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Siden sidst
Rod i kirken
Der blev plantet påskeliljer og sået karse og tegnet, da
vi havde ”Rod I Kirken” med emnet VÆKST.
Bagefter spiste vi ovre i Længen.

Koncert med Die Herren
Kirken var helt fuld - og lidt til! - da der var koncert
med Die Herren. Der var knald på fra første øjeblik, og
der blev klappet og sunget fra alle rækker.

Spejderne flyttede ind.
En gruppe spejdere flyttede ind et døgn i Glumsø
kirke med soveposer og brætspil. Maden blev lave
på et bål i præstens have, og toilette foregik i Længen.
Søndag morgen deltog de i gudstjenesten.

Den skønneste orden …
Præstegården er blevet sat tip-top i stand, og alt er i
den skønneste orden. Kun det store pengeskab, der
hovedsageligt rummer gamle stempler og kirkebøger, blev ikke renoveret. Reolen i pengeskabet var
sat op med meget gamle skruer og rawplugs, og en
dag i marts kunne den ikke mere.
Heldigvis kom ingen til skade, da bøgerne styrtede
ned.

Menighedsrådsformanden har ordet
I de sidste tre måneder har vi haft mange gode oplevelser (ud over højmesser)
i Glumsø, Næsby og Bavelse kirker: Koncert, konfirmandernes gudstjeneste,
Rod i kirken, gæsteprædikanter, hymne
til livsglæden, pilgrimsvandring og æblehøstgudstjeneste.

duer i koret i Glumsø kirke. Der er orgler, der skal renses…
Hvert år er der udfordringer, men vi må
vedligeholde og passe på vores fælles
værdier.

I juni får vi besøg af endnu en gæsteprædikant, og jeg har lyst til at opfordre
Alt dette kræver en indsats af alle:
alle interesserede til at komme i kirken,
præst, personale, menighedsråd, og
men jeg anbefaler også at tage del i den
ikke mindst de frivillige, som hjælper til efterfølgende drøftelse, der foregår bag
ved disse særlige arrangementer.
efter.
Før påske var ”mandagsdamerne” friske Det er interessant at tale dagens tekst
og forberedte påskeliljer til uddeling
igennem og drøfte gæsteprædikantens
ved højmesserne i påskedagene.
udlægning. At mærke efter hvordan vi
hver især oplevede teksten. Der er
Jeg vil gerne sige TAK til alle frivillige.
nemlig ikke givent facit.
Uden jer kan vi ikke tilbyde menigheden På gensyn i Glumsø, Bavelse g Næsby
disse forskellige oplevelser. I bidrager
kirker.
til, at ”vores kirke” er levende.
Anni Olsen
P-plads-projektet ved Glumsø Kirke er
formand
nu godkendt, men nationalmuseet skal
undersøge jorden, før vi kan gå i
gang.
Projektet ved Glumsø kirkes indgang
er også godkendt, så det er spændende, hvad der sker i løbet af sommeren.
I skrivende stund er menighedsrådets budget for 2020 under udarbejdelse. Der er særlige udfordringer
med vinduer, som skal udskiftes i
Næsby kirke, og det trækker fra vin-

Mandagsdamerne er en stor hjælp i
kirkens arbejde.

Man bliver aldrig for gammel til en god historie

En god historie rammer både unge og
gamle, og Steiners historier rammer os
lige i hjertet. Der er ti fortællinger hen
over sommeren – under ti forskellige
træer i provstiet.
Tilhørerne medbringer selv klapstole
eller tæpper. Når solens sidste stråler
lægger et gyldent skær over præstegårdshaven, er det på tide at skænke
kaffen fra den medbragte termokande eller måske et enkelt glas vin i skumringen. Og så kan man forberede sig på at
blive revet med.
Steiners repertoire af fortællinger er
bredt, men alle fortællingerne har det
til fælles, at de på en medrivende måde
handler om livets små og store spørgsmål. Gennem historien får vi en mulighed for at lade os underholde på en

måde, der sætter vores tanker i gang.
Aftnerne starter for det meste allerede
klokken 19, så børn har en mulighed for
at opleve en gammeldags fortæller.
Og har man en rolig hund, som har været alene hjemme hele dagen, er den
også hjerteligt velkommen. Det er gratis
for både mennesker og dyr.
Det er ti sogne, der er gået sammen om
at tilbyde et anderledes arrangement
på tværs af sognegrænser. De to første
gange er allerede løbet af stablen, når
dette kirkeblad udkommer. Datoerne
for de øvrige kan findes på vores hjemmeside.
Vores eget arrangement foregår i
præstegårdshaven under det store
bøgetræ torsdag den 8. august kl. 19.
Alle er velkomne.

