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Jul og nytår i
Præstevang Kirke

Livskriser – Højskoledag
i Præstevang Kirke

Genforeningskoncert
med Sigurd Barret

Dec • Jan • Feb • Mar ts / 2019 -2020

VINTEREN I
PRÆSTEVANG
KIRKE
Dybt hælder året i sin gang. Det kan af og
til henlede til lidt tristesse og vemod med
mørke, kulde og regn. I Præstevang Kirke
tilbyder vi en lang række af arrangementer
fra børnegudstjenester til julekoncerter. Her
er et udsnit af nogle af vinterens arrangementer, som kan vække glæde og oplysning.
Se kalenderen på bagsiden for det fulde
program.

FOR BØRN
Der er børnegudstjenester og mange andre
aktiviteter i Præstevang Kirke. Se børnesiden
for en fuld beskrivelse af vinterens mange
aktiviteter for sognets yngste.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG:
ONE DOLLAR MAN
Torsdag d. 20. februar kl. 14-16. Bogaktuelle
Ole Sønnichsen kommer og fortæller om den
utrolige og ofte glemte fortælling om den
danske cykelsmed William S. Knudsen, der
udvandrede til Amerika,
blev chef for General
Motors i Detroit og
endte med at udtænke
oprustningsplanen, så
Amerika kunne komme
Europa til undsætning i
Anden Verdenskrig.

FAR. SØN. ÅND. STUDIEKREDS
I foråret begynder en ny studiekreds, hvor
treenigheden er i fokus. Vi læser sammen
den nye, korte bog om treenigheden af Lars
Sandbeck og Rikke Vanggaard og diskuterer den over
tre aftner: Onsdag d. 22.
januar, tirsdag d. 18. februar
og onsdag d. 18. marts kl.
19:30 alle tre aftner.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
LANDSINDSAMLING:
Søndag den 8. marts kl. 11 deltager Præstevang Kirke i landsindsamlingen. Der samles
ind til klimaforandringernes største ofre.
Henvendelse til Birgitte S. Quist-Pedersen,
mailadresse birgittesqp@gmail.com, tlf.:
49113235. Der er brug for indsamlere – kom
og vær med.

Andreas Riis Damgaard.

OMKRING ET FLYGEL
Onsdag d. 26. februar og onsdag d. 25. marts
kl. 19:30 er to aftner i sangens og musikkens
hjørne. Vi synger fra højskolesangbogen,
og kirkens musikalske personale synger og
spiller solistiske værker.

SJOVE DATOER
EN ANLEDNING TIL BRYLLUP?
Det kommende kalenderår hedder 2020. Det
har allerede givet anledning til, at flere end
sædvanligt har bestilt dato og tid til bryllup
i Præstevang Kirke. Torsdag 20/2-2020,
lørdag 10/10-2020 og tirsdag 20/10-2020 er
nogle af de allerede populære datoer. Hvis
I sidder derude og ønsker at blive gift, så
kontakt kirkekontoret og derefter præsten,
alle informationer på bagsiden.

