Dybt hælder året i sin gang

Farvel fra Helena
Det er med glæde OG vemodighed, at jeg pr.5/1 2020 har
fået nyt job i Davids kirken på Østerbro. Efter 15 dejlige år
her i sognene, er det på tide med nogle nye udfordringer,
og derfor holder jeg mine sidste gudstjenester i HelsingeValby d.29/12 (Valby kl.9.30, Helsinge 11.00). Jeg håber,
at I vil komme og sige farvel til mig. Der er så meget jeg
vil savne: Mine kolleger, medarbejderne og den store skønne menighed,
som jeg bærer med mig. Selvom vi
flytter til Østerbro, vil vi stadig støde
på hinanden, da børnene fortsætter
deres skolegang her i byen, det er
en trøst for mig. Tak til alle jer der
har været og er en del af mit liv som
præst og menneske, nu venter der et
nyt liv som københavnerpræst, jeg
tror og håber, at det bliver godt.

Nyt ansigt!
Mens Tora Herborg Henriksen er på
barselsorlov, har vi været meget heldige
i sognet at få ansat Gabrielle TogsverdNilausen, som kommer fra et embede i
Frederiksværk.
Gabrielle er 39 år og er en erfaren og dygtig præst. Hun er allerede gået fint ind i
arbejdet i sognet, og vi er meget glade for,
at det blev hende, der blev vores nye præst og kollega.
Vi siger: Velkommen!

Gud velsigne Danmark
-og lad propperne springe!

Nytårsgudstjenesten, som gælder
for både Valby og Helsinge, afholdes i år den 31. december
kl. 15.30 i Helsinge kirke.
Efter gudstjenesten byder
menighedsrådene på et glas champagne og et stykke kransekage i
Præstegårdens stuer.
Vi kan så ønske hinanden et
glædeligt og velsignet nytår så betids, at vi kan nå
hjem til dronningens nytårstale.

Seniormøde

Kirkeåret er ved at nå sin ende, for I kirkekalenderen fejrer man nytår første
søndag i advent. Adventstiden er tiden, hvor vi venter på ”Herrens komme”,
og den markerer altså ventetiden inden Jesu fødsel, men den markerer også
et andet aspekt, nemlig forventningen om Jesu genkomst. I adventstiden
tænder vi lysene i adventskransen, og i kirken synger vi nogle af alle de
gode adventssalmer, mens vi venter på, det bliver jul.
I kirken mærker vi allerede, at julen nærmer sig.
Ofte er planlægningen begyndt allerede om sommeren, for der er mange ting, der skal tages
højde for, mange mennesker, der skal mærke, at det er jul, mange mennesker, der skal have
forkyndt det glade budskab. Julegudstjenester skal afholdes for institutioner, skoler, plejehjem
osv.
Også i år byder vi i Helsinge kirke på levende krybbespil. Det sker den 27. november, hvor der
som altid vil være levende dyr med, når vi går i optog ned til byen og tilbage igen.
Tidligere på året blev kirken pyntet smukt op til høst, og vi gentager successen i december,
hvor der igen pyntes op efter alle kunstens regler. I forbindelse med den smukke oppyntning
tilbyder vi drop in-dåb den 11. december, så er man ikke allerede døbt, har man nu muligheden
for at give sig selv den største julegave, nemlig dåben. I dåben bliver man velsignet og får Guds
løfte om, at han vil følge en med kærlighed og velsignelse til verdens ende, og man bliver en
del af det kristne samfund og kirken.
Man siger, at julen er hjerternes fest, men julen er også tiden, hvor man mærker smerten, hvor
det hele vælder op, for i bund og grund drømmer vi vel alle om den perfekte jul: Aftenen hvor
det hele lykkes, hvor vi er sammen med dem, vi har kær. Aftenen hvor stegen er saftig, sværen
er sprød og sovsen sidder lige i skabet. Børnene opfører sig bedre end nogensinde, rødvinen
smager fantastisk, og alle de voksne nyder hinandens selskab.
Drømmen om den perfekte jul lever stadig hos mange af os, men julen sender også ofte folk ud
i krise, fordi de ved, at julen heller ikke bliver perfekt i år. Krisen kan skyldes mange ting som
fx ensomhed, misbrug, fattigdom eller svære familierelationer. Det er dog også set de senere år,
at de sociale medier spiller positivt ind, fordi folk giver en skilling til dem, der ikke har råd til
enten at holde jul eller købe gaver til børnene. Andre folk åbner deres hjem for mennesker, der
ellers skulle sidde alene, mens andre igen hjælper til forskellige steder, for at andre mennesker
kan få en dejlig juleaften. På den måde viser julen sig som hjerternes fest, en fest hvor man ser
hinanden, præcis som Jesus i sit liv forsøgte at lære os.
Én ting der aldrig ændrer sig er, at kirken holder julegudstjenester, hvor vi skal høre Juleevangeliet, fortællingen om Jesu fødsel. Fortællingen om det lille barn, der blev født i en kold stald
julenat. Fortællingen om det lille barn, der med sin fødsel tændte et lys i mørket, fortællingen
som tænder et lys i vore hjerter, som vi skal lade skinne på andre. For det er kristendommens
mest centrale budskab, at vi skal se hinanden og være der for hinanden. Med Jesus kom der håb
ind i vores verden, og håbet skal vi sprede videre ud i verden.
					
