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Høstgudstjeneste og
brunch i
Præstevang Kirke

Ole Sønnichsen:
Rejsen til Amerika.
Udvandringshistorie

Koncert med Poul Krebs
Billetsalg:
www.billet.musik.dk

August • September • Oktober • November / 2020

SENSOMMER
OG EFTERÅR
I PRÆSTEVANG
KIRKE
Efter et forsømt forår under COVID-19
krisens åg er vi igen klar i Præstevang Kirke
med mange aktiviteter. Vi har glædet os til
igen at kunne samles i fællesskabet omkring
gudstjenester og kulturelle oplevelser. I sensommeren fejrer vi høsten og alle de gode
gaver, som vi modtager fra Gud. I efteråret,
hvor naturen dør ud, vender også vi blikket
mod vores egne døde til Allehelgen. Følg
med i kirkens mangfoldige aktiviteter på
kalendersiden bagerst i bladet.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG:
REJSEN TIL AMERIKA
Torsdag d. 19. november kl. 14-16
Nogle drømte om en ny begyndelse med
rigdom og lykke. Andre flygtede fra en fortid
med kriminalitet eller ulykkelige begivenheder. Og andre igen håbede på, at de kunne
føre en religiøs levevis, der ikke var plads til i
Danmark. Men fælles for de 300.000 danskere – godt en tiendedel af den daværende
befolkning – der fra 1850 til 1920 udvandrede til Amerika, var, at de troede på et bedre
liv på den anden side af Atlanterhavet, hvor
de kunne få del i den amerikanske drøm
om en ny begyndelse og social retfærdighed for alle. Den historie genfortæller Ole
Sønnichsen i ord og billeder.

OMKRING ET FLYGEL
Onsdag d. 7. oktober og d. 11. november
kl. 19.30 mødes vi omkring flyglet i kirken,
her byder vi på fællessang, numre fra organist og sangere og fortællinger om litteratur
og historie. I oktober er omdrejningspunktet
den britiske forfatter Evelyn Waugh, kendt
for Gensyn med Brideshead. I november er
fokus på vores danske digterpræst Thomas
Kingo og hans tid.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
Torsdag d. 8. oktober kl. 14-16
Hillerøds arkitektur: Fra fortid til fremtid
Arkitektur handler om meget mere end
bygninger. Hør museumsinspektør Kristoffer
Schmidt fortælle om den arkitektur og
byggeskik, der præger Hillerøds historie og
bliv præsenteret for, hvad der bliver vigtigt
for byens fremtidige planlægning og arkitektur, når Hans Brigsted fra Hillerød Kommune
præsenterer Hillerøds nye arkitekturpolitik.

KIRKEBIO: FLUGT
Vi flygter alle fra noget. Nogen fra sig selv.
Andre fra sygdom. Andre fra krig. Andre fra
død. Andre fra andre. Og det er netop temaet
– flugt – der vil blive omdrejningspunktet i
efterårets KirkeBio.
Præstevang kirke mandage kl. 18.30
21. september
12. oktober
2. november
23. november
14. december
Mulighed for en kop kaffe og fælles drøftelse
efter hver film.
Program klar midt i august.
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ORGELSAFARI
Lørdag d. 24. oktober byder byens
organister på musikalsk rundfart:
Kl. 13: Hillerød Kirke
Kl. 14: Præstevang Kirke
Kl. 15: Grønnevang Kirke. Kaffe.
Kl. 16.30: Frederiksborg Slotskirke
Kl. 17.30: Ullerød Kirke. Aftensmad.
Bustransport mellem kirkerne. Fra Ullerød
Kirke er der kl. 19.30 transport tilbage til
Hillerød Kirke, hvor vi startede.
Information om tilmelding m.m. på kirkens
hjemmeside efter d. 1. september.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
Bertel Thorvaldsen 250 år
– End høres danskens mejselslag
Torsdag d. 22. oktober kl. 14-16.
I år er det 250 år siden, billedhuggeren
Bertel Thorvaldsen blev født. Han tilbragte
størstedelen af sit liv i Rom, hvorfra han i
kraft af enestående talent og flid opnåede
en helt utrolig verdensberømmelse, som i
dag dog formentlig er falmet noget:
hvor m
 ange kender mon
hans værker, bortset fra
den ikoniske Kristusstatue i Vor Frue Kirke i
København? Cand. mag.
Claus Jensen fortæller
i ord og navnlig billeder
om Thorvaldsens liv og
værker.

