
Jeg husker det som et sus, der gik igennem mig. At jeg pludselig kunne se ind i 
den dér voksenverden.
Jeg fik en trang til at sætte ord på alt det, som jeg så, og som var så meget mere 
end det, jeg så. 
Det kneb for mig med ordene, men ordene lå på lur, og jeg ville så gerne have 
haft drøftet meget af det med en voksen. 
At det var så mærkeligt, at der stod et rum over skoven derovre, som jeg ikke 
kunne forklare. At jeg havde den dér mærkelige trang til at ro en tur i min jolle, 

ud at runde den yderste Duc d’Albe –og det skulle helst være hver morgen. Det hjemlige brakvand fra 
årerne ramte min hænder og gav mig en mærkelig hudløs blødhed med i skole, som holdt under mor-
gensangen og Fadervor og helt ind i klasseværelset. Eller at stå i kirkens tårn under de store klokker, og 
mens de gik at blive eet med det mægtige tryk af lyd. 
Og pigerne, bevar mig vel! De var pludselig så voksne at se til, bevægede sig på en gådefuld måde. 
Øjnene var ved at falde ud af hovedet på mig. 
Jeg sad lidt ved siden af og begyndte at lytte til de voksnes samtaler, når de talte om betydning. De sagde 
mærkelige ting, ting som jeg ikke havde tænkt over, men som ind i mellem ramte netop den stemthed, 
der brændte og løb i mig hele tiden.
Men som sagt, jeg måtte snakke med mig selv om det, lukket lidt inde i min mangel på ord. Der var ikke 
rigtig nogen andre. Præsten var jeg sådan set glad for, men han var gammeldags, lærte os salmevers, røg 
cigaretter i konfirmandstuen, og insisterede på en inderlighed, som ikke rigtig fandtes iblandt os, men 
som vi på den anden side vel forventede af ham. Alt det jeg havde, som sådan kogte i mig, blev slet ikke 
taget op. Jeg tror måske også, at det ville have været yderst mærkeligt for os alle sammen, hvis den gode 
præstemand så havde taget det op. Det var en anden tid.
Jeg tror ikke et øjeblik på, at det, jeg lige har beskrevet, var noget særligt for mig. I hvert fald er jeg 
sikker på, at det kan gribes hos alle. Og det er så grunden til, at jeg bliver en smule forstemt og til tider 
irriteret, når det hen ad Store Bededag er fast i aviser og andre medier, at den ene eller den anden har 
meget faste meninger om, hvad konfirmanderne mener og tror, og det uden at de tilsyneladende kan 
huske den tid fra sig selv. Eller måske har de lukket ned for den. Nogle mener vist ovenikøbet, at det er 
et overgreb på ubefæstede sjæle, at drengene og pigerne i den alder går til præst og bliver konfirmeret. 
Man har en dagsorden, vil gerne ind dér.
Jeg mener, der er mange, som taler med dem om, hvad de føler, når de mærker efter på sig selv, under-
tiden også hvad de skal føle, når de mærker efter på sig selv. Der er så få, der taler med dem om, hvad 
dét betyder, som ligger uden for dem selv. Ja, hvad det egentlig er, det, vi har imellem os?
Konfirmationen er en ældgammel skik her til lands. Den er der, fordi konfirmanderne er ved at blive 
voksne. Og det anser jeg for at være et faktum, helt uagtet at der er længe til, de skal klare sig selv.  Men 
de er i kredsen, skal besinde sig på, at de er i kredsen, og det er sagen. 
Jeg skal hilse at sige, at i den danske Folkekirke bliver det grebet højst forskelligt an, og Gud ske tak 
for det! Men jeg kender ingen præster, der underviser konfirmander, som ikke er lydhøre over for det. 
Her er der ingen tvang, men en ro over for den uro, de bakser med. Vi har noget at sige om rummet over 
skoven, vi har noget at bringe om andagtsfulde morgener, hvor man er blød på hænder og sjæl. Der er 
ord om det. Det, at verden er skabt, ikke en jammerlig maskine. At de er skabninger. Det er sådan en fest 
at være skabt. Jesus gik med til festen.
Og hvad angår gru og angst og meget andet, så gik Jesus også dér. Og se jeg er med jer alle dage, sagde 
han. Det er sådan, det er. Vi skal ikke skamme os i kirken, vi har en eftertænksomhed og historie, som 
handler om ånd. Det kommer de efter. Det skal vi give dem. Der er vist ikke så mange andre til det.

