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P R Æ STE N S H J Ø RN E

J U LEKO N C ERT

Dagen derpå!

Koncert med Laura Kjærgaard
Onsdag den 20. december kl. 19.00 i Vemmelev Kirke

R

eformationsfejringen er slut. Flere års forberedelser kulminerede
i oktober måned i et overflødighedshorn af arrangementer, både lokale
og nationale. Med god samvittighed kan
vi nu lægge Luther tilbage i mølposen,
men forhåbentligt vil nogle af hans tanker
blive ved med at leve hos os.
Det første og mest oplagte er den frihed,
som Luther fandt i tanken om, at ethvert
menneske står direkte og uden mellemled
overfor Gud. Troen på Guds ubetingede
tilgivelse og kærlighed, som ingen andre
skal stille sig i vejen for, sætter os fri til at
leve og elske andre. For bundet til Gud i
troen er vi frie til at arbejde for en verden, hvor man ikke først skal vinde andres
anerkendelse, før man har lov til at være
den, man er. Det sidste er meget aktuelt
i dag, hvor børn, unge og voksne er underlagt et ubarmhjertigt præstationspres,
hvor det enten handler om at være som de
andre eller om at finde og rendyrke den
bedste udgave af sig selv. Luther opfattede
det som en stor befrielse ikke at skulle
præstere noget for at være »god nok«.
Dette burde vi nok i langt højere grad tage
ved lære af – ikke mindst i dag.
Den anden vigtige ting, som Luther
gjorde, var at få Gud ned på jorden, hvor
mennesker lever og bor. Det havde Gud
ganske vist været lige siden Jesus blev født
i Betlehem, men på et tidspunkt fik kirken
skubbet Jesus tilbage til himlen igen. Der
sad han som den himmelske dommer på
sin trone og ventede på alle dem, der ikke
havde kunnet præstere det, de skulle i livet.

A

Derfor var det ikke så underligt, at man fik
brug for munkevæsnet og alle helgenerne,
der kunne gå imellem Gud og mennesker
og mildne den hårde dom, som var i vente.
Luther afviste både munkevæsen og helgendyrkelse og gjorde hverdagslivet til det
sted, hvor enhver tjener Gud på rette vis:
»Er du skomager, så tjener du Gud ved at
lave gode sko til din næste!« kunne Luther
sige.
Måtte disse to indsigter fra Luther da
holde indtil næste reformationsjubilæum:
1) At Gud ser og accepterer os som vi er og
2) At det er i det ganske almindelige, daglige samvær med hinanden at kristentro
og kristenliv skal udfolde sig.
Holder vi fast ved det, så har hverken Luther eller vi levet helt forgæves. Det er så i
øvrigt også den forestående højtids gode
budskab, så glædelig advent og god jul! 
Konstitueret sognepræst
Michael Rønne Rasmussen

t kunne nyde en god kirkekoncert og samtidig støtte et godt
formål er to gode ting, der denne
aften bliver forenet i Vemmelev Kirke.
Vemmelev og Hemmeshøj Sogne deltager
i Danmissions »Lucia-indsamling«, der
hjælper udsatte børn og deres familier til
et bedre liv. Med vores deltagelse heri får
vi mulighed for at huske hinanden på, at
kirke og kristendom er verdensomspændende: Vi kan række udover os selv, dele
julens glade budskab og samle ind til
mennesker, som ikke har de samme ressourcer, som vi har her i Danmark.

Kom og hør Laura
synge smukke julesange.

Vi i Vemmelev Kirke har så ovenikøbet
været så heldige at vinde en koncert med
Laura Kjærgaard pga. vores del i indsamlingen. Laura, der nok især er kendt fra X
Factor, vil denne aften synge julesange for
os – og der bliver noget for enhver smag.
Efter koncerten vil der være mulighed
for selv at støtte Lucia-indsamlingen, når
der sælges skrabelodder og håndlavede
engle og stjerner fra Bangladesh, Tanzania
og Madagaskar, så husk lidt kontanter! 
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De ni læsninger