Læs mere på www.praestevang.dk
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NYT TEGN,
GAMMELT SYMBOL
Nyt kirkeår, nyt logo, nyt kirkemagasin! Det kan måske give et
suk blandt dem, som er vant til alt det gamle. For er det ikke
bare gammel vin på nye flasker?
Heldigvis kan vi svare både ja og nej til det. Se for eksempel
på det nye logo. Logoet er et enkelt todimensionelt tegn, som
symboliserer Præstevang Kirkes tårn med sit karakteristiske,
buttede, forgyldte kors. Logoet er det gamle kors med det nye
look – altså gammel vin på nye flasker.
Heldigvis for det! For selvom udtrykket klinger negativt, så
er det altid kirkens opgave at forkynde sådan, at det gamle,
traditionen og skriften, fortolkes, udlægges og gøres brugbart
i vores helt almindelige liv. Det kræver til tider, at det gamle får
nye tegn. Det er tanken bag det nye logo og det nye kirkemagasin. Præstevang Kirke er naturligvis stadigvæk den samme
med sine velkendte arrangementer, men der sker også nye ting
i kirkerummet og menighedslokalerne under det knejsende,
guldfarvede kors.
Vi begynder en ny studiekreds, hvor vi sammen læser den
nye bog Far. Søn. Ånd., hvor treenigheden, et af kirkens ældste
dogmer, er i fokus. Så er der koncerter med alt fra New Nordic
String Quartet til nytårskoncert med De Fire Tenorer. Det ny og
det gamle findes alt sammen på de bagerste sider af kirkemagasinet, hvor vores nye kronologiske kirkekalender samler
alle aktiviteter i en overskuelig opsætning. Kalenderen
er beregnet til, at I kan klippe den ud og hænge den
op på køleskabet derhjemme og ellers følge
med på nettet – velkommen til det nye,
og det gamle naturligvis.
//Andreas Riis Damgaard,
sognepræst.
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LIVSKRISER
Den årlige fælles højskoledag foregår lørdag
d. 1. februar 2020 i Præstevang kirke kl. 9.30-17
Årets fælles højskoledag i provstiet vil beskæftige sig
med hvad der sker med os, når vi rammes af tvivl, tab
og sorg og gennemgår kriser, hvor vores livsværdier og
identitet vakler og måske fornys. Dagen vil også sætte
fokus på, hvordan både kunst og fællesskaber kan være
med til at afhjælpe smerten og give indsigter, som vi kan
vokse med i kriserne.
Med udgangspunkt i en række klassiske forfatterskaber
som H.C. Andersen, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf og
Kerstin Ekman vil teolog og forfatter Doris Ottesen
fortælle om, hvorfor og hvordan litteraturen kan være en
forløsende faktor, når de store livsspørgsmål trænger sig
på.
Journalist og forfatter Esben Kjær, der blandt andet er
kendt fra radioprogrammet Bagklog på P1, vil med udgangspunkt i sine personlige erfaringer, dykke ned i sorgens landskab. Hvordan navigere i sorgen? Hvornår skal
man bare lade sig slæbe med, og hvornår og hvordan kan
man handle? Men foredraget vil også fokusere på sorgen
som en eksistentiel erkendelsesrejse, der påvirker alt
hvad vi tænker om livet, døden, universet og Gud.
Højskoledagen slutter af med et billedforedrag, der bliver
holdt af kunstner og forfatter Birgitte Bech.
Prisen er 225 kr.
Tilmelding til Hans Aue, hans@aue.dk eller
tlf. 48140217
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NYTÅRSKONCERT
MED DE 4 TENORER

SØNDAG D. 5. JANUAR KL. 15
Tenorerne strammer bæltet et ekstra
hul oven på juleand og nytårstorsk, så
vejrtrækningen kan få brystkasserne til
at udvides. Vi beder samtidig publikum
på de første rækker om at tage sig i agt
for flyvende brystknapper.
Der vil blive underholdt med nogle af
de bedste kendinge fra både operaens,
operettens og musicallens verden.
Entré: 75 kr.

VINTER
KONCERT
SØNDAG D. 12. JANUAR KL. 15
Vinterkoncert med Kathrine Brandt,
sopran og gambe og Ida Borup Søgaard,
virginal. Musik af den engelske renæssancekomponist John Dowland.
Koncerten er en del af Hillerød bykirkers
koncertrække kaldet Vinterkoncerter.
Hver koncert varer en halv time.

”BIBELENS
KVINDER”
MED DUO KARHULUOMA-
ANDERSSON
ONSDAG D. 19. FEBRUAR
KL. 19.30
”Bibelens kvinder” er en koncert med
både ord og musik. Kvindegestalter fra Det
gamle testamente får lov til at stå frem og
fortælle deres historie gennem musik af
Verdi, Saint-Saëns, Liszt og Massenet.

KONCERT
DIALOGKONCERT OM:
ANGST OG NÅDE
4. MARTS KL. 19.30
Læsninger og klaverimprovisation ved
Pianist Carsten Dahl, som også vil bidrage med personlige erfaringer.
Entré 50 kr.

KONCERT
NORDIC STRING QUARTET
SØNDAG D. 15. MARTS KL. 16
Under titlen Nordisk, nordisk, nordisk kommer strygekvartetten og spiller en koncert,
hvor der er fokus på forårets lys og den lyse,
nordiske musik. Ensemblet debuterede i
2018 og har allerede en lang karriere bag sig.
Entré 190 kr.

