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Drop-in dåb i Præstevang kirke
Velkommen til ny organist
Langfredag – Stabat Mater
Sommerudflugt & bustur til Fyn
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Tak!

FARVEL OG

– VELKOMMEN

TAK ...
... for den helt overvældende deltagelse i min
afskedsgudstjeneste og den efterfølgende
reception. Det blev en dag, jeg aldrig glemmer.
Jeg er slet ikke sikker på, at jeg fik sagt ordentlig tak til alle jer, der mødte op. Tak for dejlige
gaver og varme hilsener, men allermest tak for
den tillid, I har vist mig som en af jeres præster
i de mange år. Det har været den største gave,
som er af blivende værdi.
At have været præst i Præstevang har givet mit
liv mening, dybde og retning. Uden menighed
ingen præst. Tak fordi I har villet.
Jeg vil altid tænke på de 33 år i Præstevang
menighed med stor taknemmelighed.
I ønskes alle Guds velsignelse i årene fremover.

VELKOMMEN
TIL VORES NYE ORGANIST
– OG TAK TIL DEM, DER SLUTTER

Ib Lauritsen

INGEN NY SOGNEPRÆST – ENDNU

Desværre kan vi ikke sige velkommen til en ny
sognepræst.
I skrivende stund (medio marts) venter menighedsråd og provst stadig på tilladelse fra
Kirkeministeriet til at slå stillingen op.
Men alt tyder på, at der fra 1. april ansættes en
vikar, der ordineres i slutningen af marts.
På menighedsrådets vegne
Annette Dragsdahl

Det er os en glæde at kunne byde velkommen
til vor nye organist, Ida Borup Søgaard, som
præsenteres nedenfor. Hun tiltræder d. 1. april.
Ida afløser organist Adrija Everse, som vi med
dyb beklagelse har måttet sige farvel til på
grund af langvarig sygdom. En stor tak skal
lyde herfra for godt samarbejde, for gode
gudstjenester og mange andre fine musikalske
oplevelser.
Alt godt fremover ønsker Præstevang Kirke.
Samtidig skal der lyde en tak til organist Ulla
Kappel for at have hjulpet os så fint igennem en
lang og travl tid på trods af tanker om en mere
fredelig tilværelse som pensionist.
Vi glæder os nu til, at den nye organist kommer
godt i gang.
Ved kirkekaffen efter Idas første gudstjeneste,
søndag d. 7. april kl. 10, bliver der lejlighed til at
hilse på og byde hende velkommen.
På menighedsrådets vegne,
Annette Dragsdahl

TIL PRÆSENTATION AF SIG SELV
SKRIVER IDA:

Jeg hedder Ida Borup Søgaard, er gift med
Helge, som er software-udvikler. Vi har Marie
på 13 år.
Vi bor i Allerød, og jeg glæder mig meget til at
starte som organist i Præstevang Kirke, som jo
ikke ligger så langt væk.
Jeg er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og ved mesterkurser i Danmark,
Frankrig og Schweiz.
Jeg har været fastansat organist på Amager
og fra 2005 til nu i Søborg Kirke i Gladsaxe.
Inden mine fastansættelser havde jeg et langt
vikariat som organistassistent ved Frederiksborg Slotskirke, så jeg kender Hillerød. Jeg
ser meget frem til at være med til at skabe
musikalske oplevelser i Præstevang Kirke og i
Hillerød i samarbejde med de andre organister
i provstiet.
I øvrigt glæder jeg mig meget til samarbejdet
om gudstjenester m.m. med præsterne og med
personalet ved kirken.
De venligste hilsener
Ida Borup Søgaard

DROP-IN

Dåb
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TÆNKER DU PÅ AT BLIVE DØBT?

HVORFOR NU DROP-IN DÅB?

