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Menighedsrådet arbejder med mange spændende projekter, opgaver og akti viteter. 
Vi
•  skaber gode rammer for det kirkelige liv
•  planlægger foredrag og koncerter
•  vedligeholder vores gamle kirker
•  er arbejdsgiver for dygti ge og engagerede medarbejdere
•  bestyrer et budget på næsten 3 millioner kroner

Der er brug for alle kræft er og kompetencer. Vil du være med ti l at få ind fl ydelse 
ti l gavn for kirken og menigheden, så mød op ti l menighedsmøde

TIRSDAG den 12. maj kl. 19 i Længen

Her kan du høre, hvad menighedsrådet har lavet i den forgangne periode. Og du 
bliver orienteret om det kommende menighedsrådsvalg. 

Det nye menighedsråd opsti lles og vælges af de fremmødte folkekirkemedlemmer 
på valgmødet

TIRSDAG den 15. september i Længen kl. 19.

Der vil komme mere derom senere, så følg med 
i medierne og på pastoratets hjemmeside!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for begge datoer. 

Vel mødt! 

På vegne af Valgbestyrelsen/Valgudvalget
Birgit Rasmussen

Skal du være det nye medlem 
i menighedsrådet?

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
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Foråret er lige om hjørnet og kan for
nemmes, selv om der er koldt derude. 
Det er tydeligt, at de lyse ti mer er ti ltaget 
markant.

Jeg håber udvidelsen af parkeringspladsen 
har været ti l gavn for mange. Nu mangler 
kun det grønne syn, når græsset kommer 
ti l.

Projektet med omlægning af indgangs
parti et ved Glumsø kirke ligger i øje-
blikket ti l godkendelse af Roskilde Sti ft s 
kirkegårds konsulent og Nati onalmuseet. 
Vi håber på, at godkendelsen snart er på 
plads, så arbejdet kan gå i gang. 

De samme instanser ser i skrivende stund 
på ansøgningen om nye vinduer i Næs
by kirke, men vi regner med, at alt kan 
godkendes. 

Flere har undret sig over, at teksten på 
prædikestolen i Bavelse kirke ikke er tyde
lig. I Nati onalmuseets værk om Danske 
Kirker omtales prædikestolen, og der står 
blandt andet: ”Egetræet er renset; kun 
Frisen har Egetræsmaling, der dækker over 
Rester af gamle malede Skrift steder paa 
Dansk (nævnt 1758).”

Der knytt er sig en særlig historie ti l denne 
prædikestol. Den har ti lhørt Valløby kirke 

og har været en del af et pulpitur med 
piller og panel. Til slut i beskrivelsen står 
følgende: ”Den ti dligere Prædikestol blev 
ifølge Østsjællands Avis for 18. Maj 1853 
først solgt ti l en, der vilde anvende den ti l 
Svinesti , dereft er ti l en anden, der vilde 
bruge den ti l Dueslag, men Provsten købte 
den saa ti l Ophugning.”

Nu er den i Bavelse kirke. De omtalte 
tekster fra nati onalmuseets samling er 
ti lgængelige i Længen. Man kan også søge 
den frem på nett et, hvis man googler 
Bavelse kirke – Danske kirker – Nati onal-
museet. 

De, der har været i menighedsrådet i man
ge år, kender historien. Prædikestolen blev 
i øvrigt renoveret i 2010. 

Anni Olsen

Detalje fra prædikestolen i Bavelse kirke.

Foråret er lige om hjørnet og kan for
nemmes, selv om der er koldt derude. 