Luther
Lagkage
Søndag den 3. december
kl. 10.30 i Vemmelev Kirke

F

ørste søndag i advent er kirkens
nytårsdag, men dagen markerer
også begyndelsen på den travle
og dejlige julemåned.
I år er det desuden 500 år siden at vores
kirkereformator, Luther, offentliggjorde
sine tanker, der kom til at lave om på både
vores kirke og vores måde at se på Gud.
I Vemmelev Kirke kan vi denne dag blive klogere på reformationen og få masser
af lagkage! Det bliver både noget for børn
og for voksne – og selvfølgelig for alle, der
kan lide lagkage.
Vi holder en festlig og musikalsk gudstjeneste med hjælp fra minikonfirmanderne, Musicalkoret og rytmegruppen.
Fredslyset fra Betlehem kommer, traditionen tro, også til kirken denne dag, så
kom og se lyset! Tag gerne en lampe med
hjemmefra, hvis I skal have Betlehems-ild
med hjem til at brænde i december måned.
Efter gudstjenesten bydes der på sodavand, Lutherøl og lagkager – men lagkagerne skal I selv have med!
Medbring således gerne din hjemmelavede yndlingslagkage – meget gerne med
noget »Luther-agtig« pynt på – og se, om
den efter vores fælles lagkagespisning vinder den flotte »reformations-præmie«. 

Søndag den 17. december
kl. 19.00 i Hemmeshøj Kirke
Kom og hør julens store fortælling i julestearinlysenes skær i smukke Hemmeshøj
Kirke.
De ni læsninger er en gammel engelsk
juletradition, som har været en fast del af
julemåneden i Hemmeshøj Kirke gennem
mange år.
Læsere fra vores to
sogne vil lede os gennem
julens smukke fortælling, og minikonfirmanderne og Musicalkoret
medvirker med luciaoptog og leverer den stemningsfulde musik. 

Nytårsdag
Vær velkommen, Herrens år!
Byd det nye år velkommen ved årets første
gudstjenester:
Mandag den 1. januar kl. 16.00
i Hemmeshøj Kirke og
kl. 19.00 i Vemmelev Kirke.

Efter gudstjenesterne byder menighedsrådet på champagne og kransekage i våbenhuset, hvor vi kan ønske hinanden et godt
og glædeligt nytår. 

Hjerterogudstjenester
Tirsdag den 30. januar,
27. februar og 13. marts kl. 19.00
i Hemmeshøj Kirke
Bøn og meditation er meget gamle måder,
hvorpå mennesker søger at finde både sig
selv og Gud.
Som udgangspunkt er bøn udtryk for
en samtale, som godt kan være ordløs,
men som stadig er en kommunikation
rettet imod et »du«, der lytter og måske
svarer. Bag ordet »kommunikation« ligger et gammelt, latinsk ord gemt, nemlig
»communio«, som betyder »fællesskab«
og som stadig indgår i ordet »kommune«.
Når man indgår i et fællesskab, er man
nødt til først at vedgå sig selv og være den,
man nu engang er, og dernæst må man
åbne sig overfor den anden part – og derefter se, hvad der sker.
Hjertero-gudstjenesterne er et tilbud
om at blive samlet – både som enkeltperson og som et fællesskab, der rækker ud
over den enkeltes egen begrænsning.
Bøn og meditation i en kirkelig sammenhæng bygger på praksisser, hvor man
både får lov til at være, hvile og gøre noget
konkret med sig selv, sit sind og sin krop. 

Julekoncert
Tirsdag den 12. december
kl. 19.00 i Vemmelev Kirke

T

raditionen tro synger vores
tre kor, Musicalkoret, Starlightkoret og Gospelkoret Alleluja julen ind i Vemmelev Kirke.
Alle korene dirigeres af Karin Halling, som har sammensat et stemningsfyldt program med rytmiske korsange,
solosang og fællessalmer.
Der er gratis adgang til koncerten
og korene ser frem til at ønske alle en
rigtig, glædelig jul! 
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KALKN I N G A F KIRKE

Forårskuller i Vemmelev Kirke

F

Landsindsamling
for Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 11. marts

D

enne søndag er der landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp,
der støtter verdens fattigste, og
også i den forbindelse er Vemmelev og
Hemmeshøj Sogne med på landkortet.
Kl. 10.30 er der gudstjeneste i Sogneladen og derefter er der uddeling af ruter,
indsamlingsbøsser, frugt og boller til alle,

der har lyst til og mulighed for at støtte
den gode sag. Så er det ellers bare om at nå
ud til så mange hjem som muligt og når
man kommer tilbage ved kl. 13.30-tiden er
der varme pizzaer til alle!
Der skal være en voksen med på hvert
»indsamlingshold«. Husk varmt tøj!
Vel mødt! 

