
KirKe- og Sognenyt
marts - april - maj 2014

Slaglille Bjernede Alsted Fjenneslev

Se periodens arrangementer på side 4, 5, 6 og 7.
2. sæson på kirkegårdsbedet med juleroser på Slaglille Kirkegård

Læs mere inde i bladet.

Den helt rigtige belysning af det nyåbnede østvin-
due i Fjenneslev Kirke kan opnås til gudstjenesten 
søndag den 16. marts kl. 9.00 - hvis solen altså 
skinner den dag.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Sognehuset.

Bedste belysning mosaikrude

Vinterstemning 

HUSK!
Foredrag med Per 
Stig Møller

Musik-foredrag om 
Leonard Cohen og 
Dostojevskij
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Præsten har ordet
Foråret så sagte kommer…

Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit sølvblå flor 
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor

Kaj Munk levede i en mørk og kold tid, men havde 
håbet og sin tro i behold, selv i anfægtelsens dystre 
timer og til trods for at alt så sort ud…

Under et besøg på Lolland i 1942 havde han fået 
den indskydelse at tage en rod af skovens vilde, 
blå anemone over til det barske Vestjylland og 

plante den i sin haves magre jord og skarpe klima. 
Og så gik han vinteren igennem og ventede og 
tænkte: den vil dø – dø som et billede på det 
Danmark, der fra den fede jord og det blide klima 
er plantet over i havgusens vejrlig og det karrige 
grus, som det ikke har livskraft og hårdførhed nok 
til at leve i. Og som Guds ord i den bundfrosne 
åndelige tundra.

Hvor var troen og modet til at tale ondskaben og 
mørket imod?

Kold om hjertet, mørk i sindet går han så en tidlig 
forårsdag i sin have. Og hvad ser han?

Anemonen har slået rod, den har rejst en rank lille 
stængel og smiler til ham med sit himmelblå øje 
lige op i ansigtet!

Åh er det Guds vilje og Danmarks skæbne han 
møder! Ja varm om hjertet, lys i sindet skriver 
han digtet om den Blå Anemone, som han sendte 
sine venner som en hilsen til julen, som han døde 
i nytåret.

Ja således kunne håbet tændes, ved Gud klare 
vilje, som en lille blomst op af den frosne jord, 
eller som nat i Bethlehem.

Så han valgte at blive i Danmark, selvom han flere 
gange blev advaret og meget indtrængende bedt 
om at flygte til Sverige.

Den 4. januar henter de ham så… Og han siger til 
sin kone, de berømte ord: Græd ikke, Lise, men 
stol på Gud.

Timer efter om natten bliver han så henrettet. Og 
den 5. januar finder man ham død - i en grøfte-
kant i Hørbylunde bakker ved Silkeborg, skudt af 
tyskerne tre gange igennem hovedet.

Den 5. januar fik sorgen frit løb i Danmark ved 
nyheden om Digterens skændige død. Et par skov-
arbejdere rejste et trækors i grøftekanten på mord-
stedet med initialerne KM. Kaj Munk
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Ligfærden fra Silkeborg til Vedersø var som et 
tavst triumftog, en helt enestående national til-
kendegivelse.  Skoler fik fri, butikkerne lukkede, 
flagene kom på halv, folk stod tavse og tæt langs 
vejene med blottede hoveder. Begravelsen blev 
en enkel, men overmåde gribende højtidelighed. 
Den var efter tysk befaling ikke annonceret. Alli-
gevel mødte over 3000 mennesker frem fra nær og 
fjern ved Vedersø afsides beliggende sognekirke.
Præstegårdens flag, som ikke havde været frem-
me siden besættelsesdagen kom på hans kiste, 
men fjernedes for en gang at vaje fra sin stang i 
et befriet Danmark. 

Vedersø Præstegård, der nu er museum

Forårsdigt

I stedet trådte fire unge lokale mænd fra egnen 
hen med et nyt Dannebrog og lod det dale ned 
over kisten.

Af jord er du kommet, til jord skal du blive og af 
jorden skal du igen opstå.

Ja, således hviler Kaj Munk da under ungdom-
mens flag, under korsets fredstegn i blodets dyb-
røde farve.

