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11. AUGUST

4. JUNI

Påske og Pinse i
Præstevang Kirke

Kiev Kammerkor – ortodoks
kirkemusik i verdensklasse

Bustur til Vestvolden
og Ejbybunkeren

April • Maj • Juni • Juli • August / 2020

FORÅR OG
MIDSOMMER
I PRÆSTEVANG
KIRKE
Efter en uvant varm og regnfuld vinter, ser
vi med længsel frem mod de varmere, lysere
og grønnere tider, som så småt er over os. I
Præstevang Kirke betyder det, at der er højtider – påske og pinse – og der er konfirmationer af kirkens mange, unge konfirmander.
Vi ønsker dem alle en glædelig og god konfirmationsdag. Følg med i kirkens koncerter,
ture og andet i kalenderen bagerst i bladet.

GUDSTJENESTE
PALMESØNDAG MED
GRAABRØDRE KAMMERKOR
Søndag d. 5. april er det Palmesøndag. Her
deltager Graabrødre Kammerkor i gudstjenesten og farver den med barokkens toner
fra mestrene Bach og Schütz.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG:
”ER DU DUS MED HIMLENS
FUGLE?”
Onsdag d. 30. april kl. 14-16 synger, spiller
og fortæller Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Christiansen. Omdrejningspunktet er
den store sangskat fra gamle danske film.
Kom og syng med.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG:
TINTINS FORUNDERLIGE
UNIVERS
Torsdag d. 14. maj kl. 14-16 kommer valgmenighedspræst i Odense og ”Tintinophile”
Inger Hjuler Bergeon og fortæller om den
belgiske Hergés folkekære reporter og eventyrer Tintin, og hvorfor fortællingerne om
ham altid er topaktuelle og fyldt med vigtige
indsigter.

MENIGHEDENS DAG
Søndag d. 14. juni kl. 10-13 er der
Menighedens dag, som begynder med
gudstjeneste.

MODERNE KIRKEKUNST
I KØBENHAVNSOMRÅDET
Onsdag d. 26. august kl. 8 - ca. 17.30 vil
der være en bustur til en håndfuld af de
mest interessante eksempler på moderne
kirkekunst. Turen går til Vejleå Kirke, Ishøj,
Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk, Margrethe Kirken i Valby, Lindevangskirken på
Frederiksberg, Grøndalskirken på København og Skovlunde Kirke. I skrivende stund
kan vi ikke være sikre på, at alle kirkerne er
til rådighed for os, så deltagerne må være
forberedt på afvigelser eller udeladelser fra
programmet. Turleder: Birgitte Beck.

Derefter sætter Menighedens Dag fokus
på livet i Præstevang Kirke, og i år indbydes
også til en bredere samtale omkring forventninger til højmesse, dåb og nadver i
folkekirken. Dagen bidrager dermed til den
brede nationale debat, som biskopperne har
opfordret til.
Menighedsrådet er vært ved en let frokost.

”DU DANSKE SOMMER, JEG
ELSKER DIG…”
GUDSTJENESTE MED
MIDSOMMERJAZZ
Søndag d. 21. juni er årets længste dag.
Det fejrer vi med salmer og danske sange,
der er klædt i jazzens lyse sommertoner. De
prisvindende jazzmusikere Mette Juhl, vokal
og guitar, og Heine Hansen, klaver, medvirker. Efter gudstjenesten byder vi på et glas vin
og siger god sommer.

Tilmelding fra 1. juni til sognepræst Annemarie Lund. Tlf. 3053 9252/ alu@km.dk
Pris. 250 kr.
Inkluderet i prisen: Formiddagskaffe og rundstykker samt eftermiddagskaffe og kage.
Frokost: Egne madpakker og drikke.

Læs mere på www.praestevang.dk
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VI SÆTTER LIGE DET HELE PÅ PAUSE …
Ved overenskomstforhandlingerne er den betalte frokostpause
tit et stort stridspunkt.

Tid til at opløftes og oplades. Så man igen kan gå hjem med
øget sans for, hvad der er stort og betydningsfuldt.

Rockwoolfonden har ellers offentliggjort en undersøgelse, der
viser, at de, der får betalt frokostpause arbejder lidt længere
end de, der ikke gør. Det er, som om man er helt uden sans for,
at det er i pausen, at inspirationen indfinder sig. Det er i mellem
rummene, at man får nye idéer.

