ROSER 
OM UDFORMNING OG INDHOLD AF KIRKE-
BLADET.

Vi ses forhåbentligt også i fremtiden i vore kirker.
 Kirsten Jensen.
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Præsten har ordet
dem, børn som nu er blevet voksne, unge som er 
blevet gamle og dem, som var engang, men som 
ikke er her mere – de var der alle sammen til jul 
– den var og er et samlingspunkt, det tidspunkt 
på året, hvor der i bogstaveligste forstand gøres 
mandtal over familie og venner – børn, unge og 
gamle, familie eller venner forsamlet omkring 
det festligt dækkede julebord med flag og pynt 
og sidenhen i kærlig krans rundt om det strålende 
juletræ.

Og så naturligvis aftenens store højdepunkt 
gaverne - for at glæde hinanden, ja og var det 
ikke også det der var meningen med vort liv som 
selv er en gave? 

Men hvorom alting er: Børnene er glade og vi 
voksne bærer endnu i år over med, at få et par sorte 
sokker og en tegning, når vi ser sådan en tindrede 
glæde i små fornøjelige barneøjne, når de får deres 
pakke: En ny dukke eller en traktor eller et stykke 
elektronik... eller måske er det bare, når det kom-
mer til stykket en god aften sammen i familiens 
skød eller blandt gode venner, der betyder noget 
– denne ene aften om året inde under julefreden, 
glæden og det fællesskab vi mennesker lever af. 
Sådan er julens væsen, hvor den trænger sig på: 
Gaver og glæde, fryd og fred.

Jo, julen er virkelig højtid for mange, ja, en 
ganske anden tid! Til dagligt er der nok så meget 
trængsel og alarm, så meget vi skal nå, at vi ikke 
altid får tid til hinanden – glemmer hinanden. Så er 
det, som om det egentlige lys i vores tilværelse, ja 
måske den ganske mening med livet, fortaber sig 
ud i mørket, glider længere og længere bort, fordi 
vi sådan farer rundt uden egentligt nogensinde at 
stoppe op og mærke efter os selv og hinanden. 

Det er som en dansk digter siger: Det er i 
grunden så ubegribeligt: Lyset bevæger sig med 
300.000 meter i sekundet – Alligevel er det os, 
der er for hurtige!

Alt det vi skal skynde os for at nå. Så kærlig-
heden skal klares i weekenden, hvis der er tid, 
eller i ulvetimen mellem 16 og syv, sammen med 
indkøbene og aftensmaden og opvasken.  Dernæst 
helt udkørte ind foran fjernsynets kolde lys, hvis 
ikke også der var lidt arbejde der skulle nås – vi 
har så travlt, så er det ikke altid at man får set 

Og det skete i de dage...

Så blev det da atter jul i vores lille krog af ver-
den. Og endnu i år har vi hørt det gammelkendte 
juleevangelium, som siger glæd jer verden, thi 
jer er i dag en frelser født, han er Kristus Herren. 
Fra nu af ser jeres liv helt anderledes ud, for i nat 
har himmelen bøjet sig ned til jorden og taget 
den i sin favn, siger Gud. Aldrig skal I længere 
gå i mørke uden at jeg er med jer, alle dage indtil 
verdens ende.

Det er hvad vi fejrer juleaften og vi minder 
hinanden om den kærlighed der mødte os den-
gang, som vi fik i gave også til at glæde og elske 
hinanden med.

Det er jul – også en tid for eftertænksomhed, 
tid til at tage livet i rette øjesyn - vi træder et skridt 
tilbage fra den grå og kedelige hverdag og ser på 
os selv og hinanden, men med nye øjne, for det 
er jul! Det vi har ventet på. Det er atter højtid.

Nu er forberedelserne på plads – forhåbentligt 
– og tillige med alskens lækre sager er andestegen 
gjort klar, proppet med æbler og svesker, og den 
liflige duft fra køkkenet skal snart brede sig rundt 
i huset. Gaverne er også pakket ind og lagt under-
neden træet, hvor de beskues af funklende små 
blikke – julens fest er ikke mindst for børnenes 
skyld. Men vi andre gamle eller halvgamle nisser 
kan nu også godt blive bløde om hjertet, når nu vi 
sidder og tænker tilbage på årene som gik og julen 
derhjemme i mors og fars hus. Alle de mennesker 
vi fik at dele livets gaver med. 