Præsten har ordet
For 800 år siden dalede Dannebrog ned
fra Himlen. Sådan siger sagnet.
Valdemar Sejr drog på korstog til Estland
og i begyndelsen gik det godt for danskerne.
Den 15. juni 1219 overfaldt estlænderne
dog den danske lejr ved Lyndanise. Danskerne var trængt, men ærkebiskop Anders Sunesen knælede på en høj, rakte
armene op mod Gud og bad så mindeligt
om, at danskerne måtte sejre.
Og midt i kampens gny dalede så vores
flag ned som et tegn på, at danskerne
ville sejre.

fane. Vi ved dog med sikkerhed, at Valdemar Atterdag brugte Dannebrog i sit
våbenskjold.
Nogle gange skal man imidlertid ikke
være så nøjeregnende og skyde en god
historie ned, bare fordi den ikke passer
med fakta.
Fire steder bliver fanens fødselsdag derfor fejret i år: I København, Vordingborg,
Estland (hvor dronning Margrethe deltager) og i Glumsø.

Vores fejring sker den 15. juni på 800-års
dagen. Alle byens fanebærende foreninger vil samles kl. 13.30 ved Glumsø Kro
Historien er gammel—den kendes allere- og gå ned gennem Storegade med et par
de fra begyndelsen af 1500-tallet. Men
stop undervejs.
den er nok ikke helt sand.
Klokken 14 holder vi festgudstjeneste i
Det slag, som ifølge de gamle historier
Glumsø kirke, hvorefter vi samles i præførte til hjemtagning af banneret, forstegårdshaven til kaffe og sang.
mentlig allerede i 1208.
Og banneret selv er formodentlig en
Flaget er der for os, når vi har en mærkefane, der blev erobret under slaget af
dag. Kom derfor gerne og vær med til at
danskerne og taget med hjem som et
fejre Dannebrog på fødselsdagen.
sejrstegn.
Det rød-hvide korsbanner er kendt fra
Annette Kruhøffer
andre steder, blandt andet fra JohanSognepræst
nitterordenen.
Og måske brugte allerede Valdemar den
store dette flag, men ingen kan sige præcis, hvornår det blev Danmarks Riges

Slaget ved Lyndanise, fortolket af C. A.
Lorentzen i 1809. Anders Sunesen ses i
baggrunden under flaget. Det er Valdemar Sejr, der sider henslængt i en stol,
mens hans mænd slås for ham.

Akademisk Kor

Akademisk Kor giver koncert fire gange årligt, og medlemmerne af koret er udvalgt
efter en overvejelse af både deres musikalitet og deres stemmes klang og særegenhed.
Det er med glæde, at vi kan kan fortælle, at Akademisk kor kommer til byen og giver
koncert. Det sker 26. maj kl. 16 i Glumsø kirke.
Der er frivillig entre. Man kan derfor ikke bestille billet i forvejen.

Æblehøstgudstjeneste
Hvert dåbsbarn får et æble af filt med deres navn og
dåbsdato broderet på.
Æblerne høstes et par gange om året ved en familievenlig æblehøstgudstjeneste, hvor vi får en historie
og synger nogle sange.
Alle dåbsbørn og deres familier bliver inviteret med
til gudstjenesten. Bagefter spiser vi en sandwich og
drikker æblemost til. Dåbsbørnene får en invitation
pr post eller mail, men andre er også velkomne.
Næste æblehøstgudstjeneste er 25. maj kl. 10 i
Glumsø kirke.

Blus over bavelse
En aften med refleksion og stilfærdig glæde over
lyset og livet.
Der er kun en kort prædiken, som snarere stiller
spørgsmål end giver svar. Vi læser tekster, der får
os til at tænke, og vi synger både salmer og sange, som få os til at føle.
Efter gudstjenesten går vi ud og ser solen gå ned
over søen, mens vi nyder et lille glas bobler og
luner os ved et bål.
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Friluftsgudstjeneste
”Vi tror på Gud Fader den almægtige, himlens
og jordens skaber!”
Mange mennesker er dybt forbundne med naturen. Selvom kirken har været både Guds og vores hus i utallige generationer, så er vi måske
tættest forbundne med Ham under åben himmel—i Guds eget skaberværk.
Vi holder en familiegudstjeneste udendørs på
skrænten foran Søvang den 11. august klokken
10.30.
Alle er velkomne. Hvis det er dårligt vejr, trækker vi indenfor på Søvang.