SIGURD
BARRETT
”GENFORENINGSKONCERT” MED SIGURD
BARRETT OG KAMMERKORET VOX HUMANA
UNDER LEDELSE AF
JAKOB HØGSBRO.
TORSDAG D. 2. APRIL
KL. 19.30
2020 markerer Sigurd Barrett 100-året
for Genforeningen med en nyskrevet
koncert. Indtil 1920 var området syd for
Kolding en del af Tyskland og præget
af nationale konflikter. Men i 1920
resulterede en internationalt overvåget
folkeafstemning i, at den daværende
grænse blev flyttet 50 km sydpå, hvor
den ligger i dag. Koncerten arrangeres
i samarbejde med Hillerød Grænseforening. Historien om Genforeningen
formidles i et nutidigt perspektiv med
Sigurd Barretts fortælling og Jakob
Høgsbros kor-arrangementer af Sigurds
sange.
Entré: 100 kr.
Billetter kan købes i kirken efter
1. januar.

Læs mere på www.praestevang.dk
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KALDER ALLE
BØRNEFAMILIER!
Hver tirsdag formiddag kl. 11 fra d. 7. januar er der
babysalmesang. Salmer med fagter, stjerneparaply
og skøn musik sætter stemningen, og giver børn og
forældre mulighed for at nyde en hyggestund sammen.
Der er kaffe, the og frugt bagefter.
Kan du gætte hvem jeg er? Lørdag d. 22. februar kl. 14
fylder vi kirken med udklædte børn, fest og farver. Vi
begynder i kirken med en kort fastelavnsgudstjeneste,
og går derefter ind i menighedslokalerne og slår katten
af tønden. Præmier, fastelavnsboller, saft og kaffe.
Spaghettigudstjenesterne tirsdag d. 14. januar, onsdag
d. 11. marts og tirsdag d. 31. marts begynder kl. 17.30 med
en kort gudstjeneste, hvorefter vi spiser sammen, og alle
kan gå hjem senest kl. 19. Maden er børnevenlig og vi
klarer opvasken.
Går du i 3. klasse på Grønnevang Skole kan du gå
til Minikonfirmand fra den 15. januar. For nærmere
information: Se kirkens hjemmeside eller kontakt
Lene C
 hristiansen på lene.praestevang@gmai.com.
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KALENDER

DECEMBER 2019-MARTS 2020

DECEMBER 2019
Søndag d. 1.
Mandag d. 2.
Torsdag d. 5.
Fredag d. 6.
Søndag d. 8.
Søndag d. 15.
Søndag d. 15.
Mandag d. 16.
Søndag d. 22.
Tirsdag d. 24.
Tirsdag d. 24.
Tirsdag d. 24.
Onsdag d. 25.
Torsdag d.26.
Søndag d. 29.

kl. 10
kl. 19.30
kl. 17
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 17
kl. 18.30
kl. 10
kl. 13
kl. 14.30
kl. 16
kl. 10
kl. 10
kl. 10

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Julekoncert Gråbrødre Kammerkor
Adventsfest
Kaffepause – fast hver fredag
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Gudstjeneste v. Anne Boye
Koncert Ensemble Hovaldt
Kirke Bio
Gudstjeneste. De ni læsninger. Alle præster
Familiejulegudstjeneste v. Annemarie Lund
Julegudstjeneste v. Annemarie Lund
Julegudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Juledag. Gudstjeneste v. Annemarie Lund
2. juledag. Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Anne Boye

kl. 16
kl. 10
kl. 15
kl. 18.30
kl. 10
kl. 10
kl. 15
kl. 17:30
kl. 10
kl. 19.30
kl. 14
kl. 10

Nytårsdag. Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Nytårskoncert ”De 4 tenorer”
Kirkebio
Babysalmesang – fast hver tirsdag
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Vinterkoncert Ida Borup Søgaard og Kathrine Brandt
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Studiekreds
Højskoleeftermiddag: Billedeforedrag: De hellige tre konger
Gudstjeneste v. Anne Boye

JANUAR 2020
Onsdag d. 1.
Søndag d. 5.
Søndag d. 5.
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 7.
Søndag d. 12.
Søndag d. 12.
Tirsdag d. 14.
Søndag d. 19.
Onsdag d. 22.
Torsdag d. 23.
Søndag d. 26.
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FEBRUAR
Lørdag d. 1.
Søndag d. 2.
Mandag d. 3.
Torsdag d. 6.
Torsdag d. 6.
Søndag d. 9.
Søndag d. 16.
Tirsdag d. 18.
Onsdag d.19.
Torsdag d. 20.
Lørdag d. 22.
Søndag d. 23.
Onsdag d. 25.

