Kirkeblade✞
December - Januar - Februar
Nr 115 – 60. årgang

Glumsø · Bavelse · Næsby

Aktiv sommer
Når alt andet lukker ned for sommeren, så
holder kirken stadig dørene åbne. Derfor
har det været en travl og god sommer.
Aftengudstjenesten i Bavelse tiltrak mange
mennesker, og det var stemningsfuldt at
stå i solnedgangen og drikke et lille glas
bobler eller nippe til et jordbær.
Formiddagsmødet om Hardeknud var også
velbesøgt, selvom det lå midt i sommerferien ligesom vores fortælleaften. Men
mange mennesker holder ikke ferie, og
sådan en begivenhed bliver derfor en lille
funklende perle af oplevelse og samvær.
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På den årlige KOKS-dag havde vi en stand,
hvor vi talte med borgerne om kirkens tilbud: Er vi gode nok til at ramme de ønsker
og behov, som folk har? Og er der noget,
vi kan gøre bedre? Heldigvis var mange
godt tilfredse.
Og så havde vi koncert i kirken med Ensemble Storstrøm.
Poesi, historie, musik og fællesskab –
denne sommer har vi været hele paletten
rundt.

Menighedsrådsformanden har ordet
Efteråret har beriget os med smukke
farver i naturen. De ﬂeste nyder en tur i
skoven, når blæsten rusker i tøjet.
Selv når det bliver vinter og vejret er koldere, så mærker man samme nydelse, når
blot påklædningen er tilpasset.
Fornemmelsen af velvære, når vi kommer
ind i varmen igen, gør turen til en lise for
krop og sjæl.
Hvad arbejder menighedsrådet mon med?
Den nye parkeringsplads skulle gerne være
færdig, når dette blad udkommer. Vi tror
på, det bliver til stor glæde for kirkegængerne og brugerne af Længen.
I Næsby kirke udskiftes nogle vinduer, og
hvis vi får mulighed for det, sættes forsatsvinduer på med det samme.
Der skal repareres lidt på kirkemurene ved
Bavelse og Glumsø kirker. Små defekter
blev registreret i forbindelse med det årlige kirkesyn (ligesom taget på Næsby kirke
omtalt i sidste kirkeblad) og blev dermed
en opgave for menighedsrådet. Uret på
Næsby kirke har skavanker, der også skal
ordnes.

Præstegården bliver kalket. Det er en
vigtig vedligeholdelse af den fredede
bygning. Kalkningen er tilrettelagt i
forbindelse med nyt anlæg i haven, så de
involverede håndværkere ikke kommer til
at ødelægge hinandens arbejde.
På menighedsrådets opgave-/projektliste
venter nu, som det næste, omlægning
af indgangspartiet ved Glumsø kirke.
Indgangspartiet ændres til en rampe
foran våbenhuset. Vi kan alle glæde os til
niveauudligning og adgang til kirken uden
trapper.
Anni Olsen
Formand
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Julen 2019
JUL I KIRKEN

Julen er glædens fest, og vi bliver venlige og varme
i julen. Derfor er det særlig dejligt at komme i kirke
som optakt til en juleaften - hvad enten man holder
en stilfærdig jul derhjemme, eller man tilbringer
den i storfamilien med masser af mad og mildt kaos
omkring sig.
Kom derfor gerne, og lad julen begynde i en af vore
gamle kirker. Gudstjenesterne ligger i år på denne
måde:

Juleaften:

24. december kl. 13 i Glumsø kirke
24. december kl. 14.15 i Næsby kirke
24. december kl. 15.30 i Glumsø kirke

Juledagene:

For dem, der hellere vil have en mere stilfærdig
gudstjeneste med bedre plads på kirkebænkene, er
der gudstjenester både 1. og 2. juledag:
1. juledag Gudstjeneste i Glumsø kirke kl. 9 ved
Pia Jacobsen
2. juledag Gudstjeneste i Bavelse kirke kl. 10.30
ved Annette Kruhøffer
Alle er hjerteligt velkomne.
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Julen 2019
SANGAFTEN

