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DÅB
Bjernede
Oliver Kirkerup Tanggård

DØDE
Alsted
Mogens Bjerregård

Arne Jensen

Slaglille
Henrik Nørgaard

Elly Kristine Rasmussen

DØDE, DØBTE, VIEDE

KONFIRMATIONER 2022 

På billedet ses to af vore kommende konfirmander i Slaglille Kirke. Konfirmandbillederne 
vil være med i næste udgivelse.

26. MAJ - KR. HIMMELFARTSDAG
Bjernede Kirke kl. 10.00
Oskar Wettendorff Eisvang

Martin Kjeldsen Josefsen

Jakob Senika Jespersen

Emma Lykke Timmermann Munk

Sissel Larsen

Hjalte Stærk Andersen

Slaglille Kirke kl. 11.30
Christian Ole-Emilio Clausen

28. MAJ
Alsted Kirke kl. 10.00
Cecilie Toft Skov Kristensen

Victor Thoendal Jacobsen

Sisse Simone Langtofte Larsen

Fjenneslev Kirke kl. 11.30
Mathilde Ross Taarnager

Sebastian Kjærbye Clausen

Mads Janerka Olsen
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I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, dér 

har jeg rod, derfra min verden går; du danske 

sprog, du er min moders stemme, så sødt velsig-

net du mit hjerte når. 

Sådan lyder de første par strofer i H.C. Ander-

sens vidunderlige og gammelkendte fædrelands-

sang. Sangen er skrevet i 1850 under indtryk af 

de voldsomme begivenheder, der udspillede sig 

under den 1. Slesvigske krig - treårskrigen 

(1848-50).

I disse skæbnesvangre år var Danmark og 

danskerne i fare for at blive opslugt af det tyske 

forbund, men det lykkedes under udfaldet fra 

Fredericia i 1849 at afværge en national katastrofe.

     

Danmark gik ud af krigen som den sejrende part, 

og ud af sejren spirede en naturlig glæde og 

fædrelandskærlighed, netop på et tidspunkt, hvor 

det stod lysende klart, at frihed, folk og fædreland 

ingen selvfølge var.

På den baggrund skrev H.C. Andersen i sin 

dagbog: ”Aldrig har jeg følt mig mere dansk end 

under krigen”! Og på den baggrund digtede han 

I Danmark er jeg født – måske den smukkeste af 

alle vores gamle Danmarkssange?

I vers to skriver H.C. Andersen: Gud gav os den 

- Gud giv den bedste sejer! For H.C. Andersen 

er der ingen tvivl: Den bedste sejr er friheden og 

freden. Og det udsagn kan vi kun være enige 

med den gamle digter i.

Allerede i Det gamle Testamente tales der om 

en sådan fred og frihed, som vi i dag kun kan 

længes efter, og som bør være målet for alle vore   

anstrengelser. Derfor er ordene fra Esajasbogen 

om, at våben skal smedes om til landbrugsred-

skaber, også skrevet ved indgangen til FN-byg-

ningen i New York, fordi de skal være retningen 

for menneskers liv med hinanden.

Lad os bede til, at Guds ord, forsoningens, for-

ligelsens og genoprettelsens ord får større lydhør-

hed i verden. Gud giv den bedste sejer!

PRÆSTENS ORD

De skal smede deres sværd 

om til plovjern og deres spyd 

til vingårdsknive. Folk skal 

ikke løfte sværd mod folk, og 

de skal ikke mere oplæres til 

krig.
(Esajas kap. 2)
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Kirkebio - Narnia i Victoria Teatret 
6. marts 2022
Præst Anders Frederiksen indledte efter-

middagen med kort at sige, at biografgængerne 

skulle lægge mærke til, at evangeliet var med i 

fortællingen. Vi skulle se efter tilgivelse, jul og 

påske, og konfirmanderne og deres forældre blev 

ikke hørt, men måtte gerne fortælle om filmen, 

næste gang konfirmanderne mødtes med Anders.