Til påske sker det gennem musik og billeder fra Palmesøndag
hen over den stille uges andagter til Skærtorsdag, Langfredag
og påskedagene.
Kirkerummet med sin storladne skønhed, sine ritualer og sin
musik sætter travlhed og jag på pause for at lade eftertænk
somheden komme til. Vist er Præstevang kirke ikke en katedral,
men har dog sin egen stilfærdige skønhed og stemning.

Pausen er uundværlig for såvel det kreative som det rutinepræ
gede arbejde. Som frokostpausen tjener til trivsel og fornyet
fokus på arbejdspladsen, sådan tjener pausen, vi tager, hvis vi
bevæger os ind i et kirkerum, til på samme måde at kaste nyt
lys ind over hele vort liv, vore valg, prioriteringer og de værdier,
vi styrer efter.
Det er jo i grunden ufatteligt: Midt i krydset ved Københavnsvej
med Carlsbergvej til den ene side og Tamsborgvej til den anden
ligger Præstevang Kirke.
Lige dér, hvor nogen kører ind i byen og kommer hjem og andre
kører ud og dermed kører hjemmefra. Dér ligger en kirke.
Flittig brugt til gudstjenester, barnedåb, begravelser, koncerter
og meget, meget andet. Se bare oversigten bagerst i dette
blad. Men Gudskelov også tit tom. Og stille. Men åben. Mange
kommer indenfor – kort eller i længere tid.
Kirkerne er pausesteder. Med plads til at lade hverdagens
travlhed og hensynet til andres behov ligge for en stund. Sådan
kan man få kræfter til netop at tage fat igen, når man går ud af
kirkedøren.
En pause for travle småbørnsforældre er spaghettigudstjenester. Tid til at sidde med sit barn i armene og synge Du som har
tændt millioner af stjerner. En pause fra hverdagens krav og for
ventninger. Fri for blikke og andres forventninger om, hvordan
man mon er den perfekte mor.
Er andet frirum. Kaffepause. En times tid hver fredag formiddag
kl. 10. En kop kaffe, en sang og somme tider en snak om den
kommende søndags prædiketekst.

Kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Matt. 11.28
De store rum gør os små, og det er en del af velsignelsen,
tænker jeg så tit.
At vi et øjeblik ikke skal have det fulde overblik. Måske sidder
der andre i kirken sammen med mig. Andre liv, andre tanker,
sorger, glæder og bekymringer. Hvilke? Jeg aner det ikke. Prø
ver måske at fantasere lidt, men jeg opgiver som regel. Falder
til ro i tanken om, at han eller hun har brug for samme fred. Har
brug for et fristed, hvor hun bare kan være sig selv. Vi er jo alle
sammen mennesker. Bare mennesker.
I bund og grund har vi fælles grundvilkår. Også selv om vi har
hver vore kampe og kæmper forskelligt. I en tid, hvor minori
teter kæmper for ret og rettigheder, en tid hvor det fælles og
sammenhængskraft er truet, er det afgørende vigtigt at holde
fast i, hvad vi er fælles om:
Vi er fælles om tilværelsens grundvilkår. Liv og død og hvad
der ligger derimellem, tager vi alle livtag med og prøver at finde
både vej gennem og mening i.
Præstevang kirke står der, som helle midt i travlheden og
trafikkens tunge brus. Som en helle midt i larmen. Med plads til
eftertænksomhed, med en ro, der overdøver dagens krav. En
åben dør. Et frirum. Helligdag og hverdag. Kom indenfor.
Tag en pause.
//Annemarie Lund
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
DU BESTEMMER,
HVAD DIN KIRKE KAN
Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020
I år er der menighedsrådsvalg i hele Danmark. Det betyder, at
også Præstevang sogns menighedsråd skal have nye medlemmer
i efteråret 2020 for den næste toårs periode. Vidste du, at du som
medlem af menighedsrådet har mulighed for at påvirke din lokale
kirke? Overvejer du, om det kunne være noget for dig at stille op?
Eller vil du gerne vide mere om arbejdet i menighedsrådet?
For at skabe åbenhed og interesse om menighedsrådsvalget
inviterer Præstevang sogns menighedsråd til:
orienteringsmøde den 12. maj 2020 kl. 19.
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Her har du mulighed for at høre mere om menighedsrådets vigtige
arbejde. Du vil blive præsenteret for opgaverne for det kommende
og nuværende menighedsråd, ligesom det vil være muligt at få en
drøftelse af visioner, ønsker og idéer til det kommende arbejde.
Selve opstillingen af kandidater og afstemning foregår ved valgforsamlingen d. 15. september. Læs mere herom i dagspressen og på
hjemmesiden.
Alle kan stille op som kandidat til menighedsrådet, forudsat
at de er medlem af folkekirken, har bopæl i sognet – eller har løst
sognebånd og fået valgret i sognet, er fyldt 18 år og har dansk
indfødsret eller har haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud
for valgdagen.
Vil du vide mere, kontakt da:
Formand for menighedsrådet, Annette Dragsdahl, ad.formand.
praestevang@gmail.com / tlf: 2220 4920. Formand for valgudvalget,
Nina Elton Jokumsen, nina.elton.brandt@gmail.com / tlf: 2523 5464.
Tid og sted: Orienteringsmøde d. 12. maj 2020, Kl. 19-21
Præstevang Kirke, menighedslokalerne
Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød

KONCERT MED
KIEV KAMMERKOR



Tirsdag den 11. august kl. 19.30.
Musik i verdensklasse.
Korets repertoire omfatter stort set al
slags musik, men for det danske publikum er det ortodoks musik og ukrainsk
folkemusik, som har gjort indtryk. Det
er netop denne musik, der opføres ved
koncerten i Præstevang Kirke.
Billetter á 100 kr. kan købes fra 1. juni på
kirkens hjemmeside og på kirkens Facebookside.

TUR TIL VESTVOLDEN
OG EJBYBUNKEREN

SENSOMMERAFTENTUR
TIL DANMARKS GAMLE
KOLLEGIER I INDRE BY
Torsdag den 27. august kl. 18-21:30
Vi skyder højskoleeftermiddagene
i gang efter sommerferien med en
spændende aftenudflugt til Indre By.
Her skal vi se to af byens gamle kolle
gier henholdsvis Borchs kollegium og
kollegiet Regensen. Annemarie Lund
har boet på Borchen og viser frem og
fortæller, og Andreas Riis Damgaard har
boet på Regensen og viser også frem og
fortæller her.
Pris 100 kr. med kaffe og kage

Torsdag d. 4. juni kl. 12.30 – ca. 17.30
”Vi elsker vort land, og med sværdet i
hånd skal hver udenvælts fjende bered
te os kende!” – synger vi med Holger
Drachmann til midsommer, ved Sankt
hansbålet. Forsvar og forsvarsværker
har vi haft i al fald lige siden Dannevir
kevolden blev bygget. Vestvolden blev
bygget i årene 1888-1892 som en del af
Københavns Landbefæstning. Byggeri
et af befæstningen var et af danmarks
historiens største anlægsprojekter
- og det blev det mest omdiskuterede
forsvarsprojekt nogensinde. Vestvolden
omkring Ejbybunkeren blev først ende
ligt rømmet i 2004.
’Ejbybunkeren blev bygget som opera
tionscentral for Københavns luftforsvar
på Vestvolden i Rødovre i begyndelsen

af den kolde krig. Bunkeren blev taget
i brug i 1954 og nedlagt i 1971 som
operationscentral for Københavns
Luftforsvar. Først i 2004 blev anlægget
endeligt forladt af forsvaret og overdra
get til Naturstyrelsen. I 2012 åbnet for
publikum.
Denne dag vil der være en guidet tur
både på Vestvolden og nede i Ejbybun
keren.
Vestvoldens historie – og et kig ind
i, hvordan en bunker rent faktisk er
indrettet og var tænkt brugt.
Kaffe og kage – og en dejlig køretur
både ud og hjem
Pris: 175 kr. incl. entré.
Tilmelding fra 1. maj til Lene
Christiansen. Tlf. 2040 4708 /
mail. lene.praestevang@gmail.com
Begrænset antal pladser. Først til mølle.