Ja, ser vi tilbage så dukker den ene julefest op 
efter den anden og mange, mange mennesker med 
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meget, synes vi. Men så tog han den og varmede 
den i sin hånd og så pludselig efter lidt tid, ja så 
strålede den i alle regnbuens farver og med en 
dejlig glans,.. og, sagde han, når den er kold, så 
er der intet skønt ved den, den trænger til en varm 
hånd for at kunne sprede sin glæde og farveglans.

Jeg husker det så tydeligt og tænker: Og sådan 
er det også med mennesker. Jo, der er mange 
agater blandt de mennesker, vi møder på vor vej. 
Måske synes de upåagtede, ja, måske nærmest 
værdiløse, hvis de er omgivet af kulde og lige-
gyldighed - indimellem er vi vel også selv een af 
disse blege sten.

Men det er så blot den varme hånd, som mang-
ler - en hånd, som kan lede lidt af kærlighedens 
varme ind i den tilsyneladende hårde klump og 
lokke skønheden frem. Det være sig en venlig 
bemærkning, eller et lyst smil, et kram, et skul-
derklap.. eller en gave, eller velsagtens bare et 
hyggeligt samvær i skæret fra julelysene, en stund 
sammen med familie eller venner.

Ja! de gaver kan vi jo dele ud af hele året, men 
jeg tror særligt, at det er julen, der minder os om, 
at vi er skabt til glæde og fællesskab, og til noget 
andet og større, end det at løbe fra vores liv. 

Juleevangeliet siger det samme, hvis man læ-
ser det ret,.. det fortæller os.. du! lille menneske-
barn: Du skal ikke fortabes i verdens mørke og 
kaos, din fremtid er ikke tomhed og øde, men liv 
og lys – thi jeg er med jer så langt som til korset, 
og så længe som evigheden. Og fordi jeg har el-
sket jer, således skylder I også at elske hinanden. 
Det er jo Bibelens store vidunderlige historie kort 
fortalt, men det begynder julenat med Jesu fødsel.

Det er her, Vor Herre rækker ud og finder os 
i mørket – det er Guds varme favntag omkring 
vor jord, der igen lader livet stråle i alskens 
farver, akkurat, som det var tilfældet med smyk-
kestenen, der fik sine farver igen ved en varm og 
kærlig hånd.

Således tager Gud jorden i sin favn, så det, som 
var dødt og håbløst, får nyt liv, får varme, får lys, 
får kærlighed. Det er, hvad julen handler om og 
det er også, hvad vores liv handler om. 

Glædelig jul – Amen!
Juleaftensprædiken 2011

Anders Frederiksen

hinanden i øjnene den dag, selvom det er derfra 
lyset og varmen til at leve kommer, alligevel, så 
vi det ikke den dag.

Ja, så opdagede vi slet ikke lyset, vi løb fra det, 
så var det os, der var alt, alt for hurtige på den, 
hurtigere end lyset, som digteren siger det.

Så er det, at vi skal stoppe op, om det så blot 
er for et øjeblik og træde et skridt tilbage... og det 
er det, jeg tror, at julen er til for, at vi skal se! og 
varme os ved det lys, som er det sande lys. Det 
lys som kommer fra Gud og fra andre mennesker.

Og på en af årets korteste og koldeste dage, ja, 

så er det da også at vi varmer os ved hinanden, 
kommer hinanden nær og husker hinanden på, 
hvad der er vigtigt i det liv, som blev givet os – det 
er glæden, som er den egentlige gave. Alle gode 
gaver de kommer oven ned, som det hedder i en 
gammel salme. I hvert fald er det ikke noget man 
kan købe sig til henne i butikkerne, den sande 
glæde kan ikke pakkes ind i fint papir, men den 
møder os til dagligt, der hvor mennesker er, og 
hvor mennesker er omhyggelige med og omsorgs-
fulde for hinanden.