Formiddagsmøder i Længen.
Den anden onsdag i måneden mødes alle, som har lyst til at synge, spise rundstykker og høre Danmarkshistorie. Vi tager kongerækken én for én. Man kan sagtens
springe ind, selvom vi er nået op til slutningen af vikingetiden.
Det koster 20 kr. for kaffe/te og rundstykker, men tilmelding er ikke nødvendig.
12. juni Knud den Store - en politisk supermand
10. juli: Hardeknud og hans brødre.
Det er kl. 10.30-12 i Længen.

Gudstjenesteliste Lige til at tage ud og hænge op
25. maj
26. maj
30. maj

Æblehøst

21. juli
25. juli

Næsby

10.30

AK 10.30 KK
AK 10.30
Flagfest

11.00 *
AK 14.00
AK 10.30**
AK 10.30
AK 10.30
RMN 9.00
AK 10.30 KK
AK 10.30

Blus over
Bavelse

AK 19.00

28. juli
August
4. august

AK 10.30
AK 10.30 KK

11. august

AK 10.30***

18. august
25. august
September

PIAJ 9.00

1. september

PIAJ 9.00

8. september

Bavelse
AK 9.00

Kristi Himmelfart

Juni
2. juni
9. juni
10. juni
15. juni
16. juni
23. juni
30. juni
Juli
7. Juli
14. juli

Glumsø
10.00

PIAJ 9.00

AK 10.30

Aktivitetskalender Lige til at tage ud og hænge op
Hvornår

Hvor

Hvad

26. maj kl. 16

Glumsø kirke

12. juni kl. 10.30

Længen, Glumsø

15. juni kl. 14

Glumsø kirke og præstegård

16. juni kl. ca. 12

Præstegården

18. juni kl. 14-17

Længen, Glumsø

10. juli kl. 10.30

Længen, Glumsø

25. juli kl. 19

Bavelse kirke

Koncert med Akademisk
kor
Formiddagsmøde: Knud
den Store
Dannebrog 800 år
Gudstjeneste i kirken og
kaffe i præstens have
På vand og brød: Frokost
med samtale
Indskrivning af konfirmander
Formiddagsmøde:
Hardeknud
Blus over Bavelse

Seniorgudstjenester
Torsdag 6. juni

kl. 14

Vrangstrup

PIAJ

Torsdag 11. juli

kl. 14

Søvang

AK

Søndag 11. august

kl. 10.30

Skrænten foran Søvang

AK

* Foregår på Gunderslevholm.
** Gæsteprædikant Britta Schall Holberg
*** Foregår på skrænten foran Søvang

AK = Annette Kruhøffer
PIAJ = Pia Abery Jacobsen
RMN = Rikke Milan Nielsen

SK = Susaa Kirkekor
SP = Susaa Pigekor
KK = Kirkekaffe

For børn
”Den, som ikke tager imod Guds
rige som et lille barn, kommer
slet ikke ind i det!”

Vi lærer meget om livet, når vi omgiver
os med børn, der oplever alt uden de
filtre, vi andre har fået etableret gennem mange års erfaring. Vi - det er organist Santa Reinbergs, kirkesanger Louise Trojahn og sognepræst Annette
Kruhøffer.
Vi glæder os meget til at møde dig og
dit barn til en eller flere af de aktiviteter, vi har for børn i kirken.

Babysalmesang
Musikken er et sprog, som selv de allermindste forstår. En baby, der lytter til musik,
får styrket sin sprogudvikling og skærpet sin opmærksomhed.
Babysalmesang er målrettet børn mellem 0 og 1 år. Vi synger, danser, leger og laver
rytmer.
Når de små bliver trætte, drikker de voksne en kop te eller kaffe sammen og hygger
sig.
Det foregår torsdage kl. 10.11.30 i Længen i Glumsø
Præstegård.
Det er gratis at deltage, og et
nyt hold starter op den 5.
september 2019.
Tilmeld dig hos Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73 eller
kirkesanger Louise Trojahn ,
tlf. 26 81 69 35

