Kirkenyt fra 2 sogne og 3 kirker

Snesere - Everdrup - Skt. Peders Kapel

Kirken er klædt i lilla

Det var den i hvert tilfælde i gamle dage på denne
tid af året for vi er midt i fastetiden. Og faste er
ikke det samme som fastelavn. Fastelavn ligger
lige FØR fasten; her spiser og drikker vi og laver
fest og sjov, for med askeonsdag begynder fasten,
og så bliver det alvor. Fasten er de sidste 40 dage
før påske (vi regner ikke søndagene med) og det
er meningen, at vi skal bruge denne tid til at leve
enkelt og bede til Gud og tænke på, hvad det betyder for os personligt og for hele verden, at Jesus
kom til verden i julen, at han blev korsfæstet for os
Langfredag og blev levende igen Påskemorgen.
Lilla er bønnens farve i kirken. I mange kirker
bruger præsten messehagel under gudstjenesten.
Det er en slags kappe, som kommer uden på
præstekjolen og som ﬁndes i ﬂere farver alt efter,
hvor vi er henne i kirkeåret: Hvid til højtiderne,
rød som ild og blod til pinse og 2. juledag, hvor
vi fejrer dem, der er slået ihjel, fordi de fulgte
Jesus, sort på Langfredag, grøn til almindelige

søndage og så altså lilla i fastetiden og de 4
adventssøndage. Der skal ikke bare være noget for
ørene, når vi går i kirke, der skal også være noget
for øjnene.
Mange moderne mennesker i kirken bruger fasten,
som den er beregnet til. De lever mere enkelt end
sædvanligt, og ja, de faster. Og faste kan man
gøre på forskellige måder. Nogle gør det, som
kirken altid har gjort det: de spiser ikke kød, æg og
mælkeprodukter i fasten, men masser af grønsager
i stedet for. Det er til og med sundt.
Andre siger, at det gælder om at gøre sig fri af det,
der binder os og dermed få mere tid til Gud. Så nogle mennesker faster ved at holde sig fra TV eller
Facebook eller computerspil. Eller det kan være
alkohol eller cigaretter eller kaffe eller slik, som
binder os, og som vi har brug for at blive fri af. I
dag er der mange måder at faste på. Men hovedformålet er stadig at komme nærmere Gud og den
vej, han har til os. Og går vi med ham, så går han
med os, og han vil altid være der for os. Altid.
Nete Ertner Rasmussen

Hjertemeditation i Snesere Kirke 14. marts kl. 19.00

I marts er vi nået til årets tredje musik- og meditationsgudstjeneste. Denne gang mødes vi i Snesere
Kirke, hvor vi vil samles i koret foran døbefonten.
Det er igen Alexander Bak-Hansen og Sol Nielsen,
der står for gudstjenestens musik.
I kristen sprogbrug er hjertet mødested for Gud og
menneske. Det er der mange eksempler på i vores
salmebog. Samtidig har vi lært, at hjertet er den
muskel der får vores kredsløb til at fungere. I nyere
neurologi er der igen fokus på, at hjertet også er
en del af det neurologiske netværk, dvs. ligesom
hjernen en del af den menneskelige bevidsthed.
Vi kan med andre ord på ny tage det kristne
hjertesprog til os uden at føle os i ude af trit med
en videnskabelig forståelse af mennesket.
Gud kan vi ikke sådan få hold på ad videnskabens

vej. Gud møder os, når han selv vil. Men vi kan
bede ham komme til os og åbne vores hjerte for
ham, dér hvor han har lovet at møde os: I kirken, i
Ordet, i bønnen. Derfor holder vi en gudstjeneste,
hvor vi i meditation vil fokusere på hjertet som
mødested mellem Gud og menneske.
Sognepræst Ingrid Rosengren