Og således mindes vi også ham, som for Jesu 
skyld gav sit liv for sandheden og troens tjeneste. 
Og vi længes efter forår, påske og Guds velsig-
nende sommer.

Frygt ikke – stol på Gud.

(fra en prædiken den 5. januar 2014 på 70 årsdagen 
for Kaj Munks død)… 

Erantis i hæk.
Vinter på vej væk.
Sneen viger blad for blad.
Forårets komme gør så glad.

Ikke så langt her fra...
vinteren sig en pause tager.
Jeg har set i sneens vigende lagen,
at lyset langsomt vinder ind på dagen.

En kold plet i mit vinterdanske sind,
rammes af varme fra en syd/vesten vind.
Jeg indånder duften af kulde der viger,
og glæden skyller over og bryder alle diger.

Jeg danser en lille overstadig dans,
og binder om panden en usynlig rosenkrans.

Dejlige forår kom nu frimodigt frem,
jeg åbner vinduer og døre på klem.

Kom nu du kære forår... 
inden jeg forfrysning får...
kom - kom - kom
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Kirkebladet udvidet
Nu er et år gået siden det nye bladudvalg tiltrådte 
og i det forgangne år har vi puslet med tanken om 
udvidelse af kirkebladets antal sider. Vi håber, I 
vil tage godt imod vores "store" kirkeblad.

Venlig hilsen 
Bladudvalget

Fastelavn i Fjenneslev
Søndag den 2. marts 2014 fastelavnsgudstjene-
ste i Fjenneslev Kirke kl. 10.00. Kirkens børne-
kor medvirker.

Efter gudstjenesten er der sædvanen tro tønde-
slagning på Sognehusets terrasse, og der er drik-
kelse og fastelavnsboller til alle både børn og 
voksne.

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 derefter 
i Sognehuset. Tøndeslagning. Arkivfoto fra 2012

Musikforedrag i Slaglille Kirke

Leonard Cohen

Fjodor Dostojevski

Det sker torsdag den 13. marts kl. 19.30 i Slag-
lille Kirke.

Dostojevskij og Leonard Cohen - Det Gådefulde 
menneske og en Gud fuld af nåde ved sognepræ-
sterne Christina Philipstatt og Peter Danielsen.  
 
Mennesket er og forbliver en gåde, påstod en af 
de største verdensforfattere, Fjodor Dostojevskij 
i 1840´erne. I 1970érne og indtil i dag har forfat-
teren, komponisten og sangeren Leonard Cohen 
gjort det samme. Den ene var stærk ortodoks 
kristen, den anden er kristuselskende jøde og 
buddhist. Begge beskæftiger de sig med tanken 
om det polyfone menneske, der med sine mange 
lag både i sind og tanke, aldrig kan afdækkes eller 
beskrives gennem moralske termer, fordi disse, 
så snart de udtales, afslører deres modsætning. 

Aftenen vil byde på en litterær rejse ind i to 
af Dostojevskijs mesterværker ”Forbrydelse og 
straf” og ”Brødrene Karamassov”, et indblik i 
Cohens forfatterskab, bl.a. Beautiful Loosers, 
Cohens stærke og vedkommende bibelske bil-
ledunivers, her ”Story of Isac”, ”Susanne”, ”Hal-
leluja”, som sognepræst Peter Danielsen også vil 
spille og synge, samt flere af Cohens poetiske og 
altid vedkommende sange. 

Sognetur til Fredericia
Årets sognetur bliver den 31. maj og går til Fre-
dericia. Der er afgang fra Fjenneslev kl. 9.00 og 
fra Bjernede kl. 9.15.

Se annonce i Sorø Avis den 29. april eller på 
kirkernes hjemmesider.
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Kor i Sorø
Søndag eftermiddag den 23. marts kl. 16.00 
er der koncert i Sorø Klosterkirke ved det tra-
ditionsrige årlige kortræf ”Kor i Sorø”, hvor alle 
kommunens kor er inviteret til at deltage. I år 
deltager bl.a. Hvidekoret og Sorø Underhold-

ningskor. Hvert kor synger et kort program, og 
derudover er der fællesnumre for alle korene. 

Der henvises til musikhjemmesiden www.hvide-
musik.dk for flere praktiske detaljer.