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Fredag d. 5. april kl. 15-18
inviterer kirker i Allerød og Hillerød til
fælles drop-in dåb i Præstevang kirke.
Har du, måske endda længe, tænkt på at
blive døbt, men ikke fået det gjort, så er
der en mulighed nu.
Forud for dåben går en kort samtale om
dåb og dåbens betydning med en præst.
Derefter går man op til døbefonten og
holder dåb.
Efterfølgende er der kransekage og et
glas vin. Og anledning til at fejre dagen
med de mennesker, man har inviteret med.
Alle døbte får foræret en bibel i dåbsgave.
Ønsker man at komme helt alene, er det
bestemt også en mulighed.

Er det ikke poppet?
Usagligt. Uden dybde og alvor.
Nej. Drop-in dåb er ikke fastfood-kristendom. Dåbens mening er nåde og frelse.
Og det fastholdes.
Landet over har kirker afholdt drop-in dåb.
Omkring 500 mennesker er blevet døbt.
Det begyndte på Vesterbro i 2017. Et stort
bysogn med yngre mennesker, der gerne
ville høre til og høre med i folkekirken.
Men udsigten til en søndagsdåb virkede
nærmest som en lukket kirkedør.
Landet over har kirker fra små sogne
til store bysogne de seneste år afholdt
drop-in dåb. Mennesker har taget imod
tilbuddet og haft en oplevelse af, at kirkedøren stod åben, og at det var let at træde
indenfor og få knyttet den forbindelse,
som man længe gerne havde villet.

Der skal medbringes billed-id, som
kopieres.
Cpr. nummer – kun personer med dansk
cpr. nummer kan døbes.
Ved børn skal der være underskrift fra
begge forældre, eller, den manglende
forælder skal kontaktes for tilsagn, med
mindre der er eneforældremyndighed.
Navne og adresser på vidner. Man kan
også komme alene, så er præst og personale vidner.
Tro og love erklæring underskrives af alle
voksne og forældrer til børn.
Tilladelse til at billeder taget under dåben
kan bruges.

Velkommen

NAVNEÆNDRING
I FORBINDELSE MED DÅBEN:

Der laves ikke navneændringer i forbindelse med dåben. Her henvises til den
normale procedure med en ansøgning
på borger.dk.

FORÅR OG SOMMER …
APRIL

Søndag d. 7. april kl. 15

Torsdag d. 2. maj kl. 14-16

Torsdag d. 4. april kl. 14-16

GOSPELKORET OLD STARS

HØJSKOLE EFTERMIDDAG

HØJSKOLE EFTERMIDDAG

synger så taget løfter sig.
Livglæde og lysegrønne tørklæder.
Et 60 personers stort kor og en engageret
dirigent, Nina Luna, får os alle til at synge
med på de indlagte fællessange. En livsbekræftende eftermiddag.
Entré: 60 kr.
Betales ved døren.

”JUST DO IT”

Tidligere kriminaltekniker med speciale
i skud og våben, Lars Hebsgaard, var i
sommeren 1999 udsendt til Kosovo for at
dokumentere krigsforbrydelser til brug for
krigsforbryderdomstolen i Haag.
Der er beretningen om ubeskrivelig
grusomhed, massakrer, ondskab og had
mellem etniske grupper. Et historisk had,
der rækker flere hundrede år tilbage.
Det danske team blev kendt og respekteret som teamet med sloganet ”Just do it”.
Fast og altid til Højskole Eftermiddage:
Kaffe og kage koster 25 kr.

Torsdag d. 11. april kl. 17.30-19

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
– dog med hotdogs til slut.
Konfirmander spiller påskespil.
Annemarie Lund