Drama i Everdrup

Konﬁrmation i Snesere kirke

Gudstjenester

Påskens drama
kan opleves i
Everdrup kirke
langfredag kl
14.30.
Klaus Laursen
har trukket fulde huse i hele
landet med sin
dramatisering
af Bibelen, og nu kommer han til Everdrup sammen med Nicolai Winther-Nielsen, som kender
mere til Bibelen end de ﬂeste i dette land. Sammen
vil de præsentere og opføre påskens drama for
os - og med os - som var vi i Jerusalem dengang
og tog imod Jesus med palmegrene i hænderne
og velkomstråb på læberne. Vi vil være med
ved fodvaskningen skærtorsdag, se blodet ﬂyde
langfredag og høre Jesu sidste suk. Og så vil vi se
stenen blive rullet fra påskemorgen og kigge ind i
den tomme grav. Kom og oplev påsken langfredag
kl 14.30 i Everdrup kirke.
Sognepræst Nete Ertner Rasmussen.

Dato
04.03
11.03
11.03
14.03
15.03
18.03
25.03
29.03
30.03

Palmesøndag den 25. marts konﬁrmeres 10 unge
mennesker ved gudstjenesten i Snesere kirke. Vi
ønsker hjertelig tillykke!
Alexander Hansen, Kildevej 11
Anne-Cathrine Hammerich Jensen,
Præstøvej 105 b, 1 th
Emilie Neerup Jensen, Smidstrupvej 64
Jacob Gamsbøl Christensen, Fasanvænget 40
Laurits Sørensen, Toftegårdsvej 10
Lucas Antoft, Brinken 17
Magnus Holm Møller, Tågeskov Overdrev 12A
Mie Willingshøj Jensen, Hjortevej 3
Oskar Thaulov Petersen, Sølperupvej 2B
Tomasz Miroslaw Uminskovi, Hovedvejen 37

Gudstjeneste for
hørehæmmede

Søndag den 11. marts kl. 14.00 afholdes der gudstjeneste i Snesere kirke for døve og hørehæmmede.
Døvepræst Christina Ebbesen prædiker. Efter gudstjenesten er der foredrag ved Christina Ebbesen,
der fortæller om keltisk kristendom. Læs mere i
Effata s. 8 (årgang 37, nr. 1). Alle er velkomne.

Dagens navn
3. søndag i faste
Børnegudstjeneste
Døvegudstjeneste
Musik og meditation
Musik og meditation
Mariæ bebudelsesdag
Konfirmation
Skærtorsdag
Langfredag

Snesere
kl. 10.30 EM

Herlufs vokaler

Palmesøndag, den 25. marts kl. 15, kan man få en
smuk optakt til påsketiden i Snesere kirke: Koncert
med ”Herlufs vokaler ”, dirigeret af Herlufsholm
kirkes organist og kantor Karsten Gyldendorf. Som
solist skal vi høre den professionelle og vidtberejste
cellist Anja Zdyb Lillemæhlum. ”Herlufs vokaler ”
er 16 glimrende udvalgte korsangere, der er på hjemmebane i Herlufsholm kirke, men som også optræder
i andre kirker, hvor rummets størrelse og akustik og
passer til den musik, de fremfører. Og det er netop
tilfældet i Snesere kirke. Vi skal høre dem synge
passionsmusik både fra renæssancetiden og fra nyere
tid. Fra nyere tid bl.a. den norske komponist Knut
Nystedts ”Stabat Mater” om Jesu moder ved korsets
fod. Anja Lillemæhlum spiller musik for cellosolo af
bl.a. Joh. Seb. Bach.
Der tages en entré på 50 kr. ved indgangen.

