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Fra menighedsrådet
Vores tre kirker har ligget som faste vartegn i næsten 900 år, 
og selvom de har ændret sig en smule gennem de forløbne år, 
repræsenterer de dog en urokkelig stabilitet. Derfor er det ofte overraskende for 
menigheden, når man fortæller, hvor meget der faktisk sker i og omkring kirkerne.

De gamle kirkebygninger kræver omhyggelig pleje, hvis de skal vedblive med at 
stå så flot og være anvendelige i en moderne verden. Stenene forvitrer og fuger-
ne skal repareres – og så er der alle de større ting. 

Rampen op til Glumsø kirke er endnu ikke helt på plads, men nu varer det snart 
ikke så længe. Det har været en lang proces, og der er blevet lagt mange kræfter 
i arbejdet på at få det til at blive som ønsket.

Nogle af vores projekter forsinkes af, at vi ikke kan gøre ret meget uden konsu-
lentvurderinger af projekterne. Det gælder fx vores forsatsvinduer, som vi var 
godt i gang med, men som pludselig skulle beskrives overfor Nationalmuseet. 
Og det gælder tårnuret i Næsby, der trænger gevaldig til en gang maling, men 
som først skal vurderes ved en farvearkæologisk undersøgelse. Det kan ske en-
gang mellem april og november 2022.

Og radonprojektet i præstegården, der blev sat i gang for tre år siden, er stadig 
ikke fuldført. Her er det Slots- og Kulturstyrelsen, der har haft brug for tid til at 
vurdere sagen grundigt.

Selvom der således kan være lidt benspænd, glæder vi os over at have en menig-
hed, der bruger kirken. Vi har en god søgning  til både gudstjenester, koncerter 
og arrangementer, og kirken bliver brugt af mange familier ved alle livets store 
begivenheder. Det inspirerer menighedsrådet til at gøre sig umage, så tak for det.
Vi har også en stor gruppe frivillige, der bidrager til, at vi kan lave alle disse ting. 
Det er vi meget taknemmelige for – de gør et stort arbejde. Men vi kan sagtens 
bruge flere. Hvis du derfor har tid til overs, er du velkommen i vores fællesskab. 
Der er altid plads til en til.

Menighedsrådet



Præsten har ordet
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Påske og forår passer godt sammen. De nye små lam, påskeliljerne og hønsenes 
lyst til at lægge æg – det bekræfter os alt sammen i, at livet ligger på spring selv 
i den mest dybfrosne jord. Og i kirken fejrer vi påsken som den fest, hvor livet 
overvinder døden.  Men i kirken glemmer vi ikke, at døden også er livets vilkår. 
Skærtorsdag glæder vi os over, at vi har nogen at leve livet med. Og påskesøndag 
jubler vi over, at Jesus stod op fra de døde. Men langfredag tillader vi os at sørge. 
Det var den dag, hvor ondskaben syntes at sejre og Jesus blev korsfæstet.
Livet er jo en uforudsigelig blanding af godt og ondt. Vi ved heldigvis ikke, hvad 
der venter os, men vi ved, at vores liv vil veksle mellem sorg og glæde. Og mens 
glæden er let at dele med andre, kan sorgen være tung. 

I kirken kan man komme med det hele.  For i kirken er lyset og mørket to sider af 
den samme sag. Begge er nødvendige for at leve det fulde liv: 
Uden kærlighed – intet liv. Men med kærligheden følger også garanti for sorg.
De fineste af vores salmer formår at udtrykke både den jublende taknemme-
lighed over at være til og den  knugende angst og frygt , når vi forestiller os det 
værste, der kan ske. Kingo har for 350 år siden skrevet salmer, der lever og taler 
til folk den dag i dag.  Om opstandelsen skrev han salmen ”Som den gyldne sol 
frembryder”, og den slutter med et vers, der kan bruges som aftenbøn:

Tak for al din fødsels glæde,
tak for dit det Guddoms-ord,
tak for dåbens hellig væde,
tak for nåden på dit bord,

tak for dødens bitre ve,
tak for din opstandelse,

tak for Himlen, du har inde,
dér skal jeg dig se og finde! 