kl. 9.30
kl. 10
kl. 18.30
kl. 14
kl. 19:30
kl. 10
kl. 10
kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 14
kl. 14
kl. 10
kl. 19.30

Højskoledag ”Livskriser” kl. 9.30-17
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Kirkebio
Højskoleeftermiddag: One Dollar Man
Om Angst i Hannah Arendt forfatterskab (NB Slotskirkens hus)
Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Studiekreds
Koncert ”Bibelens kvinder” Duo Karhuluoma-Andersson
Højskoleeftermiddag: Skriv din livsfortælling
Børnegudstjeneste – Fastelavn v. Andreas Riis Damgaard
Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Omkring et flygel

kl. 10
kl. 18.30
kl. 19.30
kl. 14
kl. 10
kl. 11 -15
kl. 17.30
kl. 10
kl. 16
kl. 19.30
kl. 14
kl. 16
kl. 19.30
kl. 15
kl. 18.30
kl. 17.30

Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Kirkebio
Dialogkoncert m. Carsten Dahl
Højskoleeftermiddag: Om Jesus, Jung og Klods Hans
Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard
Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste v. Annemarie Lund
Koncert ”New Nordic String quartet”
Studiekreds
Højskoleeftermiddag: Maleren Skovgaard og hans brødre
Sticks’n’strings elevorkester fra Det Danske Suzuki-institut
Omkring et flygel
Koncert Old Stars Gospelkor
Kirkebio
Spaghettigudstjeneste

MARTS
Søndag d. 1.
Mandag d. 2.
Onsdag d. 4.
Torsdag d. 5.
Søndag d. 8.
Søndag d. 8.
Onsdag d. 11.
Søndag d. 15.
Søndag d. 15.
Onsdag d. 18.
Torsdag d. 19.
Lørdag d. 21.
Onsdag d. 25.
Søndag d. 29.
Mandag d. 30.
Tirsdag d. 31.
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JUL OG NYTÅR
I PRÆSTEVANG:
VELKOMMEN TIL 5. JULEKONCERT
MED ENSEMBLE HOVALDT
Søndag d. 15. december kl. 17
Julekoncert til fordel for Mødrehjælpen.
Solister: Anne Margrethe Dahl sammen med
en hemmelig gæst. Afsløres kan det: Hun er
Danmarks mest efterspurgte internationale
violinsolist og til arbejder dagligt i et stort
symfoniorkester i København.
Musikerne blandt andet: Philip Cobb fra London
Symphony Orchestra og Ian Bousfield fra Wien
plus den nye solobasunist i London Symphony
Orchestra: Peter Moore.

JUL & NYTÅR I PRÆSTEVANG
Juleaften d. 24. december
Kl. 13. Familiegudstjeneste/ Annemarie Lund
Kl. 14.30 Gudstjeneste / Annemarie Lund
Kl. 16 Gudstjeneste / Andreas Riis Damgaard

JUSTITSMINISTER NICK HÆKKERUP HOLDER
ÅRETS JULETALE.

Juledag, d. 25. december
kl. 10 Annemarie Lund

Pris: 150 kr.
Kan købes på Billetto og i Mødrehjælpens
forretning, Tovet 7.
I døren: 175 kr.

2. Juledag, d. 26. december
kl. 10 Andreas Riis Damgaad

DE NI LÆSNINGER
Søndag d. 22. december kl. 10
Stemningsfuld optakt lige før juleaften med
kormusik, Christmas Carols, fælles julesalmer og
oplæsning. Æbleskiver til at gå hjem på.
GRÅBRØDRE KAMMERKOR,
KLASSISK JULEKONCERTER
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Mandag d. 2. december kl. 19.30
Ind under jul, hvor er det trist, skrev Jonas Lie i 1866.
Nej. Ikke når december begynder med en koncert,
hvor Gråbrødre Kammerkor slår tonen an.
Kendt julemusik fra både Danmark og udlandet.
Stemningsfuld optakt til decembers travlhed og
juleforventning.

Julesøndag, d. 29. december
kl. 10 Anne Boye
Nytårsdag, d. 1. januar 2020
kl. 16 Andreas Riis Damgaard
Efterfølgende:
Godt nytår ønsker vi
hinanden med
bobler og kransekage

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
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: Onsdag d. 15. januar torsdag d. 6. februar, torsdag d. 12. marts.
Alle møder kl. 19-21.

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