Kom og vær med til minikonfirmand-lørdagshygge!

I

marts måned er det elever fra
Vemmelev Skoles 3.b, der får
mulighed for at blive minikonfirmander. Undervisningen forløber
over tre timer – fra kl. 9.30 til 12.30 – på
tre lørdag formiddage: Den 3. marts,
10. marts og 24. marts. Der bliver delt
tilmeldingssedler ud på skolen i februar
måned.

Til minikonfirmand-lørdagshygge
mødes vi i Sogneladen til nybagt brød,
sang, lege, historier og kreativitet.
Vi slutter af med en festlig gudstjeneste Palmesøndag den 25. marts kl. 10.30
i Hemmeshøj Kirke.
Vi glæder os til at se jer! 
De bedste hilsner fra
Christian organist og Ida præst

ørste søndag i advent 1992 var der festgudstjeneste i Vemmelev Kirke. Efter en gennemgribende restaurering, der
varede mere end et år, var kirken atter åben. Håndværkere
og konservatorer havde fuldført arbejdet og en næsten ny, lysere og
venlig kirke kunne tages i brug af menigheden. Alter, prædikestol,
bænke og inventar, der før var overmalet i en dyster, brun farve, var
nu blevet renset og ført tilbage til det oprindelige udseende. Der var
kommet nyt og flytbart knæfald, og bænkene var ændret, så de var
til at holde ud at sidde på. Kirken var også efter alle kunstens regler
blevet kalket indvendigt, og man sagde dengang »Nu holder kirken
sig pæn i hvert fald de næste 20 år«.
Og sådan gik det – og lidt til. 25 år er gået, hvor årenes brug – og
ikke mindst utallige tændte stearinlys – har sat sit præg på hvælvinger og vægge. Enkelte små sætningsrevner er også kommet til. Så
nu er det tid igen! Kirkens indvendige vægge skal friskes op med en
ny gang kalkning, og derfor er det nødvendigt at lukke Vemmelev
Kirke fra mandag den 8. januar til torsdag den 26. april 2018.
En sådan rensning og kalkning medfører stor luftfugtighed inde
i kirken. Derfor skal kirkens forskellige inventar, som ikke tåler fugt,
enten nedtages eller afdækkes. Orglet indpakkes lufttæt, det samme
gælder alter, døbefont og prædikestol. Lysekroner og kirkeskib nedtages og sættes i depot. Så skal kirken kalkes tre gange efter Nationalmuseets forskrifter, og med en nøje overholdelse af tørretid og
luftfugtighed imellem de påførte lag kalk. Men så skulle kirken også
fremstå fin og smuk igen de næste 20 år... Hvem der bare kunne
nøjes med at vedligeholde derhjemme hvert 20. år!
I hele denne kalkningsperiode har vi fået tilladelse til at afholde
gudstjenester og kirkelige handlinger i Sogneladen. Første gudstjeneste i Sogneladen bliver den 21. januar, og sidste bliver den 22.
april. Alle datoer og klokkeslæt kan ses i gudstjenestelisten.
Fredag den 27. april åbnes kirken igen og denne dag er der konfirmation kl. 10.30.
Vi undskylder ulejligheden og ser frem til at kunne fremvise en
flot og nykalket kirke, der så at sige kan springe ud sammen med
foråret i april måned 2018. 
Viggo Andersen, kirkeværge
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G u d stj e n este r

Gudstjenester

MARTS

December 2017 - maj 2018
Dato	

Vemmelev Kirke

Hemmeshøj Kirke

DECEMBER
Søndag den 3. december
1. søndag i advent

10.30 IRL Lysgudstjeneste med
fredslyset fra Betlehem

Søndag den 10. december
2. søndag i advent

10.30 MRR
Kirkekaffe

Søndag den 24. december
Juleaften

13.30 MRR
16.00 IRL

Mandag den 25. december
Juledag

10.30 MRR

14.45 IRL

19.00 IRL Champagne og
kransekage

Søndag den 7. januar
1. s. e. helligtrekonger

10.30 MRR
Kirkekaffe

Søndag den 21. januar
Sidste s. e. helligtrekonger

Torsdag den 29. marts
Skærtorsdag

9.00 i Sogneladen NDN
10.30 IRL Familiegudstjeneste
18.00 i Sogneladen MRR
Måltidsgudstjeneste
10.30 IRL
Kirkekaffe