Børnekoret opfører ”Mary Poppins” 

Børnekorets musical er i år en forkortet udgave af 
musicalen om barnepigen Mary Poppins, der læ-
rer familien Banks at værne om det nære familie-
liv, i stedet for at familiens voksne engagerer sig 
i alverdens problemer og overlader opdragelsen 
af børnene til fremmede. Dens budskab er derfor 
også relevant for børn og voksne i dag.

De mest kendte sange fra Mary Poppins har de 
engelske titler ”Chim Chim Cheree”, ”A Spoonful 
of Sugar” og ”Feed the Birds”. Disse sange bliver 

ved børnekorets opførelse suppleret med optrin 
med ny popmusik, der udgør et festligt bagtæppe 
for de fantastiske begivenheder som familiens 
børn oplever sammen med barnepigen.

”Mary Poppins” bliver opført tirsdag den 8. 
april kl. 19.00 og onsdag den 9. april kl. 15.00 
i Multisalen på Sorø Borgerskole. Der er gratis 
adgang, og efter begge forestillinger vil der være 
en kop kaffe eller saftevand og et stykke kage til 
de fremmødte.

Foredrag om Kaj Munk i Slaglille
Onsdag den 9. april kl. 19.30 i Slaglille Kirke er der foredrag ved Per 
Stig Møller om Kaj Munk.

Folketingsmanden Per Stig Møller kaldes ekspert i Kaj Munk og har skrevet 
bogen "Munk" om samme. Alle er hjertelig velkomne.
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God påske!

Igen i år - torsdag den 17. april kl. 10.30 - har 
vi besluttet at traktere med en lille servering i 
Slaglille Kirke efter gudstjenesten.

Hvad traktementet i år vil bestå af, er i skrivende 
stund ikke besluttet, men vi skal nok finde på 
noget godt.

Så derfor kære kirkegængere sæt lidt ekstra tid 
af skærtorsdag, så vi kan få en god og hyggelig 
start på påsken.  

Skærtorsdag i Slaglille Kirke

Sidste år blev der rakt godt til fadet med 
canapeer

Faurés requiem langfredag i Fjenneslev Kirke

Fauré

Fredag den 18. april kl. 14.00 i Fjenneslev 
Kirke opføres uddrag fra Gabriel Faurés (1845-
1924) ”Requiem” som led i en liturgisk gudstje-
neste. Faurés smukke, romantiske musik blev 
første gang opført i 1888, og er siden blevet et af 
de mest populære værker inden for kirkemusik-
kens verden.

Tekstlæsningerne til gudstjenesten er taget fra Vor 
Herre Jesu Kristi lidelseshistorie, og har derfor 
strengt taget et andet emne end et requiem, der er 
en katolsk messe for de afdøde i almindelighed. 
Langfredagsteksten fra Lukasevangeliet rummer 
dog både Jesu forudsigelse om Dommedag og 
hans forbøn for den ene af de korsfæstede forbry-
dere, og har dermed et tema, der ligner messen 
for de afdøde ganske meget. Ved at kombinere 
evangelieteksterne og udvalgte dele af Faurés 
musik, bliver gudstjenestens vigtigste omdrej-
ningspunkt derfor Jesu forbøn for den angrende 
synder, der ved Jesu død og opstandelse opnår 
frelse fra synd og død.

Ved opførelsen i Fjenneslev Kirke er Henriette 
Nielsen (sopran) og Michael Kammer (baryton) 
solister, mens Hvidekoret synger de udvalgte 
korsteder. Det medvirkende strygerorkester ud-
gøres af elever fra Fokuslinjen ved Sorø Musiske 
Skole, samt af deres lærer Martin Høier (cello) og 
Annette Dahl (bratsch). Værkets centrale orgel-
stemme spilles af organist Merethe Køhl Hansen, 
og opførelsen dirigeres af Jesper Fink-Jensen. 
Der er gratis adgang, og alle er meget velkomne!

Sangaften i ringerhuset
Torsdag den 8. maj kl. 19.00 i Ringerhuset, Bjernede, hvor organist Jesper Fink-Jensen og kirke-
sanger Michael Kammer vil møde op med et program af forårets og forsommerens salmer og sange. 
Undervejs serveres kaffe og kage. Alle er velkomne.
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ny belysning på Fjenneslev Kirke

Nu er det blevet tydeligt at der er 
to tårne på Fjenneslev Kirke

Første søndag i advent tændte vi for den nye belysning, 
og vi håber, at rigtig mange har nydt synet af kirken. 