 
Annette Kruhøffer

Sognepræst



Palmesøndag 10. april 2022
Vi satser på at kunne genoptage traditionen med en kirke fuld af glade børn og 
familier denne dag. Pigekoret vil synge for os, og altervinen er skiftet ud med 
druesaft, så alle kan være med. Sammen vil vi glæde os over den gode historie 
om Jesus—men også gyse over historien om, at han blev salvet til sin begravelse i 
levende live. 
Glumsø kirke kl. 10.30:  Højmesse med (alkoholfri) altergang
 

Skærtorsdag 14. april 2022
Denne dag er kirkens og fællesskabets dag. Det var dagen, hvor Jesus og hans di-
sciple holdt et sidste måltid sammen. Her blev nadveren indstiftet for første gang 
- og her vaskede Jesus fødderne på Peter, selvom han strittede imod.
Vi markerer dagen med en kort gudstjeneste uden altergang. Susaa Kirkekor 
medvirker til den festlige stemning. Bagefter følges vi efter gudstjenesten hen i 
Længen, hvor vi spiser aftensmad sammen.
Alle er velkomne, arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding.
Glumsø kirke torsdag 14. april kl. 17: Gudstjeneste. 
Med efterfølgende fællesspisning i Længen.

Langfredag 15. april 2022
Langfredag er påskens sørgelige dag, hvor vi mindes Vorherres død på korset. Der 
er ingen blomster på alteret, og der er ingen altergang.  Mange benytter denne dag 
til at mindes de slægtninge og venner, der er døde eller faldet fra gennem årene, 
for på Langfredag har man lov til at være trist til mode.
Bavelse kirke kl. 10.30: Højmesse uden altergang
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Påske og Pinse



Påskesøndag 17. april 2022 
”Påskemorgen slukker sorgen”, skrev Grundtvig i 1843.  Vi 
fejrer, at Jesus stod op fra de døde, og at vi er inviteret til at 
følge ham, når vi engang selv skal møde døden.
Vi synger ”Påskeblomst, hvad vil du her?”  og gudstjenesten 
er præget af glæde og af troens bekræftelse.  
Glumsø kirke kl. 10.30: Højmesse med altergang
 

2. påskedag 18. april 2022 
På denne dag sørger disciplene. De havde sagt farvel til Jesus, 
og forstår ikke, hvorfor han ikke ligger i sin grav. De finder først 
langsomt ud af, at han lever, selvom han døde.
Derfor starter dagens gudstjeneste i sorg, men slutter i glæde.
Bavelse kirke kl. 10.30: Højmesse med altergang

Kristi Himmelfart 26. maj 2022
40 dage efter påske forsvinder Jesus fra disciplene. Denne gang er det definitivt, for 
Jesus skal op til sin far i himlen.  Disciplene bliver ladt tilbage, men de har fået en 
opgave: Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn!”
Glumsø kirke kl. 10.30: Højmesse med altergang

Pinsedag 5. juni 2022
Der var tomhed efter Jesus, men 10 dage efter Kristi Himmelfart 
steg Helligånden ned og satte sig som små røde flammer overalt. 
Disciplene kunne pludselig tale alverdens sprog og fortælle om 
Jesus. Det regner vi som kirkens fødselsdag, og det er i centrum 
ved vores gudstjeneste.
Glumsø kirke kl. 10.30: Højmesse med altergang

2. Pinsedag 6. juni 2022
Denne dag fejrer vi også. Mere herom i næste kirkeblad. 

Evt. aflysninger p.g.a. corona findes på kirkens hjemmeside og ved opslag
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Babysalmesang
Små børn forstår musikkens sprog. De får udviklet 
deres evner og bliver stimuleret af at lytte og lege 
med musik. 

Er dit barn mellem 0 og 1 år, og har du fri torsdag 
formiddag, er I velkomne til babysalmesang. Vi syn-
ger, danser, leger og laver rytmer. Når de små bliver 
trætte, drikker de voksne kaffe eller te og hygger sig.

Det nye hold er startet allerede 20. januar, men man 
kan godt hoppe ind og være med. 

Det foregår hver torsdag formiddag kl. 10-12 
i Længen i Glumsø Præstegård. 

Det er gratis at deltage. 

Tilmeld jer hos Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73
 

Pigekor

Hvis du er en pige, der går i 1.-6. klasse, 
og som kan lide at synge, er du velkom-
men i Susaa Pigekor. Vi synger sjove, 
smukke sange, og vi øver os hver tors-
dag kl. 15-16.30 i Længen. 