Fredag den 30. marts
Langfredag
Søndag den 1. april
Påskedag

16.00 IRL Champagne
og kransekage

10.30 IRL
Kirkekaffe

Søndag den 14. januar
2. s. e. helligtrekonger

19.00 MRR Hjertero

Tirsdag den 13. marts

APRIL

JANUAR
Mandag den 1. januar
Nytårsdag

10.30 i Sogneladen IRL
Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 25. marts
Palmesøndag

10.30 IRL

Tirsdag den 26. december
2. juledag

Søndag den 11. marts
Midfaste
Søndag den 18. marts
Mariæ bebudelsesdag

19.00 IRL
De ni læsninger

Søndag den 17. december
3. søndag i advent

10.30 IRL
Kirkekaffe

Søndag den 4. marts
3. søndag i fasten

9.00 i Sogneladen NDN

Søndag den 28. januar
Septuagesima

10.30 IRL
Kirkekaffe

Tirsdag den 30. januar

19.00 MRR Hjertero

FEBRUAR

10.30 i Sogneladen IRL
Morgenbrød kl. 9.30
10.30 MRR

Mandag den 2. april
2. påskedag
Tirsdag den 3. april

17.00 i Sogneladen IRL
Til bords med Gud

Søndag den 8. april
1. søndag efter påske

10.30 i Sogneladen IRL
Kirkekaffe
10.30 MRR
Kirkekaffe

Søndag den 15. april
2. søndag efter påske
Søndag den 22. april
3. søndag efter påske

9.00 i Sogneladen NDN

Fredag den 27. april
Bededag

10.30 IRL Konfirmation
Forlev Friskole 7. kl.

Søndag den 29. april
4. søndag efter påske

10.30 MRR Konfirmation
Vemmelev Skole 7.a

MAJ

Søndag den 4. februar
Seksagesima

10.30 i Sogneladen MRR
Kirkekaffe

Søndag den 6. maj
5. søndag efter påske

Tirsdag den 6. februar

17.00 i Sogneladen MRR
Til bords med Gud

Torsdag den 10. maj
Kristi himmelfartsdag

Søndag den 11. februar
Fastelavn

10.30 i Sogneladen IRL
Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 13. maj
6. søndag efter påske

10.30
Kirkekaffe

Søndag den 20. maj
Pinsedag

10.30

Mandag den 21. maj
2. pinsedag

11.00 Gudstjeneste og frokost i
præstegårdshaven

Søndag den 27. maj
Trinitatis søndag

10.30
Kirkekaffe

10.30 MRR
Kirkekaffe

Søndag den 18. februar
1. søndag i fasten
Søndag den 25. februar
2. søndag i fasten
Tirsdag den 27. februar

10.30 i Sogneladen IRL
Kirkekaffe
19.00 MRR Hjertero

Præster: IRL Ida R. Lund  MRR Michael R. Rasmussen  NDN Nina D. Nyegaard, Tårnborg

10.30 MRR Konfirmation
Vemmelev Skole 7.b
10.30
Kirkekaffe

9.00 Andagt og
vandring til Vemmelev

10 FO R B Ø RN

Hyggeklubben

Fastelavnsgudstjeneste

Hyggeklubbens arrangementer foregår på onsdage kl. 14.00-16.30
i Sogneladen, Fruegade 19, Vemmelev

Søndag den 11. februar
kl. 10.30 i Sogneladen

Filmeftermiddag
Onsdag den 10. januar kl. 14.00

E

r du prinsesse eller trold? Superhelt eller regnorm? Alle er
velkomne til gudstjenester og
denne dag vil man ikke føle sig spor
mærkelig, hvis man kommer udklædt
til gudstjeneste. Vi fejrer nemlig fastelavn, og det er igen i år i samarbejde
med Lokalrådet og Dagli’Brugsen. Det
kan ikke undgå at blive festligt!
Vi mødes til en spændende gudstjeneste i godt selskab med vores Musicalkor kl. 10.30 i Sogneladen og bagefter
går vi til parkeringspladsen foran Dagli’Brugsen, hvor vi slår katten af tønden ca. kl. 11.30. Derefter er der fastelavnsboller og slikposer til alle børn og
de voksne kan købe kaffe og boller til
billige priser. Der er præmier til bedst
udklædte. Vær velkommen prinsesser
og trolde – og alle andre! 
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Kom til nem aftensmad
– og familiegudstjeneste!