KAFFEPAUSE
Hver fredag formiddag kl. 10. Her er alle
velkomne til at komme forbi, drikke en kop
kaffe og tale om stort og småt. Der ses ofte
frem mod søndagens evangelielæsning og
synges en sang.

Læs mere på www.praestevang.dk

OM TEMPLER, KIRKEN OG FÆLLESSKABET
Hvad følte jøderne egentlig dengang Salomons tempel styrtede
i grus under assyrernes vold i 587 f.kr.? Det har vi et godt
grundlag for at vide. Det Gamle Testamente er pakket med
længselsfulde og smukke passager om assyrernes besættelse
af landet, Jerusalems fald, templets destruktion og den posttraumatiske tomhed, tristesse og gudløshed, som jøderne følte
herefter.

Kirken forbinder og fortolker templets fald med Jesu død på
korset, fordi Jesus selv er templet, der faldt og rejste sig igen.
Døden på korset og sejren over døden i graven har vi samlet
os omkring, siden Jesus døde på Golgatha. Når kirken blev
forfulgt, og stadigvæk bliver forfulgt, når kirken har været
plaget af krig og vold, når kirken var ramt af pestens svøber,
der udslettede befolkninger på grusom maner, er vi til alle tider
mødtes efterfølgende i kirker og har fejret gudstjenestens
levende fællesskab omkring sakramenter og ordets forkyndelse
om søndagen.

Boney M har svaret
Davidssalme 139 er formentlig den mest kendte tekst om dette.
Det skyldes blandt andet dansegulvslandeplagen, hvor den
gammeltestamentlige salme ikke reciteres med toner fra Davids
harpe, men akkompagneres af hav, keyboard, playback-kor og,
naturligvis, en disko-basgang:
”By the rivers of Babylon, there we sat down, Yeah, we wept,
when we remembered Zion … ”

Bibelens fortællinger fra Nabukadnesars ødelæggelser i
Jerusalem til Paulus’ breve og evangelierne, samt hele kirkens
historie, viser os klokkeklart, at uanset hvilke udfordringer,
der møder os, så har der altid været en vilje til det fysiske,
ugentlige møde i fællesskab med Gud og næsten. Det er,
hvad den b
 ritiske lægmandsteolog G. K. Chesterton et sted i
sin a pologetiske bog The Everlasting Man kalder for kirkens
cykliske liv. Kirken rejser sig fra asken efter kriser, som Kristus
selv gjorde det Påskemorgen.

Med hittet fra 1978 har det tysk-afrikanske disco-band Boney
M det bibelske svar parat: de græd. Jøderne græd, da templet
faldt. De måtte rejse væk fra byen, søge mod Babylons egne i
diasporaens landflygtighed og leve der i eksil, i karantæne. Dér
var de forladte og alene, uden mulighed for at mødes og dyrke
Gud, sådan som de ellers plejede. De kunne altså ikke samles i
templet på grund af krisen. Hvad gør man så, når helligstederne
forsvinder? Dyrker man sin religion alene, altså ”sammen” hver
for sig, som det obskurt proklameres i dag?

Fællesskabets nødvendighed
Det gør Præstevang kirke også – for vi tror ikke, at ”views” på
youtube er det samme som kirkegangens fællesskab.
Nu når coronakrisen, forhåbentligt, har lagt sig så småt, skal vi
hilse den øgede brug af digitale medier og digital kommunikation hjerteligt velkommen – vi skal bruge alle de frustrationer,
som vi har følt, når vi har siddet ved vores egen Babylons-flod
og grædt til noget opbyggeligt. Vi må ikke forveksle den præstefikserede youtube-film med søndagens gudstjeneste. Det er
ikke det samme uden fællesskabet, som Grundtvig påpeger det
i salmen Kirken den er et gammelt hus: ”Vi er Guds hus og kirke
nu, /bygget af levende stene.”

Den jødisk-kristne løsning og arv og views
Ja, det gjorde de under eksilet i 586-537 f.kr. I den Store
Forsamling, jødedommens synode, organiserede man en systematisering, formalisering og ensretning af de jødiske bønner.
Da krisen var afværget, og jøderne kom tilbage til Jerusalem,
byggede de et nyt tempel. Det andet tempel, Herodestemplet,
blev også ødelagt, denne gang af den romerske besættelsesmagt i år 70. Historien gentager sig, som man siger. Efter
ødelæggelsen begyndte man, særligt på opfordring af den
indflydelsesrige rabbi Johanan ben Zakai, i stort tal at bygge
mindre huse til bøn: synagoger. Efter kriser har jøderne altid
genetableret muligheden for det fysiske møde.