Nogle gange optræder vi også - enten i kirken eller ude i byen.

Når vi har øvet os, spiser vi boller og drikker saftevand i Længen.                          
Og så hygger vi os meget og har det sjovt sammen.

Det er gratis at deltage. 

Ring til Santa Reinbergs, der er korleder, på tlf. 51 39 41 73 og meld dig til.

FOR BØRN
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Minikonfirmander
Alle børn i 3. klasse kan komme til minikonfirmand. Det er et børnekursus, der 
handler om gode historier fra bibelen, som børnene kan spejle  deres liv i. 
Det handler også om at tænke over tingene og mærke sig selv. Om at få ord til at 
tale om alle livets store spørgsmål om liv og død, kærlighed og venskab.
Og så handler det om at skabe noget i fællesskab.

Hvis det er noget for dig, er du velkommen onsdag eftermiddag kl. 14-15.30. Vi 
startede allerede i efteråret, men du kan sagtens nå at være med. Børnene bliver 
hentet på skolen og fulgt ned til Glumsø kirke/Længen.

Kom den 2. marts 2022 - husk en seddel hjemmefra, der viser, at du har fået lov 
af dine forældre. 

Eller skriv til underviseren kirkesanger Linn Lenna på linnlenna@icloud.com.

 

Æblehøst
I vores sogne døber vi mange børn. 
Ved dåben får børnene et lille filtæble, der er syet 
med kærlighed af en af vores frivillige. Barnet får 
æblet ved dåben, men vi udleverer det ikke med 
det samme, for det er ikke modent. Det bliver 
hængt på dåbstræet i kirken, hvor det modner. 
Når det kan høstes, inviterer vi til Æblehøstguds-
tjeneste for hele familien. 
Her fortæller præsten en historie for børn, vi 
synger nogle børnevenlige salmer – og så høster vi 
æblerne, før vi får en sandwich og lidt æblemost. 
Alle er velkomne ved disse gudstjenester, men 
vi sender en særlig invitation til dåbsbørnene og 
deres familier. 

Næste æblehøst bliver 7. maj kl. 10 i Glumsø kirke 
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  Glumsø Bavelse Næsby
27. februar Fastelavn 10.00 + SP
6. marts 1. s. i Fasten 10.30
13. marts 2. s. i Fasten   10.30
13. marts Konfirmandernes  12.30
 gudstjeneste 
20. marts 3. s. i Fasten 9.00 v/ LTA
27. marts Midfaste  10.30 + KK 
3. april Mariæ Bebudelse   10.30
10. april Palmesøndag 10.30 +SP
14. april Skærtorsdag 17.00 + KK
15. april Langfredag  10.30 
17. april Påskedag 10.30
18. april 2. Påskedag   10.30 + KK
24. april 1. s. e. Påske  10.30  
1. maj  2. s. e. Påske 10.30
7. maj Æblehøst 10.00
8. maj  Konfirmation 10.30
 3. s. e. Påske    
13. maj Konfirmation Kl. 10.00
 Store Bededag og 11.00
15. maj 4. s. e. Påske   10.30 
15. maj  Døvemenigheden 14.00
22. maj 5. s. e. Påske 10.30 + KK
26.  maj Kr. Himmelfartsdag 10.30
29. maj 6. s. e. Påske  10.30
5. juni Pinsedag 10.30

GUDSTJENESTELISTE

Når intet andet er anført, ledes gudstjenesten af sognepræst 
Annette Kruhøffer.

AK = Annette Kruhøffer  KK - Kirkekaffe
LTA = Lasse Thorman Andersen SP - Susaa Pigekor
RMN = Rikke Milan Nielsen SK - Susaa Kirkekor
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AKTIVITETSKALENDER
Hvornår Hvor Hvad