Når dette læses, må man håbe, at krigen i 

Ukraine er ophørt, men da TV netop havde vist 

flygtningestrømme fra Ukraine, ja, så blev man 

erindret om det, fordi filmen startede med, at 

borgere fra London under 2. verdenskrig sendte 

deres børn på landet for at undgå bomber og 

nød.

Filmen er for alle generationer, men hensigten 

med denne aktivitet var at give et andet tilbud. 

SIDEN SIDST

Folk koncert i Alsted Kirke 
17. marts 2022
Torsdag i uge 11 stod der amerikansk folkemusik 

på programmet, da Henriette Nielsen og Markus 

Munkholm gæstede Alsted Kirke. Aftenen indled-

tes med en veloplagt og flot fortolkning af den 

gamle Bob Dylan klassiker: Dont think twice its 

allright. Dernæst spillede parret et bredt udvalg 

af amerikanske sange fra Dolly Parton til Johnny 

Cash, hvilket de gjorde virkeligt fremragende. 

Henriette fyldte kirken med en smuk og livfuld 

vokal, ligesom det var imponerende at høre 

Markus på guitar og hans fortolkning af Jimmie 

Cox’ Nobody knows you fra 1923, som fremførtes 

i Eric Claptons udgave. Alt i alt en skøn og opli-

vende aften i kirken. Publikum blev bevægede, 

var glade og fik også rørt deres stemmer, både til  

Det var rigtig fint, at biografgængerne til filmen 

mest var familier, bl.a. konfirmander med mor 

eller far som medtilskuer. Filmen var en god 

oplevelse for de 42 biografgængere.

fællessangene Den Blå anemone, Svantes lykke-

lige dag, Kære linedanser og ved slutningsnum-

meret: John Denvers Country road.
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Skærtorsdag i Slaglille Kirke
14. april 2022
Påskeliljerne kom til tiden og prydede Slaglille 

Kirke, hvor der var skærtorsdags-gudstjeneste 

for første gang helt uden restriktioner i 2 år. Efter 

gudstjenesten, som var godt besøgt,  genoptog 

vi traditionen med lidt mad og drikke, og alle 

hyggede sig i hele kirken. Ca. kl. 12 var fadene 

så godt som tømt, og vi kunne gå hjem og nyde 

det lune påskevejr.

Sangcafé i Ringerhuset
7. april 2022

Langfredag i Alsted Kirke 
15. april 2022
Gudstjenesten indledtes med den dystre, 

men meget smukke salme “Tunge mørke 

natteskyer”,  stemningsfuldt akkompagneret af 

Lars på klaver. Der blev læst tekster om Jesu 

lidelseshistrorie med de berømte ord “Min Gud, 

min Gud, hvorfor har du forladt mig”. 

En fin oplevelse med tid til eftertænksomhed.
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Bispevalgmøde i Sorøhallen 
8. april 2022



2. påskedag i Slaglille Kirke
7. april 2022
Der var tæt på fuldt hus til en anderledes guds- 