Læs mere på www.praestevang.dk
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”Vi begyndte til babysalmesang i Præstevang Kirke i 2017, og
derigennem blev vi opmærksomme på spaghettigudstjenesterne.
Vi troede, at vi skulle have spaghetti, første gang vi kom, men
der blev serveret lækre frikadeller. Det er skønt som børnefamilie
at komme til en lille hyggelig sammenkomst i kirken. Vi mødes
med både venner og andre børnefamilier til en lille gudstjeneste i
børnehøjde, hvor der bliver talt om Gud, lys og mørke, udarbejdet
kærlighedshjerter og sunget salmer. Børnene bliver inddraget
til fulde, og det er tydeligt, at både store og små er meget
fascinerede af stemningen, kirkeklokkerne og orglet. Der er en
helt speciel ro, når børnene er i kirkerummet - så meget ro som
der nu kan være med børn! Der er plads til alle.
Efter den lille gudstjeneste er der fællesmad, og hurtigt efter
maden løber børnene og leger sammen - de lidt større børn
hygger sig med de små. Det er dejligt.
Det er skønt at tale med andre børnefamilier fra lokalområdet,
og der bliver vendt både børnehave, skolevalg og sjove historier
fra hverdagslivet mellem de fremmødte. Vi glæder os meget til at
skulle til spaghettigudstjeneste igen.”

KÆRT BARN
HAR MANGE NAVNE
Mad og messe. Sutter og salmer. Gud og grød.
I Præstevang hedder det spaghettigudstjeneste.
Engang fik vi altid spaghetti og kødsovs. Det får vi ikke mere. Men
navnet beholder vi. Indholdet ændrer vi heller ikke på.
Velkommen til store og små, forældre og bedsteforældre, venner
fra børnehaven og skolen.
Alle er velkomne.
Tirsdag d. 21. april
Tirsdag d. 26. maj
17:30-19

Henriette Dittmer, mor til Laura på 3 år og Astrid på 6 mdr.

BABY
SALMESANG
Hver tirsdag formiddag kl. 11-12.
Hele foråret 2020 og frem til udgangen af juni.
Efter sommerferien begynder vi igen d. 25. august.
Salmer med stjerneparaply, fagter og skøn musik sætter
stemningen og giver børn og forældre mulighed for at nyde en
god tid sammen.
Til slut: kaffe, te og frugt.
Det er gratis at deltage.
Kontakt: Lene Christiansen: lene.praestevang@gmail.com /
tlf. 2040 4708
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✂

KALENDER

APRIL 2020 - AUGUST 2020

APRIL
Torsdag d.2.
Torsdag d. 2.
Fredag d. 3.
Søndag d. 5.
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 7.
Onsdag d. 8.
Torsdag d. 9.
Fredag d. 10.
Lørdag d. 11.
Søndag d. 12.
Mandag d. 13.
Tirsdag d. 14.
Tirsdag d. 14.
Søndag d. 19.
Tirsdag d. 21.
Søndag d. 26.
Torsdag d. 30.

kl. 14
kl. 19.30
kl. 10
kl. 10
kl. 17
kl. 17
kl. 17
kl. 19.30
kl. 10
kl. 17
kl. 10
kl. 10
kl. 11
kl. 19
kl. 10
kl. 17.30
kl. 10
kl. 14

Højskoleeftermiddag om Arresødal Hospice
Sigurd Barret og Vox Humana. Genforeningskoncert
Kaffepause – FAST HVER FREDAG
Palmesøndag – Gudstjeneste v. alle præster, Graabrødre Kammerkor medvirker
Liturgisk andagt v. Andreas Riis Damgaard
Liturgisk andagt v. Andreas Riis Damgaard
Liturgisk andagt v. Andreas Riis Damgaard
Skærtorsdag – Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard med fløjtenist Ib Westergaard
Langfredag – Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard og Annemarie Lund
Liturgisk andagt v. Annemarie Lund
Påskedag – Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
2. påskedag – Gudstjeneste v. Anne Boye
Babysalmesang – FAST HVER TIRSDAG
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Spaghettigudstjeneste v. Annemarie Lund og Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Højskoleeftermiddag – ”Dansk filmmusik fra 50’erne”

kl. 10
kl. 10
kl. 9.30
kl. 11.30
kl. 10
kl. 19
kl. 14
kl. 10
kl. 13
kl. 19

Konfirmation v. Annemarie Lund
Store Bededag – Konfirmation v. Annemarie Lund
Konfirmation v. Andreas Riis Damgaard
Konfirmation v. Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Anne Boye
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Højskoleeftermiddag om Tintin v. Inger H. Bergeon
Konfirmation v. Andreas Riis Damgaard
Døvegudstjeneste
Menighedsrådsmøde