Hvis vi tror, at kirkens fremtid er digital, så forvansker vi vores
historie. Så negligerer vi menighedens og særligt fælleskabets
rolle i kirken. Så glemmer vi, hvordan jøderne følte det, da
templet faldt.
/Andreas Riis Damgaard
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TIRSDAG D. 15. S EPTEMBER 2020

MENIGHEDSRÅDSVALG

Mød op og deltag i fællesskabet. Mød op og
brug din stemme.
Tirsdag den 15. september 2020 afholdes
der valgforsamling i landets sogne – og også
i Præstevang. Her vælges medlemmer til de
danske menighedsråd. Valgforsamlingen er en
ny måde at afvikle valg til menighedsrådene på.
Vi opfordrer alle interesserede til at møde op
deltage i fællesskabet. Ved at møde op til valgforsamlingen, er du med til at vælge retning

for Præstevang kirkes arbejde. Hvad enten du
selv ønsker at selv stille op som kandidat eller
vil være med til at vælge, hvem der skal sidde
i menighedsrådet, så har du mulighed for at
sætte dit præg på din kirke.
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne
og efterfølgende er der mulighed for debat.
Valget af menighedsrådet foregår ved skriftlig
afstemning og resultatet heraf afgør, hvem der
er valgt til menighedsrådet.
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Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i
advent den 29. november 2020.
Er du interesseret i at vide mere om arbejdet i
menighedsrådet i Præstevang Sogn, afholdes
der et offentligt orienteringsmøde inden valgforsamlingen, nemlig torsdag den 13. august
2020 kl. 19.00 i Præstevang Kirke, menighedsrådslokalerne, Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød.
Menighedsrådsmedlem Nina Jochumsen



GRAABRØDRE KAMMERKOR
SYNGER JULEN IND

Søndag d. 6. december kl. 16 byder Graabrødre Kammerkor julemåneden hjerteligt
velkommen med julesange og salmer fra ind- og udland.

Entré: 50 kr.
Se og lyt på www.kammerkor.dk/wp/

KONCERT MED
STICKS ’N’ STRINGS
FRA DET DANSKE
SUZUKIINSTITUT

STØTTEKONCERT: MED
TANKER PÅ JULEN

Søndag d. 4. oktober kl. 16

Søndag d. 27. september kl. 15

De dygtige unge strygere spiller musik fra
film og TV-serier, samt klassisk musik og
tango. Dirigent er Claus Kanneworff, og
ved flygelet sidder Irene Hasager.

ORGANIST IDA BORUPS
JUBILÆUMSKONCERT

KONCERT MED
POUL KREBS
Fredag d. 27. oktober kl. 20
Billetter købes KUN på
www.billet.musik.dk

Tirsdag d. 1. december kl. 19.30
I anledning af at organist Ida Borup
Søgaard har været ansat i Folkekirken
i 25, år er der koncert med advents- og
julemusik. De medvirkende er Vokalensemblet BlackByrd, Kathrine Brandt,
sopran, Thomas Præstegaard og Torben
Kirkegaard, tenorer og Mette Secher
Helms, fløjte. Endvidere fællessang og
orgelmusik.

”Med Tanker på Julen” er titlen på en ny
type koncert i Præstevang Kirke.
Der har de sidste år været en stigende
behov for julehjælp, og det forventes
at efterspørgslen bliver endnu større
netop i år.
Koncerten er et velgørenhedsarrangement med socialt formål:
Samtlige entré-indtægter fra koncerten
går til julehjælp i Præstevang Sogn.
Det er organist i Præstevang Kirke, Ida
Borup Søgaard, og lederen af Ensemble
Hovaldt, Thomas Hovaldt, der står bag
ideen.
Velkommen – og tak for hjælpen.

Entré 50 kr.

Efter koncerten byder Præstevang kirkes
menighedsråd på kage og et glas vin.