Jeg husker ikke ret mange julegaver fra min 
barndom, men jeg husker glæden, juleglæden, 
som en oase midt i mørketiden og vinterkul-
den......... og så husker jeg et år, hvor min far havde 
købt et smykke til min mor og i særdeleshed den 
historie der fulgte med smykket – det var en så-
kaldt agatsten, tror jeg nok, tilslebet i en halskæde.

Det var ellers bare en bleg og kold sten, som 
den lå der i sin lille æske, og den så ikke ud af ret 
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De nye menighedsråd
Der er ikke til de 3 menighedsråd indkommet 
alternative kandidatlister til de nye råd og de 
opstillede kandidater er derved valgt.

Det vil derfor sige, at:
- i Alsted Sogn er genvalgt Jens Hansen, John-

na Toft Kristensen, Ulla Nørgaard og Jørgen Niel-
sen. Der er ikke kommet nye kandidater og derfor 
vil Alsted Menighedsråd ikke være fuldtalligt, 
men håber på, at få lov til at fortsætte med kun 4 
medlemmer.

- i Bjernede Sogn er genvalgt Erik Nielsen, 
Grete German Petersen og Lillian Wik. Derud-
over er 2 nye, Per Bunde Christensen og Jinnie 
Rodholt, kommet ind. Som suppleanter står Chri-
stian Rasmussen, Jørgen Steen Jensen, Ole Bent 
Pedersen og Lars Nielsen.

- i Slaglille Fjenneslev Sogne, til det fælles me-
nighedsråd, er der kun eet genvalg. For Slaglille 
Sogn er følgende nye medlemmer valgt, Dorte 
Nørgaard, Claus Christensen og Marianne Hauge 
og som suppleant Helle Olsen. For Fjenneslev 
Sogn var der genvalg til Sonja Grangaard og 2 
nye, Margit Nielsen og Vagn Pedersen.

STOR TAK TIL ALLE AFGÅENDE 
MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER FOR 

GODT SAMARBEJDE I DE FORGANGNE 4 ÅR.

Gammelt / nyt menighedsråd i Bjernede
I det nuværende Bjernede Menighedsråd har Tove 
Nielsen valgt at trække sig ud af menighedsråds-
arbejdet. Tove har været aktiv med kirkebladsar-
bejdet. Vi siger Tove tak for et godt samarbejde og 
mange hyggelige timer ved vores møder.

Jørgen Steen Jensen har valgt at være suppleant 
i det nye råd.

Vi siger velkommen til Per Bunde Christensen, 
der tidligere har prøvet kræfter med menigheds-
rådsarbejdet. Jinnie Rodholt er ny i denne sam-
menhæng.

Som nye suppleanter siger vi velkommen til 
Christian Rasmussen og Lars Nielsen. 

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samar-
bejde i menighedsrådet til gavn for sognelivet.

Grete German

indlæg fra kommende menighedsrådsmedlem i Slaglille Sogn
8 år inde - 4 år ude - og så igen inde 
I sommeren 2000 kom der en lille folder i postkassen. Det var en opfordring til 
at stille op til menighedsrådsvalg i november.

Jeg tog handsken op, og det kom jeg ikke til at fortryde.
Rådet blev sammensat af næsten ene nye folk, men alle gik til sagen med ildhu. 

Meget skulle læres, men det gik godt hen ad vejen.
Efter en 4-årig periode var der valg igen. Alle gamle medlemmer på nær en 

enkelt genopstillede. Da der ikke indkom nogen andre lister, kunne vi se frem til 
endnu en 4-årig periode.

Denne periode blev meget travl, da Slaglille Kirke var så heldig at arve en 
større sum penge, som vi kunne bruge til kirkens forskønnelse, som der stod i 
testamentet. En meget stor men også krævende velsignelse, da kirken jo generelt 

Dorte Nørgaard. 
Arkivfoto fra 2004.

fattes penge. Mange penge blev brugt til en større renovering af kirkerummet med maling af kirke-
bænke, nye hynder, nyt tæppe i koret og et antependium til alteret. Vi investerede også i et gammelt 
nyrenoveret orgel, som også blev malet i de nye farver.