Sangcafeen ændrer koncept
Vi har i mange år haft sangcafe med god tilslutning.
Men desværre er mange af de faste deltagere blevet
ældre og mange ﬂyttet, så fremmødet falder støt.
Men vi tænker nu ikke på at stoppe, men derimod at
ændre på konceptet, så vi fremover kun vil afholde
ﬁre sangcafeer i løbet af året.
Vi starter med Forårssangcafe allerede den 7. marts.
Sommersangcafeen ﬁnder sted den 2. maj, Efterårssangcafeen den 3. oktober og Vintersangcafeen den
5. december. Samtlige ﬁre sangcafeer er som sædvanlig kl. 19-21 med det kendte indhold. Så husk:
Ingen sangcafe i april.
Forårssangcafeen vil vores organist Alexander stå
for og han har udvalgt en række af vores kendte og
yndede forårssange.
Datoerne kan ses på vores hjemmesiden under
”Sangcafe”. Men de vil som sædvanlig hver gang
blive omtalt i månedens Kirkenyt. Vel mødt til
”De ﬁre årstider”-koncert, hvor vi håber at se rigtig
mange.

Musikgudstjeneste
i Everdrup kirke

Torsdag den 15. marts kl 19 har vi igen musik- og
meditationsgudstjeneste i Everdrup kirke. Alexander,
vores organist vil spille, vi vil lytte og meditere over
begivenhederne op til påske her i fastens sidste uger
og se frem til påsken, hvor vi skal fejre, at Kristus er
opstanden, ja, han er sandelig opstanden.
Sognepræst Nete Ertner Rasmussen.

Børnegudstjeneste
i Everdrup

Søndag den 11. marts kl 10.30 er alle børn inviteret
til børnegudstjeneste med sang og sjov i Everdrup
kirke. Vi skal lege, måske danse og vi skal spise
noget, men jeg siger ikke, hvad det er. (det er måske
noget med kage, måske noget med pølser eller
måske noget med ???). Kom selv og ﬁnd ud af det.
Og tag bare mor og far med. Alle er velkomne.
Sognepræst Nete Ertner Rasmussen

Everdrup
kl. 10.30 ISR

kl. 14.00 CE
kl. 19.00 ISR
kl. 19.00 NR
kl. 10.30 NR
kl. 10.30 EM
kl. 10.30 EM
kl. 14.30 NR

Hvem, hvad
og hvornår?

Præster i pastoratet:
Sognepræst Eva Melhof,
Præstegården, Brøderupvej 54, Snesere,
4733 Tappernøje, tlf. 55 96 51 08
mail: eva@melhof.dk (ma fri)
Sognepræst Nete Ertner Rasmussen
Præstegården, Kildebakken 1,
Everdrup, 4733 Tappenøje
tlf. 55 56 40 17 mobil: 30 35 40 17 (bedst
ma-to 8-9)
mail: ner@km.dk
Sognepræst Ingrid Rosengren
Akademigrunden 14 A, 4180 Sorø
tlf. 30 30 08 21 (træffes bedst: ti-to 9-10)
mail: insr@km.dk
Henvendelse vedr. attester til kordegn
Jessie Kiens tir 10-14 tlf. 55 72 31 03
og fre 10-13 tlf. 55 73 71 10.
Gravere: Telefontid: ti-fr 12-13
Snesere: Merete Johansson, 55 96 73 13
Everdrup: Bitten Nørby, 51 31 61 28
Menighedsrådenes formænd:
Snesere: Erling Johansson, Askovvej 13,
Åside. Tlf. 5596 5280
Everdrup: Lis Christiansen,
Stavnstrupvej 9, Stavnstrup. Tlf. 5556 4269
Kirkernes hjemmesider:
Snesere: www.sneserekirke.dk
Everdrup: www.everdrupkirke.dk
Kirkebilen kører til alle gudstjenester
og arrangementer i de to sogne.
Ørslev Turisttraﬁk tager imod
bestillinger indtil dagen før
gudstjenesten/arrangementet på tlf.:
Mandag til fredag:
55 98 60 00
Lørdag:
61 63 42 00

Sankt Peders Kapel

EM: Eva Melhof
NR: Nete Ertner Rasmussen
ISR: Ingrid Sofie Rosengren
Rosengården:
07. marts 10.30 ISR