De nye lamper er sat lidt anderledes op. Derved får vi 
mere lys på dét, som er kirkens kendetegn - nemlig de 
to tårne.

Lamperne er LED-lamper, hvilket har en meget stor 
betydning for driftsudgifterne. Det er også permanente 
lamper, som ikke kræver samme grad af vedligehold 
og opsætning / nedtagning, hver gang vi nærmer os  
brugstiden. Det betyder samtidig, at vi kan bruge dem 
ved andre lejligheder i den mørke tid.

De nye lamper har en meget lang levetid, så i mange år 
fremover kan vi alle glæde os over lyset på vores kirke.

Stemningsfuld vandring til skumringsgudstjeneste

Arkivfoto fra sidste års skumringsvandring

Store Bededagsaften, torsdag den 15. maj. Van-
dringen starter ved skiltet kl. 19.45 ved Sundheds-
sporet bag kælkebakken/beachvolleybanen, ved 
Thyrasvej i Fjenneslev. Spejderne bærer fakler og 
vandringen er for alle, som har lyst til at deltage 
i denne særlige oplevelse.

Hvis du og dine børn også vil bære fakkel, kan 
den købes hos spejderne ved at møde op ved spej-
derhuset mellem kl. 19.15 og kl. 19.30.

Turens tempo er tilrettelagt så både mindre børn 
og langsomtgående kan nyde landskabet og i god 
tid kan nå til kirken inden gudstjenesten starter kl. 
20.30. Turens længde er 2 km.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved 
serveringen af varme hveder i Sognehuset inden 
faklerne tændes og turen går tilbage til Fjenneslev. 
De små kan tage lommelygter med.

Vi håber selvfølgelig også, at de, der vil køre til 
kirken, kører i god tid og er ved kirken senest 
kl. 20.15, så de kan nyde synet af fakkeloptoget.

Set og sket
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Hyggelig og opløftende spillemandsgudstjeneste

FJENNESLEV: Søndag formiddag – lidt surt – 
så ud til regn hele dagen. Men da gudstjenesten 
begyndte i Fjenneslev Kirke med spillemændene 
kom der straks en lysere stemning, og nogle stam-
pede endda taktfast med til musikken.

Dagens kirkelige handling var tilrettelagt af vo-
res præst Anders Frederiksen i samarbejde med 
spillemændene, og var en vekselvirkning mellem 
den almindelige kirkelige højmesse og spille-
mandsmusik. Der var valgt spillemandsmusik fra 
Danmark og Sverige, og gudstjenesten startede 
med Tellings Hopsa. 

Præsten havde valgt kendte salmer mellem læs-
ningerne, og derefter spillede spillemændene Sji-
jnmyra-valsen, som er fra grænsen mellem Dan-
mark og Sverige, nemlig Bornholm.

Jens Andersen sad ved orglet og klaveret og det 
betød, at menigheden sammen med kirkesan-
ger Michael Kammer også fik fornøjelsen af at 
synge sammen med kirkens organist Jesper Fink-
Jensen, som denne dag deltog som kirkegænger. 

Violinen blev flittigt strøget af Aage Madsen, gui-
tarens dejlige lyd blev fremtryllet af Jens Skov-
gaard og klarinettens fine toner sørgede John 
Kruse for.

Efter prædikenen klang Hambo på Logen gennem 
kirkerummet, efter altergangen Gånglåt från 
Äppelbo og til sidst Skeppare Scottish.
 
Og tænk, da gudstjenesten var færdig skinnede 
solen, og der var den smukkeste udsigt fra Fjen-
neslev Kirke.

Blev du nysgerrig? Så kan du finde melodierne 
på YouTube. 



9

gudstjeneste i Sognehuset med Lucia
Grundtvig skrev engang, at kir-
ken er bygget af ”levende stene”. 
Dermed mente han, at kirken er 
ikke hverken mørtel eller mur-
sten, men den er de mennesker 
som i Guds navn samles om ord 
og sang. Det udsagn måtte i sand-
hed stå sin prøve den 2. søndag i 
advent.