Man behøver ikke vente til juleaften med at tage hul på julen. Vi synger julen
ind 12. december kl. 19 i Glumsø kirke.
Nogle af de kendte julesange er på programmet. Andre og mindre kendte vil
Susaa Kirkekor og Susaa Pigekor synge for os, og undervejs vil præsten læse
et juleeventyr. Der vil være en lille servering i våbenhuset efterfølgende.
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

JULEHJÆLP

Der er andre end dig, der i tidens
løb har haft brug for hjælp til at
holde en god jul for børnene.
Hvis du befinder dig i en situation,
hvor det er svært at få økonomien
til at hænge sammen her op til
jul, kan Menighedsplejen måske
hjælpe dig.
Kontakt sognepræst
Annette Kruhøffer.
Gerne på mail amak@km.dk eller
på telefon 20 84 67 38.

5

NYTÅR I KIRKEN

Vi byder det nye år
velkommen med
en glad gudstjeneste.
Efter en opløftende prædiken får
du mulighed for at
ønske dine naboer
”Godt nytår.” Vi
skåler nemlig
bagefter i våbenhuset med et glas
bobler og lidt sødt
til ganen.
Mød derfor op den
1. januar Kl. 15 i
Glumsø kirke.
Det er naturligvis
gratis og kræver
ingen forhåndstilmelding. Men
kom i god tid –
sidste år var der
fyldt godt op på
bænkene.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE OG TØNDESLAGNING
Traditionen tro fejrer vi fastelavn med manér. Vi starter
i kirken med en gudstjeneste, hvor pigekoret medvirker til at gøre det ekstra festligt, og bagefter går
vi alle over i sognegården, hvor spejderne har gjort
klar til, at vi kan slå katten af tønden. Når kroner
og præmier er delt ud, er der fastelavnsboller og
kaffe/te eller saftevand til alle.
Kom gerne i udklædning, uanset om du er ung eller
gammel.
Det foregår 23. februar kl. 10 i Glumsø kirke. Det er
gratis at deltage.
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PRÆSTEN HAR ORDET

Lys i mørket
I ethvert liv er der lyse og mørke perioder. Når vi har det godt, og vores familie trives, er
livet lyst og indbydende. Men når sygdomme og sorger rammer os, mister vores omgivelser deres farve, og alt kan virke mørkt og glansløst.
Vinteren er for nogle mennesker præget af det samme triste mørke, men salmerne kan
hjælpe os med at holde fast i erindringen om lyset – og om det liv, der bare venter på at
bryde frem fra mørket.
Ole Sarvig skriver om Jesus i salmen ”Som året går”:
Han er som liv i frugt og frø,
der måtte falde dybt og dø
og færge livets nye år
igennem vintrens larm og sår.

Han gror af jeg’ets hjerterod.
Han er dit liv. Du er hans blod.
Der er så stille på vor jord.
Se, sneen dækker nådens ord.

I dette kirkeblad er der masser af lys. Julen er vores glade protest mod det mørke, der
har lagt sig over vores del af jorden. Vi tænder stearinlys, og vi synger, og vi kommer
sammen og gør noget for hinanden.
Og selvom januar synes lang, så venter februar med kyndelmisse, der også er en lysfest.
Bagefter kommer Valentinsdag, der fejrer kærligheden – men vist mest blandt yngre
mennesker.
Og så kommer fastelavn, der vender op og ned på det hele for en enkelt dag. Børn bliver
superhelte eller farlige vampyrer. Små, kompetente piger trækker prinsessekjolen på for
en enkelt dag. Og byen vrimler med spøgelser, tandpastatuber, hekse eller sørøvere.
Der er nok at glæde sig til her i den mørke tid.
Annette Kruhøffer
Sognepræst
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Gudstjenesteliste – Lige til at tage ud og
hænge op
GLUMSØ

BAVELSE

NÆSBY

NOVEMBER
24. november

Sidste s. i kirkeåret

AK 10.30

24. november

Konfirmandernes
gudstjeneste

AK 13.00

1. december

1. s. i advent

AK 10.30 SP

5. december

Seniorgudstjeneste

8. december

2. s. i advent

15. december

3. s. i advent

AK 10.30 KK

22. december

4. s. i advent

AK 10.30

24. december

Juleaften

AK 13 og AK 15.30

25. december

Juledag

PIAJ 9.00

26. december

2. juledag

AK 10.30

29. december

Julesøndag

AK 10.30 KK

DECEMBER

AK 14.00
PIAJ 9.00

AK 14.15

JANUAR
1. januar

Nytårsdag

AK 15.00

5. januar

Hellig 3 Konger s.