Pigekor
Alle piger fra 1.-6. klasse, der kan lide at
synge, er velkomne i vores pigekor. Der
er mange forskellige slags sange på programmet—både de sjove, de smukke og
de alvorlige.
Til efteråret vil vi synge nogle af høstens
sange, og til jul går vi i Luciaoptog. Vi
synger nogle gange i kirken og det sker
også, at vi optræder andre steder.
Pigekoret mødes hver torsdag kl. 1516.30. Først synger vi en times tid i kirken, og så går vi over i Længen og hygger
med boller og saftevand.
Har du lyst til at være med, så ring eller
send en SMS til Santa Reinbergs, der leder koret. Hendes tlf.nr. er 51 39 41 73.
Det er gratis at deltage.
Minikonfirmander
Vi glæder os til at starte et nyt hold minikonfirmander op .
Efterårsholdet 2019 skal lave et syngestykke, der handler om fødslen af det lille
Jesusbarn. Vi skal spille teater, lave skattejagt, lære fadervor og male flotte billeder,
mens vi hører historier. Og vi skal sikkert også lave en hel masse andre ting.
Hvis du går i 3. eller 4. klasse og vil være med, så skriv en mail til amak@km.dk.
Vi mødes onsdag eftermiddag kl. 14-15.30 og har første mødedag 4. september. Vi
henter børnene på skolen.
Det er gratis at være med.

Susaa Kirkekor
Hvis du holder af at synge, og hvis du godt kan lide at tilbringe din tid sammen med
hyggelige og glade mennesker, så er du velkommen i kirkekoret.
Det består af nogenlunde lige mange herrer og damer, som synger salmer og sange fra
et meget bredt repertoire. De medvirker i kirken ved særlige lejligheder og optræder
enkelte gange om året andre steder.
Susaa Kirkekor mødes hver torsdag kl. 19-20.45, og efterårssæsonen starter 29. august.
Det er gratis at deltage. Henvendelse om optagelse skal ske til organist Santa Reinbergs
på tlf. 51 39 41 73.

Mandagsdamer
Mandagsdamerne mødes i Længen hver mandag kl. 14 til kaffe, sang, samtale og
håndarbejde. Alle er velkomne. Mandagsdamerne bidrager på deres egen, stilfærdige måde til kirkens fremme—blandt andet er det mandagsdamerne, der strikker
dåbsservietter til alle vore dåbsbørn.
Hør mere hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

Gæsteprædikant
Søndag den 16. juni kommer godsejer og tidligere
minister Britta Schall Holberg som gæsteprædikant i
Glumsø kirke. Hun prædiker over teksten om Jesus
og Nikodemus, der taler sammen om Guds rige.
Efter prædikenen bliver der serveret en leverpostejmad i kirken til dem, der har tid til at blive lidt længere og tale om teksten, salmerne og de tanker, det
har vakt i os.

Månedens salme
Hver måned har vi en salme, der indgår i gudstjenesten hver søndag. På den måde
kan vi lære nogle af de nyere salmer at kende. Numrene er
dem, der bruges i ”100 Salmer”.
Juni: Nr. 807 - ”Den lange lyse sommerdag” af Lars Busk Sørensen. En salme fuld af sommerglæde.
Juli: Nr. 869 - ”To gyldne sommerfugle” af Nis Petersen og
Hans Anker Jørgensen. En finurlig og taknemmelig hyldest til
kærligheden.
August: Nr. 861 - ”Herren svinger sin tryllestav” af Simon
Grotrian. Poetisk salme om Guds gerning i os.

Årets konfirmander fra Glumsø, Bavelse og Næsby
Anna Maja Moesgaard
Anton Kristian Lund Lidsmoes
Asbjørn Meyhoff Wrist Petersen
Benjamin Alexander Hansen
Chili-Maria Damgaard Farcinsen
Cirkeline Heerwagen Andersen
Emilie Hovgaard Frederiksen
Emma Cecilie Grønning
Freya Louise Blichfeldt
Hjalte Pedersen
Ida Fog Pedersen
Joachim Søvind Dam
Johannes Sass Berthelsen
Josefine Dyberg Albrektsen
Josefine Thorsen
Julia Lise Albrektsen
Juliane Dyjak Knudsen
Julius Wøldike Jeppesen

Kaya Isabel Bang Reimich
Kaya Rosenberg
Kerstine Sofie Elkjær Kaarsgaard
Maja Green Dall
Matilde Bech Andersen
Mathilde Hahneman
Mattis Høglund
Merle Streit Melby
Mikkel Boye Larsen
Nicolaj Christian Jørgensen
Nikolaj Jerry Lynge Christiansen
Oliver Emil Juncker Lamberth
Quintus Lindberg Vedersø
Sabrina Olsen Plambech
Sasha Nicole Jacobsen
Sebastian Lind
Valdemar Fey Petersen
Victor Høglund