Søndag 27. februar 
kl. 10.00

Glumsø kirke og 
Længen

Fastelavnsgudstjeneste 
og tøndeslagning 

Onsdag 2. marts 
kl. 16.00

Længen Litteraturstudiekreds

Onsdag 9. marts 
kl. 10.30 

Længen Formiddagsmøde

Tirsdag 15. marts 
kl. 19.00

Næsby kirke Koncert:
Storebæltskoret

Onsdag 30. marts 
kl. 10.30

Længen Livserindringer

Onsdag 6. april 
kl. 10.30

Længen Formiddagsmøde

Onsdag 6. april  
kl. 16.00

Længen Litteraturstudiekreds

Torsdag 14. april 
kl. 17.00

Glumsø kirke og 
Længen

Skærtorsdag i kirken
Efterfølgende fællesspisning 

Onsdag 27. april 
kl. 10.30

Længen Livserindringer

Onsdag 4. maj 
kl. 16.00

Længen Litteraturstudiekreds

Onsdag 11. maj 
kl. 10.30

Længen Formiddagsmøde

Torsdag 19. maj
kl. 18.30

Glumsø kirke ”Syng foråret ind”

Lørdag 21. maj 
kl. 9.00

Start ved Glumsø 
kirke

Pilgrimsvandring

Onsdag 25. maj 
kl. 10.30

Længen Livserindringer

Onsdag 1. juni 
kl. 16.00

Længen Litteraturstudiekreds

SØVANG
Den første torsdag i måneden kl. 14 har vi reserveret til  gudstjeneste eller andagt for Søvangs 
beboere og andre.  
På Søvang holder vi ”Salmesang og altergang” , men når det er muligt, arrangerer vi seniorguds-
tjenester i en af vores dejlige kirker - enten Bavelse, Næsby, Vrangstrup eller Tybjerg.
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Musik i kirken
Der er masser af musik i kirken. De almindelige gudstjenester er fyldt med 
salmer, og nogle af musikhistoriens fineste små stykker indleder og afslutter de 
enkelte kirkelige handlinger.

Men derudover har vi også koncerter. 

I dette forår får vi besøg af Storebæltskoret, der består af cirka 30 sangere.  Koret 
blev startet i 1977 med organist Leif Valbjørn som dirigent. I dag er koret tilknyt-
tet Slagelse Musikskole, og dirigenten er Ole Worm.

Kom og bliv blæst omkuld af det store kor, når de besøger os. 

Det foregår tirsdag 15. marts kl. 19 Næsby kirke.

Adgang er gratis, og der skal ikke bestilles plads.

Syng foråret ind
Sang forlænger livet. Og sang forgylder dagen. Det er umuligt at være vred, 
mens man synger. 
Vi synger foråret ind i fællesskab med hjælp fra Susaa Pigekor og Susaa 
Kirkekor. Vi synger om sol og vækst, om frodighed på spring og om kærlig-
heden, der blomstrer om kap med naturens forårsbebudere. 
De to kor vil også synge for os, så vi får lov at sidde og nyde tonerne. 
Efter arrangementet vil der være en forfriskning til alle.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig
Torsdag 19. maj kl. 18.30 i Glumsø kirke
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Susaa Kirkekor
Kom og syng med i Susaa Kirkekor. Det foregår i Glumsø 
kirke.  
Der er masser af godt humør og hyggeligt samvær. Men 
der bliver også sunget, og vi har både dybsindige salmer 
og dristige viser på repertoiret. 
Vi øver hver torsdag kl. 19-20.45 i Glumsø kirke. Det er 
gratis at være med. 
Kontakt korets leder, Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73. 

Månedens salme
Hver måned vælger vi en salme, som vi synger ved alle gudstjenester, så vi kan 
lære den. Numrene henviser til ”100 salmer”.

Marts  nr. 803 ”Maria, snart er det forår” af Lisbeth Smedegaard Andersen
April nr. 834 ”Gud Helligånd, tænd ild i vore tanker” af Holger Lissner
Maj: nr. 899 ”Du lagde livstid i min krop”  af Iben Krogsdal

Frivillige
Der er brug for frivillige i det kirkelige arbejde, 
og opgaverne er mangfoldige. De spænder fra 
at sørge for forplejning ved kirkelige arran-
gementer til at tage med konfirmanderne på 
udflugt eller bage kager til pilgrimsvandrerne.

Har du lidt kræfter til overs, og har du lyst til at 
bruge dem i et varmt fællesskab med venlige, 
spændende og kreative mennesker, så ring til 
Marianne Larsen tlf. 24 24 45 57 eller send en 
mail til mest.larsen@gmail.com.
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Formiddagsmøder
Vores hyggelige formiddagsmøder handler ikke kun om at have det rart. Vi vil også 
gerne blive klogere. Vi synger, drikker kaffe, taler med hinanden og hører om Dan-
markshistoriens konger og dronninger.