Varmeanlægget i Fjenneslev Kirke 
var nemlig gået ud af drift og kir-
ken kunne derfor ikke bruges. Til 
gengæld fik alle de fremmødte - ca. 
50 mennesker - en helt særlig ople-
velse, nemlig at den gamle Grundt-
vig måske alligevel havde ret. 

Gudstjenesten blev i mangel af 
bedre holdt i Sognehusets snævre 
lokaler. Det var både meget hyg-
geligt og stemningsfyldt, ikke 
mindst også pga. af vores lokale 
og søde Lucia-piger, der ses på 
det øverste billede. 

Vi regner dog med at bruge kirken 
fremover.  

Hyggeligt nærvær under gudstjenesten i Sognehuset
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Julekoncerten i Alsted Kirke
Pigerne i Børnekoret venter på, 
det bliver deres tur til at være i 
aktion som luciabrude. 

De havde en formidabel evne 
til at charmere og synge såvel 
luciasangen som de andre ju-
lesange "Nu tændes tusind ju-
lelys" og "En stjerne skinner i 
nat" i første afdeling og i anden 
afdeling "Jeg fandt en sang på 
vejen", "Lille Messias", "I en 
kostald under en stjerne". 

Børnekoret er ledet af organist 
Jesper Fink-Jensen.

hjerter sammen?", "Bjældeklang" "Jesus, hjertets lyst og glæde". Hvidekoret ledes af organist Jesper 
Fink-Jensen.

Kirkesanger Michael Kammer sang nogle 
julesange. Den første var "Velkommen, du 
dejlige jul" af Vilhelm Gregersen. Den an-
den var "Noël" af Gounod / Barbie og til 
sidst "Når du ser et stjerneskud" af Harline 
/ Washington. 

Når Michael er på slap line, så kan selv de 
meget høje toner nås, hvilket er skønt at 
høre. Michael blev til sangene ledsaget af 
organist Jesper Fink-Jensen på el-klaver.

Hvidekoret af-
venter det bli-
ver deres tur til 
at  synge. Koret 
sang "O kom, o 
kom, Imaanuel", 
"Gabriels bud-
skab", "Lad det 
klinge sødt i sky" 
og "Født blandt 
fromme dyr" i 
første afdeling og 
i anden afdeling 
var det "Ska' vi 
klippe vore jule-
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4. søndag i advent var der "De 9 læsninger" i 
Bjernede Kirke og mange var mødt op, dels for 
at høre det, der blev læst op og synge med på 
salmerne, som var mellem læsningerne og den 
efterfølgende julegløgg i våbenhuset.

Den 9. læsning blev foretaget af sognepræst An-
ders Frederiksen. De første 8 læsninger blev fore-
taget af lægfolk, den første af to piger, en dame 

De 9 læsninger i Bjernede Kirke
fra Hvidekoret, kirkens graver, 2 fra Bjernede Me-
nighedsråd, formanden for Slaglille-Fjenneslev 
Menighedsråd, formanden for Alsted Menigheds-
råd og sidst men ikke mindst kirkens organist. 

Mellem læsninger var der dels fællessalmer og 
dels orgelintermezzo'er ved Jesper Fink-Jensen. 
Efter 7. læsning var der solosang "Fra Himlen 
kom en engel klar" ved kirkesanger Michael 
Kammer, der med denne sang virkelig udfoldede 
sin stemmepragt.

nytårsdag i Fjenneslev Kirke
På den første dag i 2014 var der nytårsgudstjene-
ste i Fjenneslev. Det er efterhånden en mangeårig 
tradition, at en af pastoratets kirker holder guds-
tjeneste på denne dag, og i år var det i Fjenneslev 
Kirke. 

Mere end 60 mennesker var mødt og kirken var 
næsten fyldt helt op. Efter gudstjenesten kunne 
alle ønske hinanden godt nytår med et lille glas 
og hjemmebagt kransekage.

Samtidig vil menighedsrådene benytte lejlighe-
den til at sige tak til alle, som bakker op om vore 
arrangementer. 



12

Mindesten i Fjenneslev 
i ny app

Mindestenen, der står udenfor Fjenneslev Kirke, 
er kommet med i et runestensprojekt fra Natio-
nalmuseet.