En stor mundfuld, men alle gik til sagen med interesse.
Ved kirkens genåbning, var de fleste tilfredse med resultatet, mens enkelte var lidt forbeholdne.
Så kom vi til 2008, og en ny valgperiode truede.
Jeg var selv flyttet fra sognet i maj og kunne derfor ikke genopstille. De øvrige rådsmedlemmer 

valgte også at trække sig. 8 år måtte være nok.
Det var med lidt vemod, jeg tog afsked med sognet, specielt set i lyset af, at vi netop havde ansat en 

ny præst, som vi ventede os meget af, men da Anders Frederiksen på det tidspunkt var overenskomstan-
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sat, var der ingen mulighed for at løse sognebånd.
Denne sognebåndsløsning var der megen dis-

kussion om efter valget, helt op på ministerplan, 
og det endte da også med, at der kom en ny lov, 
som gjorde det muligt at løse sognebånd til en 
overenskomstansat præst. Da dette blev offentlig-
gjort, løste jeg sognebånd til Anders. Så var jeg 
hjemme igen i min dåbs- og konfirmationskirke.

Derefter har jeg fuldt kirke- og sognelivet i 
4-sognspastoratet lidt på afstand, men har dog 
stadig været til gudstjeneste når lejlighed bød sig, 
og hilst på præst og øvrigt personale. Det har altid 
været hyggeligt.

Så nærmede vi os igen et menighedsrådsvalg 
i november 2012. 

Jeg mødte op til orienteringsmødet, som måske 

endte lidt kaotisk. Det var svært at finde kandida-
ter nok, men jeg havde ikke tænkt mig at stille op. 
Jeg ville bare lytte og hilse på gamle bekendte.

Et par dage efter blev jeg ringet op og opfor-
dret til at stille op og samle en ny liste. En sådan 
henvendelse kunne jeg ikke sidde overhørig. Jeg 
tog tråden op og samlede en liste med 4 kandida-
ter. Det var ikke nemt, men det lykkedes, og den 
endelige liste blev afleveret til valgbestyrelsen 2. 
oktober.

Så nu er jeg inde igen.
Jeg håber på et godt og konstruktivt samarbej-

de i hele Rådet, som jo også består af medlemmer 
fra Fjenneslev, og at vores personale ser positivt 
og åbent på det nye råds sammensætning.

Dorte Nørgaard  

Bjernede Kirke 
26.08.2012: Robert Bækgaard Jensen
07.10.2012: Julius Karl Persson Frederiksen
07.10.2012: Alexander Heisel Olszowa

Slaglille Kirke
02.09.2012: Saga List Lydholm 

Fjenneslev Kirke
09.09.2012: Ida Mølgaard
22.09.2012: Oscar Lønberg Jacobsen
03.11.2012: Christoffer Elle Gjøg
03.11.2012: Mikkel Glud Selvig Andersen
18.11.2012: Magne Frej Eskehøj Jessen

tillykke med dåben

Julesangaften i Bjernede 27.11.
Tirsdag 27. november kl. 19.00 afholdes ju-
lesangaften i Bjernede Ringerhus. Jesper Fink-
Jensen og Michael Kammer vil spille og synge 

for på julens salmer og sange. 
Menighedsrådet byder på kaffe og kage.
Alle er velkomne. 

Luciaoptog med Fjenneslev Kirkes børnekor 2.12. og 9.12.
Børnekoret er kommet godt fra start med at afholde prø-
ver på Sorø Borgerskole. Koret går igen i år Lucia ved to 
gudstjenester i adventstiden, første gang 2. december kl. 
9.00 i Bjernede Kirke, og anden gang 9. december kl. 
10.30 i Slaglille Kirke. 

Gå ikke glip af denne mulighed for at opleve en stem-
ningsfuld adventsgudstjeneste, hvor børnekoret synger 
smukke julesalmer med levende lys i hænderne!