5

Læs mere på www.praestevang.dk

HVORDAN DET FØLES AT MIN
KONFIRMATION BLIVER UDSKUDT?
FORÅRSKONFIRMATIONER
BLIVER I ÅR TIL
SENSOMMERKONFIRMATIONER

EN LILLE GRUPPE AF
KONFIRMANDER FRA
GRØNNEVANG SKOLE GØR
SIG TANKER

Jeg synes at det er rigtig træls og jeg
havde glædet mig virkelig meget og jeg
havde sommerfugle i maven fra dagen
jeg startede til konfirmations forberedelse.
Så er det bare træls at få at vide at min
konfirmation er rykket til efter sommerferien en måneder eller 2 inden min
rigtige konfirmations dag.
Jeppe

Det er jo helt surrealistisk – jeg skulle
have været konfirmeret den 8. maj.

Da jeg først fandt ud af, at jeg ikke skulle holde min konfirmation her d. 8. maj
var jeg ret ked af det, fordi at jeg bare
har glædet mig og glædet mig så meget
til dagen, og så finder man ud af, at det
alligevel ikke skal ske.
Konfirmationen skal stadig holdes på et
andet tidspunkt, men alligevel er det ret
ærgerligt.
Jeg har også glædet mig meget til at
være sammen med alle mine gæster, og
have en hyggelig aften sammen med
dem.
Men alligevel er det bedre at konfirmationen bliver udskudt end at der er flere
mennesker, som bliver smittet.

Alt var klar til den store fest: tøjet, teltet
til haven, maden og alle gæsterne havde
sagt JA TAK til min invitation.

Jeg har været bekymret over Lucas´
reaktion på at måtte udskyde sin konfirmation. Heldigvis har han stor forståelse for, at disse særlige omstændigheder
har gjort det nødvendigt.

Nu er det hele udsat til 30. august – der
er lang tid til. Så nu håber jeg bare, at
konfirmationen ikke skal flyttes endnu
en gang.

Faktisk har der været utrolig stor
forståelse hele vejen rundt hos både
gæsterne, cateringfirmaet og konfirmanderne.

Nu glæder jeg mig rigtig meget til den
30. august – Den store dag.

Nu håber vi bare, at vi kan få lov at holde fast i den nye konfirmationsdato, og
at vi kan give ham den fest som sådan
en skøn og moden ung mand fortjener.

Jeg synes det er rigtig ærgerligt, men
jeg kan godt forstå hvorfor. Desuden er
den jo kun udskudt og ikke aflyst.

Lucas og (mor) Line

Frederik

Og så håber jeg, at jeg kan passe mit
tøj. (Min mor har sagt, at jeg ikke må
spise mere, ha, ha….).
Mathias
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Natalie

✂

KALENDER

AUGUST - NOVEMBER 2020

FASTE AKTIVITETER:
Mandage
Tirsdage
Fredage

kl. 9.30-12
kl. 11
kl. 10

Røde Kors Nørkleklub
Babysalmesang (fra d. 25. august)
Kaffepause – et hyggeligt fællesskab med kaffe og søndagens tekst.

kl. 10.30 OBS!
kl. 10
kl. 19
kl. 10
kl. 12
kl. 10
kl. 11
kl. 14
kl. 9.30 og 11.30

Højmesse v. Andreas Riis Damgaard
Højmesse v. Annemarie Lund
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Højmesse v. Andreas Riis Damgaard
Konfirmation v. Annemarie Lund
Højmesse v. Annemarie Lund
Babysalmesang – første gang efter sommerpausen
Højskoleeftermiddag om Københavns gamle kollegier v. Andreas Riis Damgaard
Konfirmation v. Annemarie Lund

kl. 9.30 og 11.30
kl. 9.30 og 11.30
kl. 19
kl. 19
kl. 14
kl. 10
kl. 19
kl. 10
kl. 18.30
kl. 17.30
kl. 14
kl. 10
kl. 15

Konfirmation v. Andreas Riis Damgaard
Konfirmation v. Andreas Riis Damgaard
Menighedsrådsmøde
Studiekreds
Højskoleeftermiddag om Jens Rosendahl v. Steen V. Voigt
Højmesse v. Andreas Riis Damgaard
Menighedsrådsvalg
Brunch og Høstgudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard, Annemarie Lund og Anne Boye
Kirkebio
Spaghettigudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard/Annemarie Lund
Højskoleeftermiddag om Tintin v. Inger H. Bergeon
Konfirmandgudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard og Annemarie Lund
Koncert til fordel for menighedsplejen

AUGUST
Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Torsdag d. 13.
Søndag d. 16.
Lørdag d. 22.
Søndag d. 23.
Tirsdag d. 25.
Torsdag d. 27.
Søndag d. 30.