Det er museets fotograf Roberto Fortuna og 
runolog Lisbeth Imer, der har været rundt i landet 
og fotografere og beskriver ca. 100 af landets 
runesten, hvoraf Fjenneslev-stenen er en af dem.

På www.wikipedia.dk, der er Danmarks elek-
troniske encyklopædium - altså et elektronisk 
leksikon - der hele tiden udvides og ændres.

Billedet af mindestenen, som er på Wikipedia, 
er fotograferet om aftenen, mens billedet oven-
over er taget i dagslys af Kirsten Jensen.

Konfirmationer 
i de kommende år

I de følgende år vil der blive konfirmation på 
følgende datoer:

2015
12. april i Slaglille Kirke og Bjernede Kirke
19. april i Alsted Kirke og Fjenneslev Kirke

2016 
3. april i Alsted Kirke og Fjenneslev Kirke
10. april i Slaglille Kirke og Bjernede Kirke

2017
23. april i Slaglille Kirke og Bjernede Kirke
30. april i Alsted Kirke og Fjenneslev Kirke

Årets konfirmationer
I skrivende stund er det ikke alle forældre, der 
har taget beslutning om, hvor deres barn skal 
konfirmeres, derfor er det ikke muligt her i kir-
kebladet at komme med en liste over navnene 
på årets konfirmander ved kirkerne i pastoratet.

Der er dog een ting, der er helt sikker og det er 
konfirmationsdatoerne, som er søndag den 27. 
april i henholdsvis Fjenneslev Kirke kl. 10.00 
og Alsted Kirke kl. 11.15 og søndag den 4. maj 
i henholdsvis Slaglille Kirke kl. 10.00 og i Bjer-
nede Kirke kl. 11.15. 
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Yderligere undersøgelser blev foretaget af arkæologer, som 
daterede gravpladsen til at være ca. 1000 år e.Kr. Det 
overnaturlige usynlige havde skabt en barriere mod vort 
moderne samfunds materialisme. 

Folkene holdt samråd og besluttede at lade nogle heste 
trække træstammerne ud til skovvejen. Desuden blev det 
bestemt, at der skulle sættes en stor sten midt på pladsen 
med ordene ”Solens pragt, månens vagt”. Mange timer om 
dagen lå stenen badet i solskinnet, og om natten i måneskin-
net. Sådan blev bøgegrenens fortælling til en slags legende 
for eftertiden.

Syrenen fortalte nu om sin største oplevelse: Den havde 
stået i et hjørne af haven i et villakvarter i den yderste 
række helt ud til markerne. I forlængelse af området lå et 
stykke jord, der aldrig havde været dyrket. Kommunen 
havde købt jorden for at ville opføre en produktionsskole. 
Syrenen havde intenst fulgt med i byggeriet. Der blev kørt 
mursten, spartlet, pudset, blandet mørtel, sat spær og lægter 
op, og snart kunne folkene holde rejsegilde. Der blev flaget 
og skålet, grillet pølser og holdt taler.

Natten derefter var det et voldsomt tordenvejr, et lyn ramte 
den nyopførte bygning, og den styrtede sammen. Byggeele-
menterne faldt så pudsigt, at de på jorden dannede et kors. 
Da folkene næste dag kom og så, hvad der var sket, kom 
de i tanke om hændelsen med træstammerne ude i skoven, 
som de tidligere havde set. 

Byggepladsen blev undersøgt, og her fandt de også mange 
skeletter. Eksperter fra Nationalmuseet kom til og fandt ud 
af, at der for flere hundrede år siden havde fundet et stort 
slag sted med mange dræbte soldater.  Byrådet besluttede, 
at der skulle være en park, så området blev ryddet, der blev 
sået græs, plantet buske og træer, anlagt stier samt fliser. 
Og i midten satte man en stor sten med ordene ”De faldnes 
park, mindernes mark”.

Bøgegrenen og syrenen syntes, det var så komisk, at de 
havde oplevet noget, der var i så stor lighed med hinanden, 
at de i glæde faldt over hinanden - langsomt visnede de og 
døde. Om aftenen kom en hvid due og satte sig på contai-
nerens kant, den søgte efter føde, men fandt ingenting. Den 
bredte sine vinger ud og lettede. I det øjeblik tabte den to 
fjer, der langsomt dalene ned og lagde sig oven på grenene, 
hvor de dannede et kors.