Menigheds-
råds formanden 
har ordet
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PALMESØNDAG
Familier er velkomne ved denne gudstjeneste, hvor vi skal høre en historie om en kvinde, 
der ødslede med olien, men blev takket for det.
Susaa Pigekor deltager med nogle af deres sange. Minikonfi rmanderne spiller skuespil 
for os om Jesus, der rider ind i Jerusalem på et æsel. Vi synger børnevenlige sange, og 
ved altergangen udskænker vi druesaft , så alle kan være med.
5. april kl. 10.30 i Glumsø kirke

SKÆRTORSDAG
Dett e var dagen, hvor Jesus spiste sit sidste målti d sammen med disciplene. Under målti -
det vasker Jesus fødder på apostlen Peter. 
Vi holder en gudstjeneste for at fejre dagen, og Susaa Kirkekor er med ti l at gøre denne 
stemningsfulde gudstjeneste ekstra festlig. Bageft er går vi over i Længen og spiser et 
påskemålti d sammen. Alle er velkomne. Det er grati s at deltage, og man behøver ikke 
melde sig ti l på forhånd. Kom bare!
9. april kl. 17 i Glumsø kirke

LANGFREDAG
Jesus døde på korset, og derfor hedder dagen Langfredag. Denne dag er der ingen pynt 
på alteret og ingen altergang.
Vi holder en refl eksionsgudstjeneste i Næsby kirke, hvor vi hører musik og tekster, der 
stemmer os ti l eft ertanke. 
10. april kl. 10.30 i Næsby kirke

Udsnit af altertavlen i 
Glumsø kirke

Påsken 2020
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PÅSKESØNDAG
”Den vigti gste dag i hele kirkeåret” bliver denne dag nogle 
gange kaldt. For det var jo påskemorgen, at kvinderne fandt 
graven tom. Jesus havde overvundet døden. For os, der ved, 
hvad der siden skete, er dett e det endelige tegn på, at Jesus i 
sandhed er Guds søn.
Derfor bærer netop denne gudstjeneste også præg af glæde 
og forhåbning.
12. april kl. 10.30 i Glumsø kirke

2. PÅSKEDAG
Selvom vi ved, at Jesus var opstået fra de døde, havde discip
lene endnu ikke erkendt det 2. påskedag. De vidste bare, at 
Jesus var død – og nu var hans døde legeme endda forsvun
det. Men Maria er gået ud ti l graven for at græde – og der ser 
hun pludselig Jesus.
Denne dag er savnet af dem, vi har mistet, derfor blandet 
med opstandelseshåbet og påskeglæden.
13. april kl. 10.30 i Bavelse kirke. 

PINSEDAG
Eft er opstandelsen vandrede Jesus på jorden i 40 dage, og så 
steg han ti l himmels. En gang ti l var disciplene i sorg. Men på 
den ti ende dag eft er Kristi  Himmelfart lød der pludselig en 
brummen. Små fl ammer fra himlen for omkring i luft en og 
satt e sig på disciplene. Flammerne brændte ikke - men plud-
selig kunne disciplene tale alverdens sprog. De kunne derfor 
fortælle hele verden om alle påskens begivenheder.
Denne dag regnes derfor som kirkens fødselsdag, og vi fejrer 
den med en ekstra god kop kaff e eft er gudstjenesten.
31. maj kl. 10.30 i Bavelse kirke
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Musik i kirken
Vi har masser af musik i kirken – her er et lille udpluk af mulighederne.

MÅNEDENS SALME
Hver måned vælger vi en salme, som vi synger ved alle gudstjenester, så vi kan 
lære den. Numrene henviser ti l ”100 salmer”.
Marts: Nr. 863  ”Må Herren lyse for din fod” af Arne Andreasen
April: Nr. 814  ”Denne morgens mulighed” af Johannes Møllehave
Maj: Nr. 805 - ”Når æbletræets hvide gren” af Lisbeth Smedegaard Andersen

SUSAA KIRKEKOR
Kom og syng med dit næb i Glumsø kirkes 
voksenkor. 

Der er masser af godt humør og hygge
ligt samvær, som man ser på billedet fra 
juleafslutningen.

Men – men der bliver også sunget, og vi 
har både dybsindige salmer og dristi ge 
viser på repertoiret. 