Til bords med Gud
Tirsdag den 6. februar og 3. april
kl. 17.00 i Sogneladen

V

i mødes i Sogneladen til en kort
og familievenlig gudstjeneste,
hvor vi hver gang gætter en hemmelighed, synger gode sange – og ser nærmere på noget, der har betydning for os
mennesker. Når gudstjenesten er slut, spiser vi dejlig mad sammen. Hvad menuen
står på, kan man se på vores hjemmeside i
tiden op til arrangementet.
Det er selvfølgelig gratis at være med
til gudstjeneste, men det er også gratis at
spise med!
For at vores dygtige kokke kan vide,
hvor meget mad de skal lave, skal tilmelding ske senest lørdagen før arrangementet inde på vores hjemmeside. Angiv
venligst dér, hvor mange børn og voksne
I kommer.
Vi glæder os til at være sammen med
jer! 

Vi skal se en norsk storfilm, der udspiller sig over tre højdramatiske dage i april 1940. Her forsøger den tyske militærmagt at besætte Norge, men Kong Haakon nægter
at kapitulere. Alligevel må kongehuset rømmes, og den
kongelige familie må flygte nordpå med tog. 
PH – en dansk multikunstner
Onsdag den 7. februar kl. 14.00

Denne eftermiddag skal handle om Poul Henningsen,
den danske lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser kendt under initialerne PH. Mariann Ottosen vil fortælle om hans liv og arbejde inden for
de mange områder – og vi vil synge nogle af hans kendte
revyviser. 
Fire svenske kunstnere
Onsdag den 14. marts kl. 14.00

På denne rejse op gennem Sverige besøger vi fire store
svenske kunstnere – nemlig salmedigteren Lina Sandell
i Fröderyd, forfatteren Astrid Lindgren i Vimmerby og
omegn, malerne Carl Larsson i Sundborn og Anders
Zorn i Mora. Mariann Ottosen fortæller og viser billeder
fra de smukke og spændende steder undervejs. 
En sangeftermiddag med forårssange
Onsdag den 11. april kl. 14.00

Denne eftermiddag skal vi synge nogle af de dejligste forårssange og -salmer. Karin Halling synger for, og Christian Kruse sidder ved flyglet. 
Kirkebilen kan benyttes til Hyggeklubbens arrangementer,
ring 7025 2525.
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Palmesøndag

Påskedag

Den 25. marts kl. 10.30
i Hemmeshøj Kirke

Søndag den 1. april kl. 10.30
i Sogneladen

P

almesøndag engang for næsten
2000 år siden red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Indbyggerne
i Jerusalem havde hørt fantastiske ting
om Jesus: At Han kunne gøre syge raske
og døde levende og de havde hørt, at Han
kunne fortælle som ingen anden.
De var henrykte over at Han nu kom til
deres by og derfor hyldede de Ham ved at
vifte med palmeblade – denne dag er således opkaldt efter det. Kom og hør mere
om den dag i Jerusalem og om påskens
begivenheder. Vores Musicalkor og minikonfirmander hjælper til at skabe feststemning, der bliver palmesøndag værdig!
Efter gudstjenesten er der sandwich og
påskeæg til alle. 

P

åskedag – Kristus er opstanden!
Kom og vær med til at ønske
hinanden glædelig påske! For
der er da sandelig grund til at glæde sig
på den dag, hvor Kristus genopstod fra de
døde og kvinderne, der havde villet besøge
graven, mødte Ham i levende live!
På denne morgen mødes vi kl. 9.30 og
hygger os med morgenbrød og kaffe i Sogneladen. Herefter er der mulighed for at
komme en tur op i Vemmelev Kirkes tårn
og nyde udsigten over Vemmelev i et forhåbentlig smukt påskevejr.
Kl. 10.30 fejrer vi højmesse med dejlig musik fra Karin og Christian – på den
ugedag, hvor lyset overvandt mørket én
gang for alle. Vel mødt! 