Vagn Pedersen

Tågen var ved at lette – heldigvis, men jeg kendte vejen, 
havde gået her mange gange før sammen med min store-
søster, som nu skulle giftes. Jeg ville hen til den store bøg i 
lysningen midt i skoven. Træet var måske 100 år gammelt, 
det havde i hvert fald ikke ændret sig i den tid, jeg kunne 
huske. Med sine fine grene var det et smukt træ – bare en 
enkelt gren ville jeg tage til den store borddekoration ved 
bryllupsmiddagen.

Grenen vidste ikke, hvad den skulle udsættes for, men blev 
glad, da den blev sat sammen med de fine blomster. Den 
oplevede meget: så det elskende par kysse hinanden, skåle 
i deres fine tøj, og der blev holdt taler, sunget og danset bru-
devals. Bøgegrenen tænkte, hvor er det flot alt sammen, alt 
det jeg har oplevet, men snart er min tid forbi. Jeg vil visne 
og dø midt på lossepladsen sammen med alt det andet affald.

Dagen kom, hvor der blev kørt skrald til genbrugsstationen. 
Der lå grenen næsten død, tæt på lå en anden gren – en 
syren – den havde også været til fest - til barnedåb. Barnet 
havde både leet og grædt, en dreng i sin fine dåbskjole – og 
der blev holdt taler og sunget lystige viser.

Bøgegrenen ville nu fortælle syrengrenen om sin største 
oplevelse i livet: Det var et efterår for længe siden, hvor 
området blev hærget af en voldsom orkan. Det blæste så 
kraftigt, at nogle træstammer, der var fældet en tid i for-
vejen, rev sig løs og begyndte at rulle ud mod skovvejen. 
På vejen derud skulle de over en åben plads, her havde der 
aldrig groet træer eller buske, men til gengæld de smukkeste 
blomster i verden: erantis, vintergæk, krokus, anemoner og 
violer og mange andre. De duftede så skønt, at ens hjerte var 
ved at smelte. Da træstammerne nåede dette sted, kunne  de 
ikke rulle længere, de lå hulter til bulter, men inde i midten 
kom to af dem til at ligge, så de dannede et kors.

Nogle dage senere kom en stor lastbil for at hente træstam-
merne. Da den kørte ind på den åbne plads, gik motoren 
i stå og kunne ikke starte igen. En af skovens traktorer 
kom og trak den udenfor pladsen, og nu startede den fint. 
Chaufføren bakkede ind på pladsen igen, og det samme 
skete – motoren stoppede. Sådan blev det ved nogle gange. 
Til sidst kom skovfogeden til og fik pladsen undersøgt. I 
begyndelsen fandt de ikke noget, men da en af mændene 
begyndte at grave, dukkede der pludselig flere skeletter 
frem. Stedet var åbenbart en gammel gravplads. Lastbilen 
ville ikke starte, fordi man havde skændet gravfreden.

grenenes veje
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Slaglille Kirke

Bjernede Kirke

Formand Sonja Grangaard ............ 21 41 48 33
email: fjenneslev-kirke@mail.dk

Kirkeværge Dorte Nørgaard .......... 40 47 61 95

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 Per Holmgren .................... 22 97 10 44
email: graverbjernede@gmail.com

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

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

Alsted Kirke

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
email: alstedlegathus@mail.dk  

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

Kirkesanger Poul Malthe .............. 26 80 80 54

www.alsted-kirke.dk

Formand Sonja Grangaard ............ 21 41 48 33
email: fjenneslev-kirke@mail.dk

Kirkeværge Margit Nielsen ........... 57 80 94 91

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
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Kirkebladsudvalget består af medlemmer fra 
alle menighedsråd i pastoratet, sognepræsten 

og Kirsten Jensen. 

Bladudvalgets medlemmer
Anders Frederiksen - sognepræst

Jens Hansen - Alsted
Jinnie Rodholt - Bjernede
Jørgen Nielsen - Alsted

Margit Nielsen - Slaglille og Fjenneslev
Vagn Pedersen - Slaglille og Fjenneslev

Al tekst og billeder sendes direkte til 
Kirsten Jensen på email: kj@kirkehistorie.dk 

før deadline.