tjeneste med Hvidekoret og tekstlæsning om 

påsken og opstandelsen. Anders bad os rejse os 

under læsningerne, så vi fik lidt mere 

motion end sædvanligt, men til den sidste læs-

ning, som var uddrag af Johannes 

Chrysostemos’s påskeprædiken fra år 357 skulle 

vi dog blive siddende, hvilket fremkaldte smil hos 

kirkegængerne. Hvidekoret og Michael bidrog 

med smukke sange og salmer - en dejlig 

afslutning på påsken.
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JUNI

Torsdag 2. juni
Bjernede Ringerhus kl. 11-14: sangcafé

Søndag 5. juni - pinsedag
Fjenneslev Kirke kl. 9.00
Bjernede Kirke kl. 10.30

Mandag 6. juni - 2. pinsedag
Vester Broby - Kongsgårdens enge kl. 10.30

Søndag 12. juni
Alsted Kirke kl. 9.00*
Slaglille Kirke kl. 10.30

Torsdag 16. juni 
Bjernede Kirke kl. 19.30: sommerkoncert

Søndag 19. juni
Vrangshøj  kl. 11.00: havegudstjeneste

Søndag 26. juni
Slaglille Kirke kl. 9.00
Alsted Kirke kl. 10.30

JULI

Søndag 3. juli
Fjenneslev Kirke kl. 9.00
Bjernede Kirke kl. 10.30

Torsdag 7. juli
Alsted Kirke kl. 19.00: sommersangaften i haven

Søndag 10. juli
Slaglille Kirke kl. 10.30

Søndag 17. juli
Fjenneslev Kirke kl. 9.00

Søndag 24. juli
Bjernede Kirke kl. 9.00

Søndag 31. juli
Alsted Kirke kl. 10.30

Sommer i  kirkerne



Foto: Ellie Pourreza
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AUGUST

Torsdag 4. august
Fjenneslev Kirke kl. 18.30: sommersangaften i 
haven med Jørgen Kristoffersen

Søndag 7. august
Fjenneslev Kirke kl. 9.00
Bjernede Kirke kl. 10.30

Søndag 14. august
Slaglille Kirke kl. 10.30: Gud og Grill i præste-
gårdshaven

Søndag 21. august
Alsted Kirke kl. 9.00*

Torsdag 25. august
Alsted Kirke kl. 19.00: foredrag, Jacob Topsøe

Søndag 28. august
Bjernede Kirke kl. 9.00
Fjenneslev Kirke kl. 10.30

Søndag 4. september
Slaglille Kirke kl. 9.00
Alsted Kirke kl. 10.30

GUDSTJENESTER  I 
SLAGLILLE  PLEJEBOLIGER 
Hver den 1. onsdag i måneden kl. 14.30.

Pårørende er velkomne

BEMÆRK
Gudstjenester markeret med  *  betyder  at der 

vil være kirkekaffe med brød / kage.



SOMMERENS ARRANGEMENTER

Sangcafé Sommerkoncert
TORSDAG 2. JUNI KL 11-14.00
Ringerhuset, Bjernede
Sangcafé i Bjernede Ringerhus med efterfølgen-

de let frokost. 

Musik, samvær og fællessang er godt for både 

sjæl og legeme. Derfor glæder vi os til igen at 

kunne synge og være sammen. Temaet er som-

merens sange, og vore dygtige kirkemusikere vil 

stå for noget af underholdningen, ligesom der vil 

være mulighed for at komme med sangønsker. 

Pris 25 kr. for mad og drikke. Alle er velkomne.

TORSDAG 16. JUNI KL 19.30
Bjernede Kirke
Efter to års ufrivillig coronapause vender årets 

sommerkoncert i Bjernede Kirke tilbage. Fest-  

arrangementet finder sted torsdag 16. juni kl. 

19.30. Koncertens tema bliver lys og sommer. 

Både Hvidekoret og kirkesanger Michael Kam-

mer vil bidrage til underholdningen med et bredt 

udvalg af dejlige danske sommersange mm. Efter 

koncerten er der en forfriskning og kransekage i 

Ringerhuset. Der er som altid gratis adgang til 

arrangementet. Ved sommerkoncerten samles ind 

til nødhjælp i Ukraine. Alle er meget velkomne!
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Ingemanns dag
SØNDAG 3. JULI KL 9.00/ 10.30
Fjenneslev og Bjernede Kirke
I år er det 4. gang, at Foreningen 1684-1862 invi-

terer kirkerne til deltagelse i Ingemanns dag. 

I år finder fejringen sted 3. juli 2022 til den almin-

delige gudstjenestetid. I 4-sogns pastoratet er 

der gudstjeneste i Fjenneslev Kirke kl. 9.00 og 

Bjernede Kirke kl. 10.30.

Det er en herlig, enkel og glædelig fejring i fæl-

lesskab af en af vores store salmedigtere i Dan-

mark. Og så tilmed en fra lokalområdet her. 

Som sædvanlig synges der kun salmer af B.S. In-

gemann. Og som sædvanlig deltager der mange 

kirker på dagen. 