Man kan læse mere om børnekoret på sognenes musik-
hjemmeside hvide-musik.dk

Luciaoptog i Fjenneslev Kirke 2011.
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Julekoncert med korene og kirkemusikere 13.12.
13. december kl. 19.00 i Slaglille Kirke afholdes 
der for første gang en fælles julekoncert for ko-
rene og kirkemusikerne i pastoratet: Hvidekoret 
synger populære julemelodier som ”Jeg så jule-
manden kysse mor” og mere traditionelle salmer, 
kirkesanger Michael Kammer fremfører ”Når du 
ser et stjerneskud” og andre stemningsfulde ju-
lesange, og organist Jesper Fink-Jensen spiller 
festlige musikstykker på Slaglille Kirkes orgel. 

13. december er Luciadag, og derfor går Fjen-
neslev Kirkes børnekor også Lucia ved denne 
lejlighed, og synger derudover en række smukke 
julesalmer. De fremmødte kan synge med på 
nogle af de kendte salmer, der hører julen til, og 
det hele rundes af med et lille traktement i Slag-

lille Kirkes våbenhus. Alle er hjerteligt velkomne, 
og der er gratis adgang!

Se mere om Hvidekoret på hjemmesiden
hvide-musik.dk

Billedet er fra sidste års juletræs-tænding.

Julestue og juletræet tændes i Alsted 2.12.
2. december kl. 15.00 er der julestue i Legathuset 
i Alsted. Kl. ca. 16.00 tændes juletræet på kirkens 
p-plads. 

Efterfølgende er der gløgg og æbleskiver i 
Legathuset. 

Hvide-koret fra sidste års alle helgen i Bjernede.

De ni Læsninger i Bjernede Kirke 16.12.
De Ni Læsninger afholdes i år 16. december kl. 
19.00 i Bjernede Kirke. Årets læsninger, der 
bliver fremført af medlemmer af menigheden, 
sammenfatter Det Gamle og Det Nye Testamentes 
skildring af begivenhederne der ledte frem til 
Jesu fødsel, startende med historien om verdens 
skabelse i 1. Mosebog, og afsluttende med engle-
nes lovsang for hyrderne julenat på marken uden 
for Betlehem.

Mellem oplæsningerne, vil der traditionen tro 
være musikindslag, der illustrerer bibelstedets 
indhold, og skal tjene til menighedens inspiration 
og eftertanke. Musikken vil i år bestå af salmer og 
sange fremført af kirkesanger Michael Kammer, 
små orgelstykker skrevet til lejligheden af kirkens 
organist, samt naturligvis af mere velkendte fæl-
lessalmer.

Liturg er sognepræst Anders Frederiksen. Ef-
ter musikgudstjenestens afslutning, vil der være 
en bid brød til de fremmødte i kirkens våbenhus. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Kirkesanger Michael Kammer.
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Julekoncert i Fjenneslev Kirke 18.12.
18. december kl. 19.00 i Fjenneslev Kirke er 
der julekoncert med sangerinden Lise Nees og 
hendes akkompagnetør.

Billedet af Lise Nees er fra en tidligere koncert 
i Fjenneslev Kirke.

Koncerten vil dække bredt over julens sange 
og salmer og undervejs vil der også være fæl-
lessang.

Lise Nees er bl.a. uddannet i London og New 
York. Hun har haft solistoptræden sammen med 
flere symfoniorkestre og sammen med Radioens 
Underholdningsorkester i Ledreborg Slotspark.

Glæd jer til rigtig at komme i julestemning 
denne aften. 

Efter koncerten er der et let traktement i Sogne-
huset - alle er hjertelig velkomne.

nytårsgudstjeneste i Bjernede 1.1.2013
1. januar 2013 kl. 16.00 er der nytårsgudstjeneste i Bjernede 

Kirke.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden - traditionen tro - godt 

nytår med et glas champagne og lidt kransekage.

nytårskoncert i Alsted Kirke 6.1.2013
6. januar 2013 nytårskoncert i Alsted Kirke kl. 19.30. Efter 4 års pause, 
hvor Lene Siel har optrådt med sin julekoncert i de store koncerthuse, synger 
Lene Siel igen i kirkerne.