MAJ
Søndag d. 3.
Fredag d. 8.
Lørdag d. 9.
Lørdag d. 9.
Søndag d. 10.
Tirsdag d. 12.
Torsdag d. 14.
Søndag d. 17.
Søndag d. 17.
Onsdag d. 20.
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Torsdag d. 21.
Søndag d. 24.
Tirsdag d. 26.
Søndag d. 31.

kl. 10
kl. 10
kl. 17.30
kl. 10

Kr. himmelfartsdag – Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Spaghettigudstjeneste v. Annemarie Lund
Pinsedag – Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

kl. 11
kl. 12.30 – 17.30
kl. 10
kl. 19
kl. 10
kl. 10
kl. 10

2. pinsedag – Udendørs gudstjeneste. Se hjemmesiden
Bustur til Ejbybunkeren
Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste v. Annemarie Lund og menighedens dag
Gudstjeneste. Sommerjazz v. Annemarie Lund og Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Annemarie Lund

JUNI
Mandag d. 1.
Torsdag d. 4.
Søndag d. 7.
Torsdag d. 11.
Søndag d. 14
Søndag d. 21.
Søndag d. 28.

JULI
Babysalmesang holder pause hele juli måned.
Søndag d. 5.
kl. 10
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Søndag d. 12.
kl. 10
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Søndag d. 19.
kl. 10
Gudstjeneste v. Anne Boye
Søndag d. 26.
kl. 10
Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

AUGUST
Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Tirsdag d. 11.
Søndag d. 16.
Søndag d. 23.
Tirsdag d. 25.
Onsdag d. 26.
Torsdag d. 27.

kl. 10.30
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10
kl. 10
kl. 11
kl. 8 – 17.30
kl. 18-21.30

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Koncert med Kiev Kammerkor
Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Babysalmesang – første gang efter sommerpausen
Bustur – Kirkekunst v. Birgitte Bech
Bustur til København/ Regensen og Borchs kollegium
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PÅSKE OG PINSE
I PRÆSTEVANG
KIRKE
I ”den stille uge” har vi fire korte aftenguds
tjenester, hvor vi igennem sang, læsninger og
bøn giver rum til den enkeltes fordybelse og
eftertanke i påsketiden.

Tirsdag d. 31. marts kl. 17.30 -19
Påskespil

Palmesøndag, d. 5. april kl. 10 Gudstjeneste,
hvor Graabrødre Kammerkor medvirker og
synger musik af to af barokkens mestre:
Bach og Schütz
Liturgisk andagt mandag d. 6. april kl. 17-17.30

Påskevandring. Der er en katolsk tradition for
til påske at gå på Via Dolorosa. Smertens vej.
Den vej Jesus gik til Golgata.

Liturgiske andagt tirsdag d. 7. april kl. 17-17.30

Konfirmanderne gør – næsten – det samme:
Op gennem kirken har vi forsøgt at lave en
vandring, hvor påsken genfortælles og gen
nemleves fra palmesøndag til påskemorgen.

Skærtorsdag d. 9. april kl. 19.30.
Fløjtenist medvirker

Man bevæger sig på palmegrene igennem
sand, forbi bordet hvor Jesus spiste sit sidste
måltid med sine disciple, videre til Getsemane
have, er tæt på tilfangetagelsen, genoplever
korsfæstelsen og efter totalt mørke kommer
opstandelsen. I et hav af påskeliljer.
Efterfølgende lidt udsædvanlig påskemad:
Hotdogs.
Velkommen til alle.
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Højtidernes gudstjeneste og andagter:

Liturgisk andagt onsdag d. 8. april kl. 17-17.30

Langfredag musikgudstjeneste d. 10. april
kl. 10 – firstemmig kormusik
Liturgisk andagt lørdag d. 11. april kl. 17-17.30
Påskedag d. 12. april kl. 10
2. Påskedag d. 13. april kl. 10
Pinsedag d. 31. maj kl. 10
2. Pinsedag d. 1. juni kl. 11
Udendørsgudstjeneste

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. 14. april, onsdag d. 20. maj, torsdag d. 11. juni. Alle møder kl. 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