SEPTEMBER
Lørdag d. 5.
Søndag d. 6.
Tirsdag d. 8.
Onsdag d. 9.
Torsdag d. 10.
Søndag d. 13.
Tirsdag d. 15.
Søndag d. 20.
Mandag d. 21.
Tirsdag d. 22.
Torsdag d. 24.
Søndag d. 27.
Søndag d. 27.
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OKTOBER
Søndag d. 4.
Søndag d. 4.
Onsdag d. 7.
Torsdag d. 8.
Torsdag d. 8.
Søndag d. 11.
Mandag d. 12.
Onsdag d. 14.
Søndag d. 18.
Tirsdag d. 20.
Torsdag d. 22.
Lørdag d. 24.
Søndag d. 25.
Torsdag d. 29.

kl. 10
kl. 16
kl. 19.30
kl. 14
kl. 19
kl. 10
kl. 18.30
kl. 19
kl. 10
kl. 17.30
kl. 14
kl. 13-19
kl. 10
kl. 19

Højmesse v. Andreas Riis Damgaard
Koncert med Sticks ’n’ strings
Omkring et flygel
Højskoleeftermiddag. Hillerøds arkitektur. Fortid og fremtid.
Studiekreds
Højmesse v. Annemarie Lund
Kirkebio
Menighedsrådsmøde
Højmesse v. Annemarie Lund
Spaghettigudstjeneste v. Annemarie Lund/Andreas Riis Damgaard
Højskoleeftermiddag. Berthel Thorvaldsen v. Claus Jensen
Orgelsafari
Højmesse v. Andreas Riis Damgaard
Studiekreds

kl. 10
kl. 19.30
kl. 18.30
kl. 14
kl. 10
kl. 19.30
kl. 19
kl. 19
kl. 17.30
kl. 14
kl. 10
kl. 13
kl. 19
kl. 20
kl. 10
kl. 18.30

Alle Helgenssøndag v. Andreas Riis Damgaard
Alle Helgenssøndag. Mindegudstjeneste v. alle præster
Kirkebio
Højskoleeftermiddag. Brødrene Skovgaard v. Rasmus Jensen
Højmesse v. Annemarie Lund
Omkring et flygel
Aftengudstjeneste. Jazzgudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard og Annemarie Lund
Menighedsrådsmøde
Spaghettigudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard/Annemarie Lund
Højskoleeftermiddag. Udvandringshistorie v. Ole Sønnichsen
Højmesse v. Annemarie Lund
Gudstjeneste. Døvemenigheden
Studiekreds
Koncert med Poul Krebs.
Højmesse 1. søndag i advent v. Andreas Riis Damgaard
Kirkebio

NOVEMBER
Søndag. d. 1.
Søndag d. 1.
Mandag d. 2.
Torsdag d. 5.
Søndag d. 8.
Onsdag d. 11.
Søndag d. 15.
Tirsdag d. 17.
Onsdag d. 18.
Torsdag d. 19.
Søndag d. 22.
Søndag d. 22.
Tirsdag d. 24.
Fredag d. 27.
Søndag d. 29.
Mandag d. 30.
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BRUNCH – OG HØSTGUDSTJENESTE
Søndag d. 20. september kl. 10
”Hver stubbet mark, vi stirrer på, står brun
og gul og gylden”, hedder det i Septembers
himmel er så blå.
Høsten står for døren. Om lidt er det tid til
høstgudstjeneste.
Vi begynder med brunch og går derefter til
gudstjeneste.

I en ordbog ville disse ord stå ved siden af
hinanden. Måske følges ordene også ad
og står ved siden af hinanden, når man i
eftertanken er hos de mennesker, som man
gennem sit liv har måttet sige farvel til.
Allehelgens aften læses navne op på de
mennesker, der er døde sognet i løbet
af året. Undervejs er der også musik,
lystænding og et par salmer.

Tilmelding: lene.praestevang@gmail.com

DE NYE KONFIRMANDER
INDTAGER KIRKEN
Søndag d. 27. september kl. 10 bydes
konfirmander og deres forældre velkommen
ved en gudstjeneste, særligt tilrettelagt for
dem.

