
“Hvad siger man så?” Sådan har mange forældre sagt til deres børn inden de har 
fået lov at gå fra bordet, eller når nogen har givet dem en gave. Og sådan prøver 
vi at lære børnene at sige pænt tak for det de bliver givet. Forhåbentligt bliver det 
til mere end en mekanisk høflighedsfrase. Øvelsen i at sige tak er ikke kun for 
børn, den lærer os at sætte pris på det 
vi får, lærer os at vi er afhængige af 
andre og andet end os selv. At nogen 
har arbejdet for den mad, der står på 

vores borde, at nogen har tænkt på os og gjort sig umage for 
vores skyld. Noget der er særlig anledning til her i høstti-
den.  Man kan jo øve sig når man ser landmændende arbejde 
markerne eller når man kører i snegletempo bag en af de 
store landbrugsmaskiner.

I Helsinge kirke har man i den sidste uge af august kunnet 
opleve hvordan vi har trukket høsten ind i kirkerummet. Udsmykningen har strakt sig fra gulv til loft, 
børnehave- og dagplejebørn har ladet kornet i sækkene glide gennem deres små fingre og folk i alle aldre 
har været forbi og sanset duften af hø og æbler og lyden af fuglekvidder. Det hele afsluttes med høst-
gudstjenesten. I år ville vi nemlig sætte ekstra fokus på høsten. Høsttiden er en tid hvor vi mindes om 

både liv og død. De små frø har sat kerne. Slid og slæb belønnes med 
afgrøder. Det er der al mulig grund til at sige tak for. Men en høstgud-
stjeneste er mere end landmændenes tak for høsten. Den er en anledning 
vi alle får til at sige tak for det vi får skænket - både det vi kan plukke i 
haven, det landmanden har høstet på marken, det vi køber i butikken og 
for livet selv, som vi får givet at leve.
Netop nu lyser septemberhimlen foroven og sensommermorgenerne er 
ikke længere lige så lune og lyse. Efterårssolen har sværere og sværere 
ved at komme op om morgenen, og det har vi måske også selv. 
Sommerferien er forlængst forbi og skolen og arbejdet er i gang igen. 
Hverdagen har fundet sit vante trav og 
livet går der ud af. Og så er det måske et 
godt tidspunkt at blive mindet om at også 
det er værd at takke for. Hverdagen der 
kommer og går uden at gøre stort væsen af 
sig, men som i sig bærer alt det vi holder 
af. De dage der bare går. Dem der er flest 

af. Dage hvor vi står op og spiser morgenmad og skynder os afsted. De 
dage hvor vasketøjet skal hænges op og gulvet skal støvsuges, hvor der 
skal købes ind og vaskes op. De dage vi tager for givet, uden egentligt at 
tænke over hvad det betyder. At de er givet os, ikke nogen vi har taget selv 
eller gjort os fortjent til. 

Høstgudstjenesten handler også om de dage, ikke kun om overflod og flotte 
blomster, men om den taknemmelighed der kan ramme os ud af det blå. 
Den minder os om at maden også er værd at takke for når det er havregryn med mælk eller pasta med 
ketchup.

Høstgudstjenesten er en slags “hvad siger man så?” for de voksne.     THH
          

 

8. september 12. s.e. trin Helsinge 11.00 FE Valby 9.30 FE

15. september 13. s.e.trin Helsinge 9.30 HH Valby 11.00 Høst HH

18. september Helsinge  17.30 Bøn og 
burger

22. september 14. s.e. trin Helsinge 11.00 HH Valby 9.30 HH

29. september 15. s.e. trin Helsinge 9.30 THH Valby 11.00 THH

6. oktober 16. s.e. trin Helsinge 11.00 FE Valby 9.30 FE

8. oktober Valby 19.00 Medita-
tionsgudstjeneste

9. oktober Helsinge 17.30 Hellige 
Hotdogs

13. oktober 17. s.e. trin. Helsinge 9.30 HH Valby 11.00 HH

20. oktober 18. s.e. trin Helsinge 11.00 forventet 
indsættelse af barselsvikar

Valby 9.30 forventet 
indsættelse af barsels-
vikar

27. oktober 19. s.e. trin Helsinge 9.30 Vikar Valby 11.00 Vikar HH

3. november Alle Helgen Helsinge 16.00 Alle 
præster

Valby 11.00 HH

Gudstjenester september-november
Kontakt 
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 kbf  
Helena Hauge
Parkvænget 4, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 79 25 
e-mail: HHAU@KM.DK
 
Sognepræst 
Finn Edvardsen
Skolegade 2, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 41 21
e-mail: BFE@KM.DK 

Sognepræst
Tora Herborg Henriksen
(på barsel fra 15/10 2019)
Pinusparken 9, 3200 Helsinge
Telefon 24 20 45 55
e-mail: THH@KM.DK

Kirketjener
Jette Bomholdt
Telefon 21 79 19 33

Tak!

I Helsinge eller Valby kirke tilbyder vi dåb den første lørdag 
i hver måned kl.11.00. Dåbshandlingen er her særligt i fokus. 
Kontakt kontoret for bestilling af dåb på tlf. 48 79 47 11 
 

Kom og vær med til en stille stund i skønne Valby kirke. Fra 
hverdagens stress og krav kommer vi ind i kirkens gamle rum for 
at samle os om os selv om Gud og om livet. Aftenen lægges an på 
refleksion, bøn, ro og musik.

 

”Kirkebilen” kan køre dig til gudstjeneste uden beregning.
Kontakt venligst kontoret på tlf. 48794711

Se også: www.helsinge-kirke.dk 
eller www.valby-kirke.dk

Kom til gudstjeneste for børn og deres voksne i Helsinge 
kirke. Vi starter med en gudstjeneste i kirken kl 17.30 og 
man ved aldrig hvad der kan ske. Efter gudstjenesten spiser 
vi sammen i sognegården. Arrangementerne er gratis.

18/9 kl 17.30 Hellige Hotdogs
9/10 kl. 17.30 Bøn og burger
Arrangementerne er gratis.

Husk at du kan abonnere på nyhedsbrev for børnefamilier, 
hvis du tilmelder dig på Helsinge kirkes hjemmeside. 

Lørdagsdåb

Det’ for 
børn i 

Helsinge 
kirke

Seniormøde

Menighedsrådenes formænd
Helsinge: Allan Thomsen Telefon 22 45 33 66

Valby: Inge Lise Lorentzen Telefon 40 43 27 90

Meditationsgudstjeneste i Valby 
kirke 8. oktober kl. 19.00

Kalkning af Helsinge 
kirke  

Den annoncerede kalkning af Helsinge 
kirke er foreløbigt udsat og forventes 
påbegyndt i begyndelsen af 2020. 

Alle Helgen
Allehelgen søndag d. 3/11 er dagen hvor vi samles i kirken og 
tænder et lys for dem vi savner.  Alle er velkomne til 
gudstjeneste i Valby kirke kl. 11.00 og i Helsinge Kirke kl. 16.00.

10/10 kl 14.30
På de vilde vover - Sognepræst Helena Hauge fortæller 
om sine oplevelser som orlorgpræst.