MAJ
Onsdag d. 1. maj kl. 17.30-19

Fredag d. 5. april kl. 15-18

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

DROP-IN DÅB

For alle, nok især de små.
Annemarie Lund

Søndag d. 7. april kl. 10

ORGANIST IDA BORUP
BYDES VELKOMMEN

ANTARKTIS – VERDENS DYBFRYSER OG
PINGVINERNES RIGE

I dette fascinerende foredrag tager havpattedyrbiolog, eventyrer og ekspeditionsleder Cecilia Vanman tager os med på en
sejlads fra Argentina til det Antarktiske
kontinent.
På vejen besøger vi Falklandsøerne, South
Georgia, de ekstremt isolerede South
Sandwichøer og møder et sandt overflødighedshorn af dyreliv, gigantiske isbjerge
og overvældende natur.
Vi kommer helt tæt på søløver, kongepingviner, de enorme pukkelhvaler og følger
spækhuggernes dramatiske sæljagt.
Det er fortællingen om kapløbet om først
at nå Sydpolen, udfordringerne ved global
opvarmning og forladte hvalfangerstationer, hvor sæler er flyttet ind i de
tomme huse, og pingviner vandrer rundt i
gaderne.

klik ind på www.praestevang.dk
Udover at være medlem af Kvindelige
Eventyrere, er Cecilia den første danske
kvinde der er blevet optaget som Fellow i
The Explorer’s Club - en af verdens mest
prestigefyldte klubber for videnskabsfolk
og eventyrere.
Torsdag d. 16. maj kl. 14-16

HØJSKOLE EFTERMIDDAG

Undervejs kaffe og lagkage.
Detaljeret program ligger i kirken fra
medio april.
Pris: 125 kr., der betales ved tilmelding
til kirke- og kulturmedarbejder Lene
Christiansen.
Mail: lene.praestevang@gmail.com /
tlf. 20404708
Sidste frist: fredag d. 31. maj.

HILLERØDS IDENTITET

Bybrande og Frederiksborg Slot
Under den overskrift har vi inviteret
journalist Tim Panduro (tidl. journalist på
Hillerød Posten) til at berige os med en
lyngennemgang af Hillerød bys historie
med udgangspunkt i to „hovedpersoner”:
De mange bybrande og Frederiksborg
Slot.

JUNI
Fredag d. 7. juni kl. 12- ca. 17.30

SOMMERTUR I BUS TIL RINGSTED
Sankt Bendts og Klostermarkskirken
besøges. En meget gammel kirke
– og en meget ny kirke.

2. pinsedag, d. 10. juni kl. 11

FÆLLES
GUDSTJENESTE
I SLOTSHAVEN,
overfor
Hesteskodammen.
Til pinse er skoven grøn,
og højtidens farve i kirken er rød
Kom med røde sko, røde bukser,
røde hatte, røde negle.
HUSK:
Kirkerne gi’r kaffe
– og I tager kage med.

AUGUST
Torsdag d. 22. august kl. 8-ca. 20

NY OG GAMMEL KIRKEKUNST
– PÅ FYN
Endnu engang skal vi afsted med
Birgitte Bech som turleder.
Denne gang til Fyn med besøg i blandt
andet Odense Domkirke:
Sankt Knuds kirke med Thomas Kluges
nye maleri af Knud den Hellige. Videre til
det ærkegrundtvigske Ryslinge og Sdr.
Nærå med kalkmalerier og Anita Houvenaghel. Turen er fortsat under planlægning.
Pris: 350 kr. incl. morgenkaffe og eftermiddagskaffe. Frokost: Egne madpakker
Tilmelding: Fra d. 25. juni.
Begrænset antal pladser.
Annemarie Lund:
alu@km.dk / tlf. 3053 9252
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PRÆDIKANTLISTE
APRIL
Søndag d. 7. april kl. 10
Mariæ Bebudelsesdag
Annemarie Lund
Palmesøndag
Søndag d. 14. april kl. 10
Annemarie Lund
Mandag d. 15. april kl. 17
Liturgisk andagt
Anne Boye
Tirsdag d. 16. april kl. 17
Liturgisk andagt
Anne Boye

FRA MARTS TIL AUGUST 2019

Lørdag d. 20. april kl. 17
Liturgisk andagt
Annemarie Lund
Påskedag
d. 21. april kl. 10
Annemarie Lund
2. påskedag
d. 22. april kl. 10
Anne Boye
Søndag d. 28. april kl. 10
1. s.e.påske
Annemarie Lund