Lene Siel synger fortrinsvis på dansk og repertoiret er meget bredt.
Kom og få en rigtig dejlig oplevelse. 

Lene Siel.

Fastelavnsgudstjeneste i Fjenneslev 10.2.2013
10. februar 2013 fastelavnsgudstjeneste i Fjenneslev Kirke kl. 
10.00. Efter gudstjenesten er der sædvanen tro tøndeslagning på 
Sognehusets terrasse og der er drikkelse og fastelavnsboller til alle.

Hvad der ellers skal ske, det vil dagen vise.
Alle børn må meget gerne komme udklædte og vi glæder os til at 

se, hvad I har fundet på denne gang.
Vi ses til fastelavn i Fjenneslev Kirke og i Sognehuset.

Arkivfoto.
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Set og sket siden sidst

Familiegudstjeneste med nye salmemelodier 28.2.2013
28. februar i Bjernede Kirke kl. 17.00 synger Hvidekoret nyere salmer og 
sange med musik af kirkens organist, Jesper Fink-Jensen. 

Jesper har været organist i Slaglille, Bjernede og Fjenneslev Kirker siden 
2005, og modtog i 2006 en pris fra Roskilde Stift for en melodi til stiftssalmen 
”I templet stod en stædig dreng”, der også vil blive afsunget ved gudstjene-
sten. Han er derudover en flittig arrangør og komponist i forbindelse med 
sit arbejde som organist og korleder i pastoratet, samt som dirigent for Sorø 
Underholdningskor.

Fællessalmerne ved gudstjenesten vil være til moderne rytmiske melodier, 
så der er lagt op til en festlig og uformel gudstjeneste, som hele familien kan 
være med til. Efter gudstjenesten vil der være fællesspisning i Ringerhuset.

Alsted Kirke har fået 
ny fod ved døbefon-
ten, udført af tømrer-
mester Nis Brandt.

Børnekoret under høstgudstjenesten i 
Slaglille Kirke.

Hvide-koret sang ved årets 
høstgudstjeneste i Fjenneslev 
Kirke.

Jesper Fink-Jensen og Hans 
Krarup har givet koncert i 

Alsted Kirke. 

60 år
Et stort forsinket til lykke til 
graveren ved Bjernede Kirke, 
Freddie Kristiansen.

Han fyldte 60 år d. 24. 
september, hvilket blev fejret 
med brunch for kolleger og 
naboer.

Du sendes de bedste øn-
sker for fremtiden fra Menig-
hedsrådet i Bjernede. 

Jesper Fink-Jensen.

Bedre sent end aldrig - til lykke

Freddy Kristiansen.

Sølvbryllyp
Det er kommet redaktø-
ren for øre, at kirkevær-
gen for Alsted Kirke har 
haft sølvbryllup. Derfor 
ønskes Agnethe og Jør-
gen Nielsen et STORT 
til lykke med dagen.
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Projektet på den nordlige del af Slaglille 
Kirkegård er færdig, når du læser dette blad
Der er siden sidst blev indrettet lapidarier langs 
muren ind mod præstegården (se billedet) og 
langs muren ud for tårnet. Begge lapidarier 
indeholder kun bevaringsværdige gravsten og 
mellem stenene er sat storkenæb.

På flyvergraven er den liggende sten blev 
skråt-stillet, fordi den var begyndt at frost-
sprænge, da der er en svag hulning, hvor vandet 
kunne stå om vinteren (se billedet).

Der har været afholdt koncert i Alsted Kirke 
med studerende fra Sjællands Kirkemusikskole 
i Roskilde. Koncerten var meget vellykket og 

graver Poul Malthe, der selv er blevet undervist 
på kirkemusikskolen, sang også bl.a. en egen-

komposition.

Der er blevet opsat nyt gelænder ved den lille 
indgang til Fjenneslev Kirke, da det gamle 

var blevet påkørt. Gitteret er udført af Jan 
Olsen, Fjenneslevmagle.

Slaglille Kirke har fået lampe på prædike-
stolens læsepult.