Alle er velkomne. Det er gratis, og man kan springe ind og være med uden forudsæt-
ninger.
 
Onsdag 9. marts kl. 10.30:  Erik Plovpenning - den gode?
Onsdag 6. april kl. 10.30:  Abel - den onde?
Onsdag 11. maj kl. 10.30:  Christoffer 1. - den stridbare
 
Vi planlægger også en menighedstur til Lund. Hvis corona-restriktionerne tillader det, 
vil det blive engang i maj eller juni. 

Lunds domkirke er et imponerende bygningsværk med tråde tilbage til de vigtigste 
personer og begivenheder i Danmarks middelalder. Få kilometer derfra ligger i den 
lille by Dalby en gammel kirke, der nåede at være domkirke i ganske få år. 
Der vil være deltagerbetaling på denne tur.

Livserindringer
Kom og fortæl om dine erindringer til andre. Måske kan 
de genkende det, du husker fra barndommen og ungdom-
men. Måske kan du selv genkalde dig noget, der minder 
om det, de andre bidrager med.

Formålet med at mødes og dele erindringer er glæden ved 
at dele minder og huske sammen.
 
Vi tager temperaturen i selskabet og finder ud af, om vi 
skal prøve at hjælpe hinanden med at skrive noget ned—
eller om vi bare skal glæde os over at få lov at høre om de 
andres oplevelser.

Det er sidste onsdag i måneden og der er følgende temaer:
30. marts kl. 10.30 - 12 i Længen: ”Konfirmation”
27. april kl. 10.30 - 12 i Længen: ”Besættelse og befrielse”
25. maj kl. 10.30 – 12 i Længen: ”Mit første arbejde”
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Hygge og håndarbejde
Mandagsdamerne er egentlig torsdagsdamer – vi mødes 
bare om mandagen kl. 14. 
Lyder det underligt? Mød op og få historien. 
Vi drikker kaffe og synger, taler sammen og laver håndar-
bejde. Det er mandagsdamerne, der strikker de dåbsser-
vietter, som dåbsbørnene får tørret hår i efter dåben. Og 
det er nogle af mandagsdamerne, der har lavet støvtæp-
per til døbefontene i vore tre kirker.
Flere oplysninger kan fås hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

Pilgrimsvandring
Vores traditionelle pilgrimsvandring starter i Glumsø, går videre til Bavelse og har et 
stop i Næsby, før vi er tilbage i Glumsø igen.
På opfordring fra tidligere deltagere giver vi mulighed for, at man kan stå på turen 
i Bavelse eller Næsby - eller stå af de samme steder. Der vil blive arrangeret kørsel 
(private biler) for dem, der har meldt sig hertil.
Deltagerne medbringer selv en madpakke og drikkevarer, men der serveres kaffe/the 
og kage undervejs. 
Det er lørdag 21. maj kl. 9 med start i Glumsø kirke. 
Det koster ikke noget at deltage.

Litteraturstudiekreds
Kan du lide at læse? Så kom og vær med i en studiekreds 
om litteratur.
Vi læser en bog og mødes en gang om måneden for at 
snakke om, hvad vi har læst.
Det er første onsdag i måneden, og vi mødes i Længen.
Efter at have afsluttet vores første værk med et forrygende 
foredrag af forfatteren, er vi nu gået i gang med Margrethe 
1., en historisk roman skrevet af Anne Lise Marstrand-Jør-
gensen. Deltagerne er selv med til at planlægge forløbet - 
også med hensyn til, hvor meget vi læser til hver gang.
Datoerne i foråret er onsdag 2. marts, onsdag 6. april og onsdag den 4. maj. 
Alle møder er kl.  16-17.30 og foregår i Længen.
Alle er velkomne.
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Vi skal ha’ ny biskop 
Vores nuværende biskop, Peter Fischer-Møller, går 
på pension til efteråret. Derfor skal der vælges en ny 
biskop.

Menighedsrådsmedlemmer og præster stemmer 
blandt de kandidater, der stiller op. I skrivende 
stund er der fire, som har meldt sig, men der kan 
godt komme flere.