ESKILD DOHN I 
GLUMSØ
Eskild Dohn kan ti lsyneladende 
det hele. Han har både udgivet 
egen musik og spillet med nog
le af de helt store danske nav
ne. Nu kommer han ti l Glumsø 
og giver en koncert. Det sker 8. 
marts kl. 19 i Glumsø kirke, og 
der vil blive rift  om pladserne. 
Kom derfor i god ti d.

Det er grati s at komme ind, og 
der kan ikke reserveres pladser. 

Vi øver hver torsdag kl. 19-20.45, og det 
er grati s at være med. Kontakt korets 
leder, Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73.
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De faste kirkegængere ved nøjagti g, hvor-
dan gudstjenesten forløber. Der er nemlig 
en fast plan, som alle kirker i Danmark skal 
følge. Denne plan, liturgien, er autoriseret 
ved en kongelig resoluti on i 1992, og den 
står i Ritualbogen, som alti d ligger fremme 
på alteret. Kun små ti ng varierer fra den 
ene kirke ti l den anden. Man kan derfor 
være ret sikker på, hvad der sker i kirken – 
uanset om man står i Nordjylland eller på 
Sydsjælland søndag morgen.

Nu har biskopperne imidlerti d bedt alle 
sogne om at overveje, om det kan gøres 
anderledes. 
•  SKAL der være en fast plan – eller må 

hver kirke have sin egen liturgi? 
•  BEHØVER gudstjenesten at bestå af 

nogle læsninger og bønner med en 
trosbekendelse og en altergang  eller 
kan man foresti lle sig, at nogle sogne 
ti lrett elægger en helt anden slags guds-
tjeneste?

•  HVORFOR skal vi alle læse de samme 
tekster – måske ville det åbne nye 
indsigter og muligheder, hvis vi kunne 
vælge frit blandt alle bibelens mange 
kapitler.

Præsten har ordet
•  Og KUNNE man foresti lle sig, at dåbs-

ritualet skrives om, så unge forældre 
bedre forstår, hvad der sker under 
dåben – eller er dåben så forunderlig, 
at vi ikke skal regne med at forstå den 
fuldt ud?

Årsagen ti l, at biskopperne gerne vil have 
os ti l at overveje disse spørgsmål, er, at 
fl ere og fl ere pastorater laver deres egne 
små ændringer og ti lføjelser. 

Når de har hørt, hvad vi i menighederne 
mener, vil de arbejde videre med at lave 
regler, der passer ti l vores ti d og ønsker.
Når dett e kirkeblad er omdelt, har vi haft  
et møde om liturgi – men vi holder mu
ligheden åben for at tale mere om dett e 
emne, hvis der er behov for det.

Annett e Kruhøff er



GUDSTJENESTELISTE
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  GLUMSØ BAVELSE NÆSBY

FEBRUAR

23. februar Fastelavn AK 10.00 1 + SP   

MARTS

 1. marts 1. søndag i fasten AK 10.30   

 8. marts 2. søndag i fasten   AK 10.30

15. marts 3. søndag i fasten AK 10.30 + KK   

19. marts Rod i Kirken AK 17.00 2 + SP   

22. marts 4. søndag i fasten RMN 9.00   

29. marts Mariæ Bebudelse  AK 10.30  

APRIL

 5. april Palmesøndag AK 10.30 3 + SP   

 9. april Skærtorsdag AK 17.00 4 + SK   

10. april Langfredag   AK 10.30 5

12. april Påskesøndag AK 10.30 + KK   

13. april 2. påskedag  AK 10.30  

19. april 1. søndag efter påske   AK 10.30 + KK

25. april Æblehøstgudstjeneste AK 10.00 6   

26. april 2. søndag efter påske  AK 10.30  

MAJ

 3. maj Konfirmation AK 10.30   

 4. maj Danmarks Befrielse AK 20.00 7  +SK   

 8. maj Konfirmation AK 9.30 og 11   

10. maj Højmesse m/ konfirmation  AK 9.30 AK 11.00

17. maj 5. søndag efter påske AK 10.30   

21. maj Kristi Himmelfart AK 10.30   

24. maj 6. søndag efter påske AK 10.30   

31. maj Pinsedag  AK 10.30 + KK  

JUNI

 7. juni Trinitatis AK 10.30   



AKTIVITETSKALENDER
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HVORNÅR HVOR HVAD