Foreningen 1684-1862, Mette Skjoldan, Formand



Foto: Erda Estremera
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Havegudstjeneste

SØNDAG 19. JUNI KL. 11.00
Vrangshøj 
Du og din familie inviteres til gudstjeneste i haven til Vrangshøj, Thyrasvej 45 i Fjenneslev.

Vi glæder os meget til at se alle generationer på denne dag.

Sognepræst Anders Gothenborg Frederiksen har sammen med organist Lars Klit og kirke-

sanger Michael Kammer tilrettelagt en kort, familievenlig musikgudstjeneste.

Menighedsrådet og madlavningsholdet var sidste år utrolig glade for hjælpsomheden med at 

flytte bænke, borde, stole og alles hjælp til afrydningen. Det håber vi også at få i år.

Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men skulle det være dårligt, afholdes gudstjenesten indenfor.

Vrangshøj har masser af lokaler, og f.eks. kan de større børn trække ovenpå i ungdomsklub-

bens lokaler. Så søndag 19. juni bliver en dag med mange muligheder og fællesskab for alle 

generationer.

Efter gudstjenesten sørger menighedsrådet med ad hoc hjælpere for en let buffet med hidtidige 

populære retter, f.eks. bidesild, sild, tun, frikadeller, høns i asparges og en overraskelse og kage 

på Vrangshøj kl. 12.00.

Prisen for frokosten er 65 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn til og med 12 år. Betalingen er på 

mobilpay 53716 eller kontant.

Tilmeldingen er senest onsdag 15. juni 2022 og gerne ved en sms 2177 7611 til Margit på mail 

margitfjenneslev@gmail.com eller til sognepræsten.



Sommersangaftener
TORSDAG 7. JULI KL 19.00
Alsted Kirkes Legathus
Så er der atter alsang i Alsted. Vi skal være i den hyggelige Legathave ved siden af det gamle Legat- 
hus fra 1690, som tidligere har været præste-enkebolig og senere fattiggård.
Vi vil her kunne nyde at synge nogle af de skønne danske sommersange og sange om livet sammen 
med organist Lars Klit og kirkesanger Poul Malthe, som vil føre an. Lars og Poul forventes også at give 
nogle sange hver for sig og sammen, blandt andet af Anne Linnet.
Hjertelig velkommen til denne hyggelige sangstund. Skulle vejret blive i den mere våde afdeling, rykker 

vi ind i kirken. Afsluttes med lidt godt til ganen og maven!

TORSDAG 4. AUGUST KL 18.30
Fjenneslev Sognehus
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd byder alle til hyggelig aftensang. Denne gang væsentligst fra den 

nye højskolesangbog, hvor tidligere efterskoleforstander Jørgen Kristoffersen for Sorø Ungdomsskole 

har udvalgt et udpluk af sangene. Der vil også være enkelte af de gode gamle, kendte sange, som 

altid lyder ekstra flot, når de syngende samtidig kan se ud over de åbne marker. Jørgen Kristoffersen 

har medvirket til dannelsen af foreningen ”Maratonsang i Sorø”, og i dag er han aktiv sammen med 

50 frivillige i Røde Kors Sorø, bl.a. genbrugsbutikken på industrivej 7, Sorø. Inden sangen starter, vil 

Hvidernes kirke i Fjenneslev være åben for interesserede, og menighedsrådet håber på besøgende fra 

nær og fjern, som også har lyst til at deltage i sangen. Efter sangen er der hygge og fællesskab.
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SØNDAG 14. AUGUST KL 10.30 - Slaglille Kirke/ præstegårdshaven
Så er det endnu en gang tid til Gud og Grill i Slaglille. Arrangementet begynder med en festguds-

tjeneste i Slaglille Kirke. Efter endt gudstjeneste fortsætter arrangementet i præstegårdshaven, 

hvor der vil blive serveret pølser og brød.

Vi glæder os til at hilse på jer alle sammen. Bring glade smil, godt humør og tøj efter vejret!