Hjerteligt til lykke til jer alle

Konfirmandindskrivning
Det nye hold konfirmander skal indskrive sig tirsdag den 18. juni i tidsrummet 14
-17 i Længen, Storegade 24, 4171 Glumsø. Medbring gerne dåbsattest.
Er du forhindret i at møde op denne dag, skal du tilmelde dig direkte til præsten
på telefon 20 84 67 38. Du får så tilsendt et tilmeldingsskema via mail, der skal
udfyldes og returneres.
Konfirmationerne i 2020 bliver på følgende dage:
Glumsø Kirke: Søndag d.3.maj og Bededag d.8.maj
Næsby og Bavelse Kirker: Søndag d.10.maj

Søren Kierkegaard Krukken
"Jeg længes hjerteligen efter dette
Maaltid, efter dette Maaltid, der er til
Hans Ihukommelse".
Nadvercitatet er skrevet af teolog og
filosof Søren Kierkegaard (1813-1855)
og er fra hans altergangstaler i
"Christelige Taler" (1848).
I 150 året for Kierkegaards død (2005)
blev citatet viet til den imponerende
stentøjskrukke, Søren Kierkegaard Krukken, der står på Gl. Vindinge Centeret i
Nyborg.
Den er 5,20 meter høj, vejer 9000 kg og
var den største enkeltbrændte genstand i verden, da den blev udført.
Kunstneren er maler og billedhugger
Peter Brandes.
Men hvorfor en krukke? For Peter Brandes er krukker traditionelt til opbevaring af produkter til livets opretholdelse: olie, vin, korn, vand og meget mere.
Relationen til altergangsmotivet er vinen og kornet (brødet).

Af Anne-Grethe Guldfeldt

Vinen er tegnet på Jesu blod ved korsfæstelsen, men de dråber, der løber
ned ad krukkens sider, er ikke røde,
men blå, - på én gang tårer og dåbens
og livets vand, som vinduer for håbets
stykvise glimt ind i evigheden.
Søren Kierkegaard Krukken er som et
bibelsk billeddigt med tre hovedmotiver
- to ansigter og en helfigur. Det største
ansigt skildrer Jesu Kristi ansigt, mens
det lidt mindre på den modsatte side
afspejler Jomfru Marias sørgende ansigtstræk langfredag i Jerusalem. Helfiguren er Kristus som hyrden, der bærer
et lam.
For Peter Brandes er det noget særligt
at få det ’alterbord’ sat i forbindelse
med en smuk natur ved Gl. Vindinge.
Kierkegaard var kritisk overfor kirken
som institution, og det betød meget for
ham, at de budskaber, som han levede
med og i hele sit liv, blev sagt i alle sammenhænge.

Nadver i Glumsø kirke

Af Annette Kruhøffer

Altertavlen i Glumsø
har nadveren som hovedmotiv.
Nadveren er det ene af
de to sakramenter, vi
har i folkekirken. Det
andet er dåben.
Her griber Gud ind i
vores liv, og nadveren
har derfor optaget
kunstnere og filosoffer
til alle tider.
Nadveren er et fællesmåltid, som Jesus selv
indstiftede den sidste
aften, han spiste sammen med sine disciple.
Skærtorsdag i de ulige
år læser vi teksten om,
hvordan Jesus brød
brødet og gav sine disciple hver et stykke og
formanede dem til at
gøre sådan fremover til Altertavlens midterstykke. Den stammer fra midten af
1600-tallet og er muligvis lavet på Abel Schrøders værkminde om ham.
På samme måde sendte sted i Næstved
han også kalken med vin
rundt for at de alle kunne drikke af den. Calvinister og anglikanere mener på den
anden side, at nadveren er et symbolsk
Selvom de fleste kristne kirker har nadmindemåltid.
ver, er der dog forskelle imellem, hvorI folkekirken har vi antaget Luthers fordan den forstås i de forskellige kirkelige
tolkning. Den ligger et sted midt imelretninger.
lem, idet vi ikke opfatter nadveren som
Katolikker og ortodokse opfatter nadve- et offer, og vi heller ikke tror, at brød og
ren som et offermåltid og mener, at der vin forvandles til kød og blod.
ved indvielsen af nadverelementerne
Men vi tror, at Kristus er i vinen og i brøsker en forvandling af brød og vin til Jesu det, som vi indtager, og at vi på den måKristi legeme og blod.
de bliver ét med Ham.

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 – 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
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 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.
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.