          FE

 

30. maj kr. himmelfart Helsinge 9.30 THH Valby 11.00 THH

2. juni 6. søndag efter 
påske

Helsinge 11.00 HH Valby 9.30 HH

9. juni pinsedag Helsinge 11.00 THH Valby 11.00 FE

10. juni 2. pinsedag Helsinge 11.00 

16. juni trinitatis Helsinge 9.30 
HH

Valby 11.00 HH

23. juni 1. søndag efter trin. Helsinge 11.00 PN Valby ingen 
tjeneste

30 juni 2. søndag efter trin. Helsinge 9.30 THH Valby 11.00 THH

7. juli 3. søndag efter trin. Helsinge 11.00 HH Valby 9.30 HH

14. juli 4. søndag efter trin. Helsinge 9.30 THH Valby 11.00 THH

21. juli 5. søndag efter trin. Helsinge 11.00 THH Valby 9.30 THH

28. juli 6. søndag efter trin. Helsinge 9.30 FE Valby 11.00 FE

4. aug. 7. søndag efter trin. Helsinge 11.00 FE Valby ingen 
tjeneste

11. aug. 8. søndag efter 
trin. 

Helsinge 9.30 HH Valby 11.00 HH

18, aug 9 søndag efter trin Helsinge 11.00 HH Valby 9.30 HH

Gudstjenester maj-august
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
Pinusparken 9, 3200 Helsinge
Telefon 24 20 45 55
e-mail: THH@KM.DK

Kirketjener
Jette Bomholdt
Telefon 21 79 19 33

Kontakt

Konfirmanderne

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 
 

Tirsdag 23/7 kl 20.00 i Helsinge kirke 
“Kunsten at røre”, solokoncert for orgel, klarinet og lydska-
ber. Poul Udbye Pock-Steen, orgel, organetto, sequencing.
Tine Maj Kofoed Antonsen, klarinet, basklarinet.
Gratis entré.

Onsdag 14/8  kl. 20.00 i Helsinge 
kirke
Mads Granum kvintet.
Gratis entré.

Søndag 18/8 kl 16.00  i Valby kirke
Sensommerkoncert med Panumko-
ret. Nordens forskellige sprog- og 
klangverdener. 
Dirigent Jon Hollesen.

”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 i præstegårdsparken i Helsinge 
2. pinsedag 10. juni kl. 11.00.
Valby, Mårum og Helsinge kirker fejrer pinsen sammen 
med en festlig gudstjeneste i præstegårdsparken i Helsinge. 
Pinsekoret synger og efter gudstjenesten er der kaffe og 
kage. Tag gerne selv en kage med til kagebordet.
I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i tørvejr i Helsinge 
kirke. 

Lørdagsdåb

6. juni kl. 19.30 i sognegården. Pris 50 kr. 

Robuste børn- Hvordan styrker vi børns robusthed, ans-
varlighed og selvstændighed? Kan børn lære ansvar? 
Hvad gør vi som forældre – og som institution og skole? 
Kom til foredrag i helsinge sognegård. Foredraget vil bl.a. 
komme ind på de nye aftalefamilier både i hverdagen 
og når den opløses, børns trivsel og karakterdannelse og 
hvordan man bygger bro til et andet menneske. Oplægget 
vil pege på, at vi har langt større muligheder, end vi tror.

Betaling i døren enten kontant eller mobilepay.

Pinse
 i 

parken

Foredrag ved Per Schultz 
Jørgensen

Menighedsrådenes formænd
Helsinge: Allan Thomsen Telefon 22 45 33 66

Valby: Inge Lise Lorentzen Telefon 40 43 27 90

Sommerkoncerter

Kalkning af helsinge kirke
2/9-1/11 2019 skal Helsinge kirke kalkes indvendig. 
Kirken er derfor lukket for gudstjenester og kirkelige 
handlinger i perioden og disse vil i stedet foregå i Valby 
kirke. 