Gud & Grill



Foto: Karly Santiago

Kirkestrik
MANDAG 15. AUGUST KL 14-16.00 
Fjenneslev Sognehus
Husk, at der i Fjenneslev Sognehus om man-

dagen hver måned i perioden august til maj er 

hyggelig aktivitet om eftermiddagen. Der startes 

igen 15. august, og deltagerne aftaler næste 

mødedato fra gang til gang. Der strikkes dåbs-

klude, karklude o.a., og nu bliver aktiviteten 

forøget med, at der også skal sys dåbsklude. 

Udgiften til aktiviteten betales af kirkekassen, og 

aktiviteten og materialerne anvendes på møde-

dagene, da formålet med aktiviteten er at skabe 

endnu et fællesskab i pastoratet.

Håndklæder og karklude sælges i Fjenneslev 

Kirke. Bare mød op eller hør nærmere hos 

Sonja tlf. 2141 4833.

Foredrag
TORSDAG 25. AUGUST KL 19.30
Alsted Kirke
En enestående familiefortælling fra Alsted. 

Hvordan var det at være præstefamilie i Alsted-

Fjenneslev i 1800-tallet? Det fik journalist Jacob 

Topsøe et uventet indblik i, da han for få år siden 

opdagede sin tipoldefars for længst glemte 

brevsamling. Pastor Topsøe boede med sin 

familie i Alsted Præstegård i årene 1886-1900, 

og takket være de talrige breve ved vi nu en hel 

del om, hvad der foregik der. Og vi ved, hvordan 

der så ud, for Jacob Topsøe har også fundet en 

samling på næsten 2.000 fotografier, hvoraf flere 

er taget i præstegården i Alsted i samme periode. 

Præstefamilien var rigere end de fleste på egnen, 

og der var tid og råd til fester og rejser. Og dog 

blev Topsøe’ernes 14 år i Alsted også præget af 

ulykke, sygdom og dyb sorg. Deres historie er 

aldrig blevet fortalt før, men det bliver den nu.

2. pinsedag
MANDAG 6. JUNI KL 10.30
Kongsgården, Vester Broby
Mandag 6. juni kl. 10.30 rykker vi sammen og ud i 
naturen, idet vi som i gamle dage afholder fælles 
pinsegudstjeneste under åben himmel. 
Gudstjenesten afholdes fælles med kirkerne om-
kring Sorø. Gudstjenesten finder sted på engen 
ved Susåen, Kongsgården i Vester Broby. 
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Slaglille-Fjenneslev
Fjenneslev Kirke har været lukket pga. 

indvendig renovering fra årets start indtil påske. 

Første gudstjeneste i den nye kirke var et bryllup 

lørdag før palmesøndag. Dermed er en lang og 

kompliceret proces afsluttet. 

Først blev der i november 2018 udført 2 

prøvekalkninger med forskellige metoder på 2 

murflader af 1 x 1 m af vores lokale murer, efter 

anvisninger fra Nationalmuseet. Disse 2 prøver 

skulle sidde minimum 1 opvarmningssæson 

(vinter) for at se, hvad muren og de tidligere 

kalklag kunne bære, og hvilken metode der skulle 

anvendes. Disse blev besigtiget af National- 

museet i august 2019, og det blev besluttet, 

hvilken metode der skulle anvendes.

Derefter skulle der tages stilling til, hvordan det 

historiske inventar (prædikestol, krucifixer, alter 

mv.) samt kirkens kalkmalerier sikres, så de ikke 

ville lide overlast under arbejdet. Dette arbejde, 

betingede Nationalmuseet, skulle udføres af en 

faguddannet konservator.

Derefter skulle der af et arkitektfirma udarbejdes 

en projektbeskrivelse og udbudsmateriale. Dette 

dannede grundlag for, at arbejdet i september 

2021 kunne sendes i totalentrepriseudbud til 4 

håndværkere.

Næste skridt var, at arbejdet skulle godkendes, 

og de nødvendige økonomiske midler bevilges af 

Provstiudvalget for Ringsted-Sorø Provsti.