AK 10.30

12. januar

1. s. e. H3K

19. januar

2. s. e. H3K

26. januar

3. s. e. H3K

AK 10.30 KK
PIAJ 9.00
AK 10.30

FEBRUAR
2. februar

Kyndelmisse

9. februar

Septuagesima

16. februar

Sexagesima

23. februar

Fastelavn

8

AK 16.00 SK *
AK 10.30
PIAJ 9.00
AK 10.00 SP

Aktivitetskalender – Lige til at tage ud
og hænge op
HVORNÅR

HVOR

HVAD

1. december

Kl. 10.30

Glumsø kirke

Familiegudstjeneste med Luciaoptog
og minikonfirmander

11. december

Kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde:
”Julen – en ældgammel skik”

12. december

Kl. 19

Glumsø kirke

”Syng julen ind”

1. januar

Kl. 15

Glumsø kirke

Nytårsgudstjeneste med bobler

8. januar

Kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde:
”Knud den Hellige – var han from?”

28. januar

Kl. 19

Længen

Prædikenværksted

12. februar

Kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde: ”Oluf Hunger
– en kongelig syndebuk”

19. februar

Kl. 19

Længen

Liturgien til debat

23. februar

Kl. 10

Glumsø kirke og Længen

Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning

8. marts

Kl. 16

Glumsø kirke

Koncert med Eskild Dohn

12. marts

Kl. 19

Længen

Prædikenværksted

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

AK
PIAJ
SP
SK
KK
*

=
=
=
=
=
=

Annette Kruhøffer
Pia Abery Jacobsen
Suså Pigekor
Suså kirkekor
Kirkekaffe
Et lille glas og en småkage serveres i våbenhuset bagefter.
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FOR BØRN · FOR BØRN

BABYSALMESANG

Musik er hjertets sprog, siger man. Børn
kan i hvert fald genkende musik 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 synger, danser, leger
og laver rytmer. Når de små bliver trætte,
drikker de voksne kaffe eller te og hygger
sig.
Det foregår torsdag formiddag kl. 10-12 i
Længen i Glumsø Præstegård. Et nyt hold
starter efter nytår den 9. januar.
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Det er gratis at deltage. Tilmeld dig
hos Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73
eller til kirkesanger Louise Trojahn på
tlf. 26 81 69 35.

MINIKONFIRMANDER
Børn, der går i 3. klasse, er velkomne til at blive minikonﬁrmander.
Vi starter et nyt hold op efter vinterferien. Hvis du har været minikonfirmand i
efteråret, er du velkommen til at melde
dig igen.
Vi mødes på onsdage kl. 14-15.30.
Første mødedag efter jul er onsdag
29. januar.
Du bliver hentet på skolen kl. 14, og så går
vi over i kirken eller i Længen.
Vi synger, spiller teater, tegner og fortæller
historier. Nogle gange laver vi skattejagt
eller andre ting. Og vi når altid at drikke
saft og spise kiks eller brød.
Tilmelding til sognepræst Annette Kruhøffer
på 2084 6738. Det er gratis.

Alle piger i 1.-6. klasse er velkomne
i pigekoret. Der bliver sunget mange sange, og der bliver råhygget
med saft og boller. Pigekoret mødes
hver torsdag kl. 15-16.30. Først
synger vi en times tid i kirken, og så
går vi over i Længen og snakker og

spiser. Nogle gange optræder vi i
kirken med noget af det, vi har lært.
Hvis du har lyst til at være med, skal
du kontakte Santa Reinbergs på
tlf.nr 51 39 41 73. Det er gratis at
deltage.
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MÅNEDENS SALME

Hver måned har vi en sang, som går igen i alle søndagsgudstjenester. Vi vælger
én, som ikke er særlig kendt, så vi kan lære den at kende og
finde ud af, hvor den kan bruges i gudstjenesten.
I de kommende tre måneder ser det sådan ud:
December: Nr. 824 – Nu tændes tusind julelys.
Denne smukke sang er skrevet i 1898 af den
svenske Emmy Köhler, der havde uddannet sig
til lærerinde og skrev både sange og eventyr for
børn.
Januar: Nr. 800 – Det var så forunderligt koldt i
nat. Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet
mange smukke salmer, som ofte har naturen som
billede på os og vores liv.
Februar: Nr. 720 – Som året går. Ole Sarvig, der skrev
salmen i 1952, ligger begravet på kirkegården i Bavelse ved siden
af sin sidste hustru Helen.