Deadline næste kirkeblad
Tekster og evt. tilhørende billeder SKAL være 

afleveret til Kirsten Jensen 

SeneST Den 6. aPRiL 2014 
for at nå at komme med i det kommende 
kirkeblad med mindre andet på forhånd 

er aftalt.

Kirkebladsudvalget

Se opslag på kirkernes udhængsskabe
eller på kirkens hjemmeside.

Kommende 
menighedsrådsmøder

Kirkebladet
Kirkebladet omdeles af Post Danmark.

Oplag 1.400 eksemplarer.
Grafisk layout Kirsten Jensen
Tryk Glumsø Bogtrykkeri A/S

Kirkekaffe i kirkerne

Der er almindeligvis kirkekaffe i 
våbenhuset / kirken til alle gudstjenester. 

Disse bliver ikke vist på  
gudstjenestelisten kirkebladets bagside.

Slaglille Præstegård
Ringstedvej 66, Slaglille, 4173 Fjenneslev

tlf. 57 80 92 74 
mobil 51 42 19 80

email: aogf@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10.00 - 12.00. 
Mandag er fridag.

Præstesekretær Helle Holm Christensen, 
træffes på tlf. 24 52 36 63. 

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

Sognepræst 
Anders Frederiksen

Præstesekretær

Kirkebil - 29 89 60 00

Kirkebilen kører til aLLe gudstjenester i 
Slaglille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev 

Kirker. Du er også velkommen til at 
kontakte sognepræst anders 
Frederiksen, tlf. 57 80 92 74.



Aktiviteter og gudstjenester i pastoratet

gudstjenester i
Slaglille Plejeboliger

1. tirsdag i måneden 
kl. 14.30

2. marts - Fastelavn
Fjenneslev, se omtale side 4                  ....10.00
9. marts – 1. søndag i fasten
Bjernede .....................................................9.00
Alsted .......................................................10.30
13. marts – Musikforedrag
Slaglille, se omtale side 4       ...................19.30
16. marts - 2. søndag i fasten
Fjenneslev                       ............................9.00
Slaglille ....................................................10.30
23. marts - 3. søndag i fasten
Alsted          ................................................9.00
Sorø Klosterkirke, kor, se omtale side 5 ..16.00
30. marts – Midfaste
Fjenneslev             ......................................9.00
Bjernede ...................................................10.30
6. april - Mariæ bebudelsesdag
Slaglille ......................................................9.00
8.  april – Musical
se omtale side 5          ...............................19.00
9.  april – Foredrag
Slaglille, se side 5 ....................................19.30
13. april - Palmesøndag
Alsted          ................................................9.00
Bjernede ...................................................10.30
17. april - Skærtorsdag 
Slaglille, se omtale side 6        ..................10.30
18. april - Langfredag
Fjenneslev, se omtale side 6 .....................14.00
20. april - Påskedag
Bjernede .....................................................9.00
Alsted .......................................................10.30

21. april – 2. påskedag
Slaglille ......................................................9.00
27. april  - 1. søndag efter påske (konfirmation)
Fjenneslev            .....................................10.00
Alsted .......................................................11.15
4. maj - 2. søndag efter påske (konfirmation)
Slaglille ....................................................10.00
Bjernede ...................................................11.15
8. maj - sangaften
Bjernede, se omtale side 6             ...........19.00
11. maj - 3. søndag efter påske
Fjenneslev          .........................................9.00
Bjernede ...................................................10.30
15. maj - Bededagsaften
Fjenneslev, se omtale side 7          ............20.30
18. maj - 4. søndag efter påske
Alsted          ................................................9.00
Slaglille ....................................................10.30
25. maj - 5. søndag efter påske
Bjernede .....................................................9.00
29. maj - Kristi Himmelfarts dag
Alsted .......................................................10.30
1. juni - 6. søndag efter påske
Fjenneslev          .......................................10.30
8. juni - Pinsedag
Slaglille ......................................................9.00
Alsted .......................................................10.30
9. juni - 2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste, mere i næste kirkeblad

  = vi går til kirke 45 min. før fra Kælkebakken på thyrasvej.
 = Kirkekaffe med morgenmad og  = mad og drikke og