Herefter skulle projektet via Ringsted-Sorø 

Provsti og Roskilde Stift påny fremsendes til 

Nationalmuseet og Den Kongelige Bygnings-

inspektør for deres godkendelser. 

Da disse havde givet deres endelige godken-

delser midt i december 2021, kunne det egentlige 

håndværksarbejde igangsættes i begyndelsen af 

januar 2022.

Snedkerkonservatoren har sørget for sikring 

af det historiske inventar samt kalkmalerierne. 

Orgelbyggeren har været her for at pakke orglet 

ind, så det ikke blev fyldt med støv under arbej-

det, og elektrikeren har afmonteret alle lamper.

Derefter har tømreren i uge 3 afdækket alle 

gulve med plader og bygget platform ind over 

bænkerækkerne, som murerne kunne anvende til 

at stå på under deres arbejde. 

VVS’eren har haft afmonteret de væghængte 

radiatorer og sat dem op på stativer, så de kunne 

anvendes til opvarmning af kirken, mens arbejdet 

pågik. 

Derefter diverse murerarbejdsopgaver: afrens-

ning, udhugning af revner, pudsreparation, kalk-

ning mv.

Til sidst rengøring og malerarbejde. Så nu kan 

kirken forhåbentlig stå pæn til brug i mange år.
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Bjernede
I Bjernede har graver Per Holmgren valgt at gå 

ned i tid, hvilket i praksis betyder, at stillingen 

fremover bliver delt mellem ham og gravermed-

hjælper Jan Hansen, hvis stilling vil blive 

opnormeret.

Der har i den foregående tid også været brug for 

mange mandetimer. Kirkegården har som nævnt 

tidligere været ramt af buskbomsyge, hvilket har 

betydet, at al gammel hæk er blevet udskiftet 

med ca. 10.000 nye planter af taks. Et kolossalt 

arbejde.

Af større reparationer står kirkens gamle klok-

kestabel og kapel over for en snarlig renovering. 

Også kirkebygningens fuger og murværk skal ses 

efter i sømmene og forberedes til renovering.

I det lille Ringerhus skal menighedslokalet også 

shines op og males.

Alsted
I Alsted kirke går livet sin stille gang – mere eller 

mindre. Graveren har som sædvanligt haft forår-

stravlt på kirkegården. Kirken og våbenhusets tag 

mistede et par tagsten under stormen Malik og er 

blevet repareret. Efter indbrudsforsøg er redskab-

shuset også blevet kraftigt sikret, så vi forhåben-

tlig undgår indbrud en anden gang.

6. april deltog menighedsrådet i Alsted, sammen 

med andre menighedsråd, i valgdebat i Sorø 

hallen. Her fik de mulighed for at se og høre kan-

didaterne til ny Biskop over Roskilde Stift, forud 

for bispevalget i 2022. 

Første valgrunde indledes 20. april. Alle præster 

og valgte menighedsrådsmedlemmer har stem-

meret. Den nye biskop forventes indsat 4. sep-

tember i Roskilde domkirke. Den nye biskop, som 

efterfølger Peter Fischer-Møller, bliver nummer 65 

i rækken af biskopper i Roskilde.
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Foto: Ivan Jevtic

Tekst: B.S. Ingemann, 1837

1  Nu vågne alle Guds fugle små,

de flyve fra reden og sjunge; 

de prise vor Herre, så godt de formå: 

de takke for livet og lyset med fløjtende tunge.

2  Nu kvidrer svalen på kirketag

og spurven ved menneskers huse; 

de synge: Godmorgen! de synge: Goddag! 

De synge: Guds fred! Gud ske lov! og i 

luften hensuse.

3  Småfulgenes sang vor Herre forstår,

han kender hver sjæl i sit rige; 

de fattiges lovsang han ikke forsmår, 

han ser, hvad de målløse skabninger alle vil sige.

4  Os ser du også, du kære Gud! 

du hører vor røst i din Himmel; 

når fuglene flagre af rederne ud, 

du hører småbørnenes pris i din jublende vrimmel.