PRÆDIKENVÆRKSTED

Ved du altid, hvad præsten burde have sagt i sin prædiken?
Så kom til prædikenværksted og øs af dine guldkorn. Eller
hør de andres tanker og ideer om, hvad søndagens tekster
siger os i dag.
Vi læser en tekst sammen og drøfter i mindre grupper, hvordan man kan læse og forstå den. Præsten samler resultatet
af drøftelserne sammen og inddrager dem i sin prædiken
den søndag, hvortil teksten hører.
Vi har fastlagt følgende datoer:
28. januar kl. 19 i Længen – vi arbejder med Matt 25, 14-30
(teksten til septuagesima, 9. februar)
12. marts kl. 19 i Længen – vi arbejder med Joh 6, 24-35
(teksten til midfaste, 22. marts).

SENIORGUDSTJENESTER

Torsdag 2. januar kl. 14 - Salmesang og altergang på Søvang ved Annette Kruhøffer
Torsdag 6. februar kl. 14 i Vrangstrup kirke ved Pia Abery Jacobsen
Torsdag 5. marts kl. 14 - Salmesang og altergang på Søvang ved Pia Abery Jacobsen
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KYNDELMISSE

Kyndelmisse er ikke en helligdag men en markering af, at halvdelen af vinteren er gået.
I kirken holder vi en lysgudstjeneste 2. februar kl. 16 i Glumsø
kirke.
Den almindelige gudstjeneste er ﬂyttet til om eftermiddagen,
så vi får glæde af den varme stemning, som de levende lys
spreder.

FORMIDDAGSMØDER

Den anden onsdag i måneden holder vi et møde med sang,
kaffedrikning og Danmarkshistorie.
Det foregår i Længen kl. 10.30-12 og koster 20 kr. at deltage.
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.
11. december: ”Julen – en ældgammel nordisk skik”
8. januar: ”Knud den Hellige – hvor hellig var han egentlig?”
12. februar: ”Oluf Hunger – en kongelig syndebuk.”

BLOMSTER OG PYNT VED FÆLLESGRAVEN I GLUMSØ
Der er meget kærlighed og meget savn
i alle de smukke blomster og pyntegenstande, der bliver lagt ved fællesgraven
på Glumsø kirkegård. Derfor griber det
også graverne om hjertet, at de ind
imellem er nødt til at rydde op i tingene. Men blomsterne visner, og der
kommer mos eller jord på de øvrige
ting, så det nemt kommer til at se lidt
forfaldent ud.

tingene tilbage. Er de ikke blevet
hentet inden en måned, vil de blive
smidt ud på en etisk forsvarlig måde.
Blomster fjernes, når de begynder at
visne. De bliver ikke gemt.
Disse retningslinier gælder foreløbig
for et år, hvorefter menighedsrådet
evaluerer ordningen.

Menighedsrådet har besluttet at give
graverne nogle retningslinier. Derfor
er det besluttet, at pyntegenstande og
smågaver får lov at ligge en måned.
Herefter samler graverne dem sammen og stiller dem på graverkontoret,
hvor de kan afhentes i den følgende
måned, hvis giveren gerne vil have
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SUSAA KIRKEKOR – KOM OG VÆR MED!

Susaa Kirkekor er en gruppe herrer og damer i alle aldre, der mødes hver torsdag
aften for at synge sammen. Repertoiret spænder vidt fra nogle af vore fineste
salmer til helt moderne sange med rytme og dristige melodier. En gang imellem
optræder koret ved en gudstjeneste i kirken.
Der er et godt sammenhold og en munter tone, og der er plads til ﬂere. Hvis du
holder af at synge, er du velkommen til at melde dig til hos Santa Reinbergs på tlf.
51 39 41 73.
Koret øver hver torsdag i Glumsø kirke kl. 19-20.45. Det er gratis at være med.