ALLEHELGEN
Søndag d. 1. november kl. 19.30
Digteren og forfatteren Inger Christensen
skriver - i digtsamling Alfabet:
Efteråret findes
eftersmagen og eftertanken findes;
enerummet findes;
englene, enkerne og elsdyret findes;
enkelthederne findes, erindringen,
erindringens lys
og efterlyset findes
egetræet og elmetræet findes
og enebærbusken, ensheden,
ensomheden findes
edderfuglen og edderkoppen findes
og eddiken findes
og eftertiden – eftertiden.

NOVEMBER JAZZ
– ÅRET HAR 16 MÅNEDER
Søndag d. 15. november kl. 19.
Naturligvis har et år i virkeligheden ikke 16
måneder, men Henrik Nordbrandt har skrevet
et digt, der bærer titlen “Året har 16 måneder”
(Håndens skælven i november,1986). Det
lyder sådan her:

STUDIEKREDS
Hvad skete der i grunden med Peter og
disciplene, da Jesus forsvandt ud af deres liv?
Hvornår kom Paulus ind i billedet? Hvordan
bliver kirken til? Var der magtkampe? Hvad
siger en så gammel tekst os i dag?
Vi inviterer til fire aftener med en fælles og
fortløbende læsning af Apostlenes G
 erninger
(ApG).
Det er den femte bog i Det Nye Testamente.
Skriftet beretter om apostlenes og a ndre
tidlige kristnes gerninger i tiden e fter Jesu opstandelse og himmelfart. Det fortsætter evangeliernes beretning om Jesus med skildringen
af kristendommens tilblivelse og udbredelse
fra Jerusalem til Rom.
Apostlenes Gerninger er det ældste skrift,
der skildrer kristendommens historie. Bogen
dateres normalt til år 80-100 e.Kr.

“Året har 16 måneder: November
december, januar, februar, marts, april
maj, juni, juli, august, september
oktober, november, november, november,
november.”

Onsdag d. 9. september
Torsdag d. 8. oktober
Torsdag d. 29. oktober
Tirsdag d. 24. november

November kan være lang at komme igennem.

Alle dage kl. 19 – 20.30.

Vi bryder den med en jazzgudstjeneste, hvor
vi tænker på at synge både gamle og nye
aftensalmer.

Tilmelding: ARD@km.dk
Annemarie Lund og
Andreas Riis Damgaard
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KIRKEBOGSFØRENDE SOGNEPRÆST: Annemarie Lund, ALU@KM.DK, tlf.: 30539252
SOGNEPRÆST: Andreas Riis Damgaard, ARD@KM.DK, tlf.: 30680993
HOSPITALS- OG SOGNEPRÆST: Anne Boye, ABBE@KM.DK, tlf.: 29287776
KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER: Lene Christiansen, lene.praestevang@gmail.com, tlf.: 20404708
KIRKETJERNER: Filip Friis Jakobsen, tlf.: 30710014
MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Annette Dragsdahl, tlf. 22204920
ORGANIST: Ida Borup, ida.praestevang@gmail.com, tlf.: 40216199
KIRKESANGER: Torben Kirkegaard, tbchurchyard@gmail.com, 40297464
KIRKESANGER: Thomas Præstegaard, thomas@priestyard.dk, 27626866
DÅB: Henvendelse til præsten eller kirkekontoret. Når datoen er fastlagt aftales et møde med præsten.
VIELSE: Henvendelse til kirkekontoret, hvorefter man taler med præsten.
BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE: Kan foregå fra Præstevang Kirke eller Skansekapellet. Henvendelse personligt
til præsten eller gennem bedemand.
SAMTALE: Der er altid mulighed for en samtale, hvis man har problemer, man gerne vil tale med præsten om.
Præsten har tavshedspligt.
MENIGHEDSRÅDSMØDER: Tirsdag d. 11. august, tirsdag d. 8. september, onsdag d. 14. oktober,
tirsdag d. 17 november. Alle møder 19-21.
Kirken er åben tirsdag til fredag: 9-15

ADRESSE
Præstevang Kirke
Tamsborgvej 2
3400 Hillerød
tlf.: 61194708
www.praestevang.dk

DET FÆLLES KIRKEKONTOR
Frederiksværksgade 39B, Stutmesterboligen
3400 Hillerød.
hpfk@km.dk
tlf.: 70230393