Skærtorsdag
Den 29. marts kl. 18.00 i Sogneladen

D

en første nadver, Jesus holdt med sine disciple, var et jødisk påskemåltid, som han gav en ny betydning og mening. Også de første
nadverfejringer i kirken var rigtige måltider, hvor man spiste og
drak sammen, samtidig med at man mindedes Jesu sidste ord og handlinger.
Skærtorsdag markeres i år i Sogneladen, hvor der på én og samme tid
dækkes op til både aftensmad og gudstjeneste. Vi hører om og smager på
slaveriet i Egypten. Vi deltager i disciplenes sidste måltid med Jesus, hvor han
sætter ord på meningen med sin død og lover at være hos dem, hver gang de
siden samles for at spise og drikke sammen.
Tilmelding er ikke nødvendig, det er gratis at deltage og vi deler, hvad der
er. Kom og få en anderledes kirkeoplevelse! 

Pinse i det grønne
Anden pinsedag, mandag den 21. maj
Kort andagt og pinsevandring fra Hemmeshøj Kirke kl. 9.00
Gudstjeneste og frokost i præstegårdshaven kl. 11.00

V

i indbyder alle til pinse i det
grønne med gudstjeneste under
Guds blå himmel i præstegårdshaven, Fruegade 19, kl. 11.00 (hvis vejret
skulle være mod os, fejres gudstjenesten i
Vemmelev Kirke).
Efter gudstjenesten bydes der på lidt at
spise og drikke. Mona, Erik og Christian
underholder med dejlig musik, mens vi
nyder frokosten og det gode selskab.
Der er mulighed for at begynde dagen
i smukke Hemmeshøj Kirke med en kort
andagt og en kop morgenkaffe kl. 9.00.
Efter andagten går vi den dejlige tur til
Vemmelev med udsigt til både mark og
skov.
Alle er velkomne til både andagt, gåtur
og gudstjenesten i præstegårdshaven, men
der er selvfølgelig også mulighed for at

deltage i gudstjenesten alene uden at have
været på gåtur.
Der er mulighed for buskørsel fra parkeringspladsen foran Vemmelev Kirke til
Hemmeshøj Kirke kl. 8.30 for dem, der
gerne vil med ud at gå og evt. gerne vil
stille bilen i Vemmelev. 
Tilmelding
Tilmelding til buskørsel og/eller frokost
senest torsdag den 17. maj til sognepræst
Ida Rusholt Lund på 2021 4240 / idrl@km.dk.
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Lørdagsdåb

Døbte

L

ørdagsdåb er et tilbud til de familier, der bor i eller har tilknytning
til Vemmelev eller Hemmeshøj
Sogn. Hvis man er interesseret i at høre
nærmere og lave aftale om lørdagsdåb,
kan man kontakte præsterne.
Der tilbydes lørdagsdåb kl. 11.30 på
følgende lørdage: 3. februar, 17. marts,
7. april, 12. maj og 2. juni. 

Sommerkoncert
Tirsdag den 29. maj kl. 19.00
i Vemmelev Kirke

M

usicalkoret, Starlighkoret og
Gospelkoret Alleluja, som
flittigt øver hver uge i Sogneladen, slutter i fællesskab sæsonen af
med en festlig sommerkoncert i Vemmelev Kirke.
Kirkesanger og korleder Karin Halling, som står i spidsen for alle tre kor,
har sammensat en buket af iørefaldende sange, og publikum får også
fornøjelsen af at synge med på flere
fællessange. Der er gratis adgang til
koncerten, og alle er hjertelig velkomne. 
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Babysalmesang

B

abysalmesang er et tilbud til dig
og dit barn/barnebarn fra omkring to til ti måneders alderen.
Sang og musik er en naturlig del af børns
liv. Barnet husker de melodier og sange,
som det hører fra det er helt lille. Babysalmesang giver dig og dit barn en særlig
stund, hvor forskellige effekter som sæbebobler, dans, bolde, instrumenter, sang
m.m. underbygger bevægelse og rytme,
som stimulerer barnets sanser og motoriske udvikling. Her er der plads til leg og
udvikling for både børn og voksne 
Babysalmesang løber over syv mandage
i foråret og ledes af kirkesanger og musikpædagog Karin Halling.
Første gang er mandag den 9. april kl.
10.00-10.45, sidste gang er mandag den
28. maj.
Babysalmesang foregår i Sogneladen,
og der er begrænset antal pladser, tilmelding efter »først til mølle-princippet«. 
Mere information og tilmelding
Kontakt Karin Halling på
3069 1069 / karin.halling@cool.dk.