MANDAGSDAMER

Mandagsdamerne er egentlig torsdagsdamer—vi mødes bare om mandagen.
Lyder det underligt? Mød op og få historien. Vi drikker kaffe og synger, taler sammen og
laver håndarbejde. Det er mandagsdamerne, der strikker de dåbsservietter, som dåbsbørnene får tørret hår i efter dåben.
Flere oplysninger kan fås hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

KONCERT MED
ESKILD DOHN

Vi er heldige at leve i et land,
hvor der er så meget musikalsk talent. Blandt dem, der
har markeret sig allerstærkest, er Eskild Dohn, der både
har udgivet egen musik og
spillet med nogle af de helt
store danske navne.
Nu kommer han til Glumsø og
giver en koncert. Det sker 8.
marts kl. 16 i Glumsø kirke,
og der vil blive rift om pladserne. Kom derfor i god tid.
Det er gratis at komme ind,
og der kan ikke reserveres
pladser.
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FRIVILLIGGRUPPEN
Der er en gruppe mennesker ved Glumsø
kirke, der ikke altid får den opmærksomhed, de fortjener Det er de frivillige, der
bruger tid og kræfter på at gøre noget
godt for andre samtidig med, at de har det
sjovt undervejs.
Frivilliggruppen laver mange forskellige
ting, og der er altid brug for ﬂere hænder.
Nogle vil gerne bage til arrangementer.
Andre køber ind eller laver kirkekaffe.
Nogle tager med, når kofirmanderne skal
på udﬂugt. Og Mandagsdamerne forsyner

kirken med små, strikkede dåbsservietter
til at tørre de nydøbtes hår med.
Hvis du har lyst til at møde nogle seje,
glade mennesker med masser af energi
og godt humør, og har du lyst til at være
sammen med dem om at gøre noget godt
for kirken, så har du mulighed for selv at få
indﬂydelse på, hvad du vil bidrage med.
Henvendelse skal ske til Marianne Larsen
på mailadressen: mest.larsen@gmail.com
eller på tlf. 24 24 45 57

GUDSTJENESTEN TIL DEBAT
Biskopperne har haft nedsat nogle
arbejdsgrupper, der skulle undersøge, om der er et behov i folkekirken
for at få lavet om på det, der sker i
kirken. Er gudstjenesten blevet for
kedelig og uforståelig for de unge?
Er dåbsritualet blevet så indviklet,
at ingen forstår hvad præsten siger?
Og skal de enkelte kirker have lov til
selv at bestemme, hvad der skal ske,
når de holder gudstjeneste – eller
er det bedre, at der er nogle faste
rammer?

Om et år samler biskopperne så
tilbagemeldinger sammen fra hele
landet og drøfter, hvad der videre
skal ske.
Vi holder et møde om disse ting,
hvor vi tager udgangspunkt i
’pixiversionerne’. Det finder sted i
Længen den 19. februar klokken
19, og alle er velkomne til at komme
og blande sig i debatten. Der bliver
serveret en kop kaffe og en småkage, og det er gratis.

De spørgsmål er blevet belyst i tre
tykke rapporter, der er udkommet
for nylig. Heldigvis er der også lavet
tre ’pixiversioner’ af dem: Tynde
og letlæste hæfter, der kan danne
udgangspunkt for en samtale i de
enkelte menigheder om, hvad VI
gerne vil have i VORES kirke.
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KIRKELIG VEJVISER
Kirkekontor:
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 20 84 60 82
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.
Kirkesangervikar Louise Trojahn
Tlf. 26 81 69 35
Mail: louise@trojahn.dk
Mandag og fredag er fridage.
Gravere
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Tlf. 59 51 27 85
Kontortid mandag – fredag 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
Kirkeværger:
Glumsø kirke:
Otto Høst, tlf. 21 29 09 46

Næsby og Bavelse kirker:
Arne Skagge Pedersen, tlf. 57 64 70 92
Webmaster for kirkernes hjemmeside:
Anni Olsen: ao@turbopost.dk
Kirkernes hjemmeside:
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
Anmeldelse af fødsel:
Fødsler indberettes normalt af jorde
moderen 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.
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.