GN

Gudstjenester november/december

Kontakt

27. november

Helsinge 17.30 Levende Julekrybbe

1. december 1. s. i advent

Helsinge 11.00 HH

Valby 09.30 THH

Levende krybbespil

8. december 2. s. i advent

Helsinge 09.30 GN

Valby 11.00 GN

Stjernestøv, engle, kameler og æsler!
Onsdag d.27/11 er der krybbespil i
kirken for alle aldre ved minikonfirmanderne. Vi begynder kl.17.30 og efter
en lille halv time går vi udenfor, hvor
kameler og æsler, engle og Josef og
Maria fører an ned i byen til torvet. Her
læses juleevangeliet højt. Vi går dernæst
tilbage til kirken, hvor man kan få taget
billeder med dyrene og så er der sandwiches og kaffe/juice til alle.

11. december

Helsinge 18-21

15. december 3. s. i advent

Helsinge 11.00 HH
De 9 læsninger

Valby 09.30 HH
De 9 læsninger

22. december 4. s. i advent

Helsinge 09.30 GN

Valby 11.00 GN

24. december Juleaften

Helsinge 12.00 GN
14.00 HH
16.00 FE

Valby 13.00 FE
15.00 GN

25. december Juledag

Helsinge 11.00 FE

Valby 11.00 GN

26. december 2. juledag

Helsinge 11.00 HH

Valby 09.30 HH

Juleeventyr for alle sanser

29. decembe Julesøndag

Helsinge 11.00 HH

Valby 09.30 HH

31. dec. Nytår

Helsinge 15.30 GN

5. januar H3K

Helsinge 09.30 GN

tors.12/12 kl.14.30 kl.14.30:
Julemøde v/præsterne

Helsinge Kirke i hele december måned.
Samt den bedste julegave, du kan give dig selv: ”Drop in
dåb” ons.11/12 kl.18-21.
I et spændende samarbejde mellem kirken og Årstidens
Blomster, kan du nu komme til gudstjeneste og gå på opdagelse i et sandt juleeventyr. Vi holder aftenåbent d.3/12 fra
18.00-21.30. Der bliver spillet ”christmas carols” og du kan
gå rundt/sidde og nyde rummet, musikken og de levende lys.
Vi trækker naturen ind i varmen og danner et sandt orgie af
jul i kirken, som varer hele december måned. Man kan gå på
opdagelse blandt julehjerter, de hellige tre konger og meget
mere. Der er symbolik og dybde bag det hele, derfor holder
vi ”drop in dåb”, hvor man kan komme forbi og blive døbt
ons. d.11/12 kl.18-21. Her bliver stjernehimlen også tændt i
kirkerummet, og vi byder på et glas og lidt chokolade. Husk
2 vidner og kom ellers bare. Du er også velkommen til at
ringe og høre mere hos en af præsterne,
Gabrielle: 29414183/Helena: 40402014.

Drop-In dåb

Valby 11.00 GN

Menighedsrådet forventer at kunne igangsætte den tiltrængte, indvendige kalkning af Helsinge kirke efter 5. januar og regner med, at arbejdet vil være færdigt til Fastelavn. I skrivende stund hersker der lidt
usikkerhed om igangsættelsesdagen. Mens kalkningen står på, afholdes
gudstjenesterne i Valby kirke sammen med meingheden dér, og her vil
tidspunktet være kl. 11.00.
Vi beder om menighedens forståelse og om, at man holde sig orienteret
via kirkens hjemmeside.

Menighedsrådsmøder:
Helsinge: Onsdag 29/1 kl. 19.00
Valby: Torsdag 28/11 kl. 19.30;

Menighedsrådenes formænd:
Helsinge: Allan Thomsen Valby: Inge Lise Lorentzen
Telefon: 22 45 33 64
Telefon: 48 39 12 34

Kirkekontoret
Kirkegade 3, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 47 11
Åbningstider:
Tirsdag til fredag 09.00 - 12.30
Torsdag tillige 15.30 -18.00
mandag og lørdag lukket
Kontakt kirkekontoret vedrørende
kirkelige handlinger.
Kirkegårdsleder:
Peter Folmer
Telefon 48 79 77 19
e-mail: PEFO@KM.DK
Sognepræst
Helena Hauge
Parkvænget 4, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 79 25
e-mail: HHAU@KM.DK
Sognepræst
Gabrielle Togsverd-Nilausen
Kirkegade 3, 3200 Helsinge
Telefon 29 41 41 83
e-mail: GAN@KM.DK
Sognepræst
Finn Edvardsen
Skolegade 2, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 41 21
e-mail: BFE@KM.DK
Kirketjener
Jette Bomholdt
Telefon 21 79 19 33
Se også: www.helsinge-kirke.dk
eller www.valby-kirke.dk
”Kirkebilen” kan køre dig til gudstjeneste
uden beregning.
Kontakt venligst kontoret på tlf. 48794711
Lørdagsdåb i Helsinge Kirke
Vi tilbyder dåb den første lørdag i hver måned.
Dåben er kl.11.00. Ring til kirkekontoret for at
bestille tid på tlf. 48794711