Onsdag d. 17. april kl. 17
Liturgisk andagt
Annemarie Lund

MAJ
Søndag d. 5. maj kl. 10
2. s.e.påske
Annemarie Lund

Skærtorsdag
d. 18. april kl. 19.30
NN

Søndag d. 12. maj kl. 10
Konfirmation
Annemarie Lund

Langfredag
d. 19. april kl. 10
Pergolesi: Stabat Mater
Annemarie Lund

St. Bededag
d. 17. maj kl. 10
Konfirmation
Annemarie Lund

Lørdag d. 18. maj kl. 9.30
og 11.30
Konfirmation
Mathias Harding
Søndag d. 19. maj kl. 10
4. s.e.påske
Annemarie Lund
Søndag d. 26. maj kl. 10
5. s.e.påske
NN
Kr. Himmelfartsdag
d. 30. maj kl. 10
Konfirmation
Anne Boye
JUNI
Søndag d. 2. juni kl. 10
6. s.e.påske
NN
Pinsedag
Søndag d. 9. juni kl. 10
Annemarie Lund
2. pinsedag
Mandag d. 10. juni kl. 11
Fælles pinsegudstjeneste
i Slotsparken

Søndag d. 16. juni kl. 10
Trinitatis søndag
NN
Søndag d. 23. juni kl. 10
1. s.e. trin.
Annemarie Lund
Søndag d. 30. juni kl. 10
2. s.e.trin
NN

AUGUST
Søndag d. 4. august kl. 10
7. s.e.trin.
NN
Søndag d. 11. august kl. 10
8. s.e.trin.
Annemarie Lund
Søndag d. 18. august kl. 10
9. s.e.trin.
Annemarie Lund

JULI
Søndag d. 7. juli kl. 10
3. s.e.trin.
Annemarie Lund
Søndag d. 14. juli kl. 10
4. s.e.trin.
Annemarie Lund
Søndag d. 21. juli kl. 10
5. s.e.trin.
NN
Søndag d. 28. juli kl. 10
6. s.e.trin.
Anne Boye

Ældre og gangbesværede
kan benytte kirkebilen.
Bestilles hos TAXA
på tlf. 48 48 48 48

Påske
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PÅSKENS GUDSTJENESTER

LIDT UDE I FREMTIDEN:
KONCERTFORTÆLLING OM JOB

PÅSKEN – FRA PALMESØNDAG TIL 2. PÅSKEDAG
– ER DET ABSOLUTTE CENTRUM I KRISTENDOMMEN

Gennem gudstjenester og aftensang i
”den stille uge”, som påskeugen også
kaldes, tegnes et koncentreret billede af,
hvad kristendom er.
En voldsom dramatisk fortælling, hvor vi
ikke får lov til kun at blive i tilskuerrollen.
Det handler også om vort eget liv og alt
det, der betyder noget for alvor: kærligheden, døden, lidelsen, forræderiet, fællesskabet, håbet og livsmodet.
Palmesøndag d. 14. april kl. 10
– Indtoget i Jerusalem
Skærtorsdag d. 18. april kl. 19.30
– Den sidste nadver og Judas’ forræderi
Langfredag d. 19. april kl. 10
– Korsfæstelse og lidelse
Påskedag d. 21. april kl. 10
– Opstandelse og nyt liv
2. påskedag d. 22. april kl. 10
– Vandringen til Emmaus

Påskens korte aftensange kan ses som
små meditative gudstjenester med rum
for den enkeltes fordybelse og eftertanke.
Mandag d. 15. april, tirsdag d. 16. april,
onsdag d. 17. april og lørdag d. 20. april.
Alle dage kl. 17-17.30.

Tak

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
LANDSINDSAMLING

Søndag d. 10. marts 2019
var godt 40 mennesker, store og små,
ude og samle ind i Præstevang sogn.
Der blev på de tre timer indsamlet
lige præcis 23.000 kr.
Det lige beløb skyldes en giver,
som til slut generøst rundede op.
Tak til alle, der hver på deres måde
bidrog med tid og praktisk arbejde.
Tak til alle, der støttede indsamlingen.