Alle gravstedshække vil være nyplantet og i 
de 2 aflange bede langs græsarealet, er plantet 
paradisæble-træer, som det sidste. 

Vi retter en STOR tak til alle de ansatte og 
alle de frivillige fra Slaglille Fjenneslev Sognes 
Menighedsråd, der har bidraget til at projektet er 
fuldført med så godt et resultat, og hele tiden med 
æstetikken i højsæde. 

I næste menighedsrådsperiode er det planlagt 
at fortsætte kirkegårdsrenoveringen på kirkens 
sydlige del. Dette indebærer bl.a. at "Ukendt fæl-
lesgrav" vil blive reetableret i ny og forskønnet 
udformning, således vil der komme nye hække, 
et bed med blomstersøjler og brostens-sti til kor-
set. Der vil blive etableret nye urnegravsteder 
på udvalgte arealer og ikke mindst etableret en 
forbedret materialeplads.

I skrivende stund er der gjort forberedelser til 
en kommende allé i hovedlinjen fra våbenhuset og 
stik syd, på den "nye" kirkegårdsafdeling.
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Kontakter
vedr. Slaglille Kirke

Kontakter 
vedr. Bjernede Kirke

Formand Sonja Grangaard ............ 43 43 10 03

Kirkeværge Karsten Haack ........... 20 15 19 96

Graver Connie Olsen ..................... 51 20 32 16
email: slaglille.graver@gmail.com.

Organist Jesper Fink-Jensen.......... 32 51 20 00

Kirkesanger Michael Kammer ...... 51 19 79 57

www.slaglille-kirke.dk

www.bjernede-kirke.dk
Formand Erik Nielsen ................... 57 84 52 10

Kirkeværge Grete Petersen ........... 57 84 50 54

Graver Freddie Kristiansen ........... 22 97 10 44

Organist Jesper Fink-Jensen.......... 32 51 20 00

Kirkesanger Michael Kammer ...... 51 19 79 57

Kontakter 
vedr. Alsted Kirke

Kontakter
vedr. Fjenneslev Kirke

www.fjenneslev-kirke.dk

Formand Jens Hansen ................... 57 64 80 75

Kirkeværge Jørgen Nielsen ........... 57 80 92 02

Graver Poul Malthe ....................... 26 80 80 54

Organist vakant

Kirkesanger Jesper Fink-Jensen .... 32 51 20 00

www.alsted-kirke.dk

Formand Sonja Grangaard ............ 43 43 10 03

Kirkeværge Kirsten Jensen ........... 20 29 24 74

Graver Christian Olsen ................. 29 60 98 68
email: fjenneslev-kirke@mail.dk

Organist Jesper Fink-Jensen.......... 32 51 20 00

Kirkesanger Michael Kammer ...... 51 19 79 57

De på denne side nævnte formænd og kirkeværger fungerer kun indtil 1. 
søndag i advent, hvor de nye råd træder til.
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Kirkebladsudvalget består af medlemmer fra alle 
menighedsråd i pastoratet + sognepræsten. 

Udvalgets opgave består i, at formidle de 
aktiviteter, der kommer i det kommende kvartal 
på bedst mulig måde.
Kirkebladet omdeles af Post Danmark.
Oplag 1.400 eksemplarer.
Grafisk layout Kirsten Jensen
Tryk Glumsø Bogtrykkeri A/S

Sognepræst Anders Frederiksen kan kontaktes 
på adressen:

Slaglille Præstegård
Ringstedvej 66, Slaglille

4173 Fjenneslev
tlf. 57 80 92 74 

mobil 51 42 19 80
email: aogf@km.dk

Sognepræsten træffes:
tirsdag-fredag og bedst fra kl. 10.00 - 12.00

Træffes ikke mandag.

Præstesekretær Helle Holm Christensen, 
træffes på tlf. 57 80 92 74 eller 

mobil 24 52 36 63. 

Henvendelse til præstesekretæren ved attest-
udfærdigelse, anmeldelse af fødsel og død.

Sognepræst 
Anders Frederiksen

Præstesekretær

Kirkebladsudvalget

Se opslag på kirkernes udhængsskabe eller på 
kirkens hjemmeside.