Derfor vil foråret formentlig blive præget af diskus-
sioner om, hvilken vej kirken skal  gå i fremtiden. 
Nogle af de ønsker, der har været fremme allerede, 
er en smidigere sagsgang for menighedsrådene og 
et bedre arbejdsmiljø for ansatte og frivillige. 

Som det er nu, kan meget tid i menighedsrådene gå 
med det, man populært kalder mursten og regne-
ark. Et menighedsråd styrer et stort budget, vedlige-
holder kirker og sognegårde samt er arbejdsgivere 
for personalet. Det er ikke altid, at disse opgaver 
levner tid til at tale kirke og tro. Derfor er det et 
stort ønske blandt mange, at menighedsrådene får 
bedre muligheder for hjælp og vejledning og får 
færre benspænd i det daglige arbejde.

Den nyvalgte biskop indsættes i sit embede til efter-
året, men der er endnu ikke offentliggjort datoer. 

Corona
I skrivende stund er der ingen arealkrav i kirkerne. Man skal dog fremvise 
coronapas ved arrangementer, der tæller over 100 deltagere.

Vi overholder de til enhver tid givne regler, så alle kan føle sig trygge ved 
at gå i kirke. Har du eller din familie imidlertid behov for særlige hensyn, 
er der mulighed for at få præsten til at komme hjem til jer. Ring og få en 
aftale. 



Kirkelig vejviser
Kirkekontor
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 57 64 61 21
tirsdage kl 10-12 eller mail: bkj@km.dk
 
Sognepræst Annette Kruhøffer
Tlf. 20 84 67 38. Mail: amak@km.dk.
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
 
Organist Santa Reinbergs
Tlf. 51 39 41 73. 
Mail: santareinbergs@gmail.com
Mandag og fredag er fridage.
 
Kirkesanger Linn Lenna
Tlf. 29 93 61 11
Mail: linnlenna@icloud.com
Mandag og tirsdag er fridage.
 
Gravere 
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Tlf. 59 51 27 85
Kontortid mandag – torsdag kl. 10-14
Mail: kontor@sctolai.dk
 
Formand for menighedsrådet:
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø
Tlf. 28 72 39 47. Mail: ao@turbopost.dk
 
Næstformand for menighedsrådet
Dorthe Mortensen
Næsbyvej 31A, 4171 Glumsø
Tlf. 23 32 21 19. 
Mail: donimo@hotmail.dk
 
Webmaster for kirkernes hjemmeside
Anni Olsen: ao@turbopost.dk
 
Kirkeværge for Glumsø
Lars Naalund, tlf. 20 45 10 97
 
Kirkeværge for Bavelse og Næsby
Arne Skagge Pedersen, tlf. 57 64 70 92
 

Kirkernes hjemmeside
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
 
Anmeldelse af fødsel
Fødsler indberettes normalt af 
jordemoderen til sognepræsten.
 
Omsorgs- og ansvarserklæring samt 
navngivning, navneændringer og 
dødsanmeldelser 
Anmeldes digitalt via www.borger.dk
 
Kirkelige handlinger
Ved dåb, vielse, kirkelig velsignelse og 
bisættelse/begravelse henvender man 
sig til sognepræsten for nærmere aftale.
Lørdagsdåb finder så vidt muligt sted 
den første lørdag i måneden bortset fra 
juni, hvor det er lørdag 18. juni. 
 
Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, 
tlf. 70 26 27 27, hvis man er visiteret til 
handicapkørsel.  Er man ikke visiteret 
til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos 
Næstved Taxa, tlf. 55 77 72 72. 
Bestil venligst dagen før.
 
Gudstjenester
Se kalenderen på dette blads 
midtersider. 



Næsby kirkes messehagel
Vi har genfundet den gamle messehagel fra Næsby kirke. De smukke broderier og 
den fine forarbejdning har krævet mange timers håndarbejde. Endnu er det ikke 
lykkedes for os at kortlægge, hvem der har lavet den og hvornår.

En messehagel kan bæres af præsten ved nadver og dåb – folkekirkens to sakramenter.  
I vores kirke har vi dog tradition for, at præsten ikke skifter tøj undervejs i guds-
tjenesten, men blot bærer sin almindelige præstekjole. 