– blev desværre aflyst på grund af sygdom.
Nu er der en ny dato:
Onsdag d. 18. september kl. 19.30 i Strø kirke.
Det er den bibelske beretning om Job, manden
der mistede alt og dog holdt fast i troen på Gud.
Her som musikværk, omskrevet og tilrettelagt
ud fra den østrigske forfatter Joseph Roths bog:
Job. Roman om et enkelt menneske (1930).
Fortællingen bliver her en fortælling om
manden og jøden Mendel Singer, halvt Charlie
Chaplin, halvt den gammeltestamentlige
Job, der forsoner sig med sin skæbne
og sin Gud, som måske, måske ikke
har skænket ham den.
Det er også en beretning om de mange
jøder, der i begyndelsen af 1900-tallet
udvandrede fra de østeuropæiske
shettel’s og drog til USA.
Her ventede et nyt liv, men
også et farvel til jiddish og
jødisk tradition og kultur.
Fantastisk og bevægende
fortælling og klezmermusik
med Jens Skou på klarinet
og Ander Singh Vesterdal på harmonika.
Oplæser Nis Bank Mikkelsen.
Gratis adgang.
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Præstevang Menighedsråd
DTP og tryk:
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Y’s Men’s Club, Hillerød

K O N TA K TA D R E S S E R :
Præstevang Kirke
Tamsborgvej 2
3400 Hillerød
Tlf. 61 19 47 08

Kirken er åben tirsdag til
fredag kl. 9-12
Ændringer kan forekomme.

Det fælles
Kirkekontor

Frederiksværksgade 39 B
Stutmesterboligen
3400 Hillerød
Tlf. 70 23 03 93
e-mail: hpfk@km.dk
Åben dagligt kl. 9-12.30,
samt torsdag kl. 16-17
Kirkebogsførende
sognepræst
Annemarie Lund
Kornvænget 2
Tlf. 48 26 53 30/30 53 92 52
e-mail ALU@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Vakant
Hospitals- og sognepræst
Anne Boye
Æblehaven 20
Tlf. 29 28 77 76/48 24 74 76
Hillerød Hospital:
Tlf. 21 34 66 20
e-mail: ABBE@km.dk
Træffes ikke fredag.

Sangere
Torben Kirkegaard
torben@de4tenorer.dk
og
Thomas Præstegaard
thomas@de4tenorer.dk
Kirketjener
Filip Jacobsen
tirsdag til fredag kl. 9-14
Tlf. 30 71 00 14

Organist
Ida Borup Søgaard
Tlf. 40 21 61 99
e.mail: ida.praestevang@
gmail.com

Menighedsrådets formand
Annette Dragsdahl
Tlf: 22 20 49 20
ad.formand.praestevang@
gmail.com

Kirke og kulturmedarbejder
Lene Christiansen
Tlf. 20 40 47 08
lene.praestevang@
gmail.com

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og
foregår i Præstevang Kirke
kl. 18.30.
Mødedatoer:
Onsdag d. 8. maj
Torsdag d. 13. juni

www.praestevang.dk

Præstevang Sogns
menighedspleje
Ønsker man at støtte
Præstevang Sogns menighedspleje:
Kontonr. 2276-3491 176 732
MobilePay: 75717
På forhånd tak.

Dåb
Henvendelse til præsten eller
kirkekontoret.
Når datoen er fastlagt aftales
et møde med præsten.
Vielse
Henvendelse til kirkekontoret, hvorefter man taler med
den præst, der skal foretage
vielsen.
Begravelse/bisættelse
Kan foregå fra Præstevang
Kirke eller Skansekapel.
Henvendelse personligt til
præsten eller gennem bedemanden, som er behjælpelig
med at træffe alle aftaler.
Samtale
Der er altid mulighed for
en samtale, hvis man har
problemer, som man gerne
vil tale med en præst om.
Præsten har tavshedspligt