I alle tilfælde, kontakt vores sognepræst.

råd og vejledning

Kommende 
menighedsrådsmøder

Kirkebil - 29 89 60 00
Kirkebilen kører til ALLE gudstjenester i Slag-
lille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev Kirker. 

Du er også velkommen til at kontakte sogne-
præst Anders Frederiksen, tlf. 57 80 92 74.

Som omtalt forlader jeg posten som ansvarshaven-
de redaktør, hvorfor det vil være praktisk, at hvert 
menighedsråd tager billeder af deres aktiviteter og 
selv skriver artikler, som vedhæftes billederne.

Send materiale til Anders Frederiksen, som vil 
koordinere med de nye menighedsråd hvad angår 
nyt bladudvalg og ny redaktør.

Knus til jer alle fra afgående redaktør med tak 
for de sidste 12 år.

Kirsten Jensen

Fremtidige kirkeblade

Fra 1. december 2012 overtager sognepræst 
Anders Frederiksen opgaven med at være web-
master på kirkernes hjemmesider. Dermed bli-
ver der også nyt layout. Hjemmesideadresserne 
står på side 10.

Kirkenes hjemmesider



Aktiviteter og gudstjenester i pastoratet

gudstjenester i
Slaglille Plejeboliger

1. tirsdag i måneden 
kl. 14.30 + 23.12. kl. 14.00

11. november - 23. s.e.trinitatis
Alsted .........................................................9.00
Slaglille.....................................................10.30
18. november - 24. s.e.trinitatis
Bjernede .....................................................9.00
Fjenneslev ................................................10.30
25. november - sidste søndag i kirkeåret
Slaglille ......................................................9.00
Alsted .......................................................10.30
27. november
Bjernede, Julesangaften, se s. 5      .....kl. 19.00
2. december - 1. søndag i advent (NN)
Bjernede, Lucia, se s. 5            ...................9.00
Alsted, julestue, se s. 6      ........................15.00
9. december - 2. søndag i advent
Alsted .........................................................9.00
Slaglille, Lucia, se s. 5 .............................10.30
13. december 
Slaglille, julekoncert, se s. 6         ............19.00
16. december - 3. søndag i advent
Bjernede, de ni læsninger, se s. 6          ....19.00
18. december
Fjenneslev, julekoncert, se s. 7         .........19.00
24. december - juleaften
Bjernede ...................................................11.30
Alsted .......................................................12.30
Fjenneslev ................................................14.00
Slaglille ....................................................15.00
25. december - juledag
Bjernede .....................................................9.00
Fjenneslev ................................................10.30
26. december - 2. juledag
Slaglille ......................................................9.00

30. december - julesøndag (NN)
Alsted .........................................................9.00
1. januar - nytårsdag
Bjernede, se s. 7              ..........................16.00
6. januar - Helligtrekongers søndag
Bjernede           ...........................................9,00
Fjenneslev ................................................10.30
Alsted, nytårskoncert, se s. 7 ...................19.30
13. januar - 1. s. e. helligtrekonger
Slaglille ......................................................9.00
Alsted .......................................................10.30
20. januar - sidste s.e. helligtrekonger
Fjenneslev ..................................................9.00
Bjernede ...................................................10.30
27. januar - septuagesima (NN)
Slaglille ......................................................9.00
3. februar - sexagesima
Bjernede           ...........................................9.00
Alsted .......................................................10.30
10. februar - fastelavnssøndag
Fjenneslev, tøndeslagning, se s. 7          ...10.00
17. februar - 1. s. i fasten
Bjernede .....................................................9.00
24. februar - 2. s. i fasten
Alsted .........................................................9.00
Slaglille ....................................................10.30
28. februar - familiegudstjeneste
Bjernede ...................................................17.00
3. marts - 3. s. i fasten
Fjenneslev ..................................................9.00
Bjernede ...................................................10.30

ret til ændringer forbeholdes med hensyn til prædikant!            = Kirkekaffe og    = mad og drikke
Kirkebil: se side 11.