Bertram Strikkertsen Knop Christensen 		
Noah Overgaard Madsen		
Marius Lauge Andersson		
Louise Bügel Forner		
Alba Olivia Vester		
Josefine Starup Just		
Christian Starup Just		
Ida Starup Just		
Sigrid Wedel Reinholdt Vognsen		
Birk Fenris Holmgang		
Ellinor Lerbæck Larsen		
Casper Hartvig Nedergaard Larsen		
Simon Hartvig Nedergaard Larsen		
Liam Odin Cetti		
Anna-Liva Meldgård Larsen		
Naomi Ivy Lindegaard		
Josefine Zarp Haumann		
Gabbi Dollas		

20/05-2017
04/06-2017
10/06-2017
18/06-2017
02/07-2017
29/07-2017
29/07-2017
29/07-2017
29/07-2017
29/07-2017
29/07-2017
29/07-2017
29/07-2017
26/08-2017
26/08-2017
24/09-2017
08/10-2017
08/10-2017

Viede & Kirkeligt Velsignede
Stine Øberg Pedersen & Martin Kildevang Pedersen
Maya Kristine Legéne Hänsche & Steen Legéne Hänsche
Louise Lauge Andersson & Mads Lauge Andersson
Lenea Cecilie Elisabet Hyldgaard Pedersen & Svend Hyldgaard Pedersen
Connie Barly & Henrik Barly		
Ene Holmboe Hornshøj & Kris Hornshøj		
Vivi Westerdahl & Tommy Westerdahl		
Mette Susanne Hansen & René Jørn Sørensen		
Anja Bech Mathiesen & Nicolaj Jørgen Mathiesen

03/06-2017
03/06-2017
10/06-2017
19/06-2017
01/07-2017
01/07-2017
19/08-2017
09/09-2017
16/09-2017

Døde
Gudrun Jørgensen		
Lene Anette Sørensen		
Niels Mogens Jensen		
Birger Gunner Rasmussen		
Hanne Hansen		
Vita Elinor Lilleskov Larsen		
Inge Agnete Kristensen		
Hans Frederik Hansen		
Laura Marie Andersen		
Kristian Holmslykke Madsen		

05/05-2017
26/05-2017
09/06-2017
17/06-2017
23/06-2017
24/06-2017
09/08-2017
28/08-2017
02/09-2017
03/10-2017

Indsamling af lysestumper Husk, at du kan aflevere dine lysestumper i Sogneladen og vores to kirker. De omstøbes til nye lys af Lysstøberiet Ring, og overskuddet
fra salget af disse lys går til Danmissions arbejde i Afrika, Asien og Mellemøsten. 
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Vemmelev kirke
Slagelse Landevej 121
4241 Vemmelev

Hemmeshøj kirke
Hemmeshøjvej 16 B
4241 Vemmelev

Sogneladen
Fruegade 19
4241 Vemmelev

Sognepræst
Ida Rusholt Lund
2021 4240 / idrl@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.

GRAVER
Svend Petersen
2325 6870
graver-kontor@mail.dk

Menighedsrådsformand
Liselotte Dollas
5838 6015
dollas@mail.dk

Konstitueret
Sognepræst
Michael Rønne Rasmussen
2960 3288 / mirr@get2net.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Præstesekretær
Susanne Møller
smoe@km.dk

Organist
Christian Kruse
4072 5258
mail@christiankruse.dk
Kirkesanger, Baby
salmesang & Korleder
Karin Halling
3069 1069
karin.halling@cool.dk

Næstformand
Mariann Ottosen
2398 8208
mottosen@live.dk
Kasserer
Torben Schrøder
5838 2524
2rb1@cdnet.dk

Praktisk information
Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognets præster.
Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognets præster.
Dødsfald: Meddelelse om dødsfald rettes til sognets præster, hvorefter videre
aftaler indgås.
Vil du tale med din præst?: Du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.
Præsten har tavshedspligt.
Kirkebil: Kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer, ring 7025 2525.

www.vemmelevhemmeshøjkirker.dk
Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs mere om kirkerne,
gudstjenester, aktiviteter og se billeder.
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