FEBRUAR

23. februar Kl. 10 Glumsø kirke og Længen Fastelavnsgudstjeneste og 
tøndeslagning

MARTS

8. marts Kl. 19 Glumsø kirke Koncert med Eskild Dohn

11. marts Kl. 10.3012 Længen Formiddagsmøde: Gamle Niels og 
hans kloge dronning

12. marts Kl. 19 Længen Prædikenværksted

19. marts Kl. 17-19 Glumsø kirke og Længen Rod i kirken med eft erfølgende 
spisning

APRIL

 8. april Kl. 10.3012 Længen Formiddagsmøde: Knud Lavard 
– manden, der ikke blev konge

 9. april Kl. 17 Glumsø kirke og Længen Fælles påskemålti d eft er 
gudstjenesten

MAJ

4. maj Kl. 20 Glumsø kirke Vi fejrer Danmarks befrielse

 9. maj Kl.  9 Mødested: Glumsø kirke Pilgrimsvandring

13. maj Kl. 10.3012 Længen Erik Emune – en parentes med stor 
betydning

1:  Eft er gudstjeneste i kirken 
er der tøndeslagning og 
fastelavnsboller i Længen. 
Kom gerne udklædt!

2:  Familiegudstjeneste, hvor 
Susaa Pigekor deltager.

3:  Familiegudstjeneste. 
Pigekoret optræder og 
Minikonfi rmanderne 
medvirker med et 
teaterstykke.

4:  Gudstjeneste uden 
altergang. Voksenkoret 
optræder. Spisning i Længen 
eft er gudstjenesten.

5:  Refl eksionsgudstjeneste 
med musik og læsninger – 
uden altergang. 

6:  Børnevenlig gudstjeneste 
for dåbsbørnene og andre af 
de mindste børn med deres 
familier.

7:  Aft enandagt med 
eft erfølgende sammenkomst 
i våbenhuset. Voksenkoret 
deltager.

AK= Annett e Kruhøff er
PIAJ = Pia Abery Jacobsen

RMN = Rikke Milan Nielsen
SP = Susaa Pigekor

SK = Susaa kirkekor
KK = Kirkekaff e

��� �� �� ����
��!
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FOR BØRN · FOR BØRN
BABYSALMESANG
Musik er hjertets sprog, siger man. Børn 
kan i hvert fald genkende musik og bliver 
sti muleret af at lytt e og lege med musik.
Er dit barn mellem 0 og 1 år, og har du 
fri torsdag formiddag, er I velkomne ti l 
babysalmesang. Vi synger, danser, leger 
og laver rytmer. Når de små bliver trætt e, 
drikker de voksne kaff e eller te og hygger 
sig.
Det foregår torsdag formiddage kl. 10-12 i 
Længen i Glumsø Præstegård. 
Det er grati s at deltage. Tilmeld dig hos 
Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73.

ROD I KIRKEN
Kan du godt lide at gøre i stedet for at 
høre? Så er dett e en gudstjeneste for 
dig. Vi synger og laver ti ng sammen i 
kirken – og hører måske en god histo
rie undervejs.

Når vi er færdige med gudstjenesten, 
går vi over i Længen og spiser sam-
men. Alle er velkomne – det kræver 
ikke ti lmelding, og det er grati s.
Kom som du er – den 19. marts kl. 17-
19 i Glumsø kirke.

ÆBLEHØSTGUDSTJENESTE
Hvert dåbsbarn får et lille fi ltæble 
i dåbsgave. Vi hænger det på 
kirkens æbletræ, og en gang 
om året høster vi æbler. Så får 
dåbsbørnene udleveret deres 
æble ved en børnegudstjene
ste for de mindste.
Når vi har hørt en historie og 
sunget nogle salmer, spiser vi små 
sandwich og drikker æblemost.
Æblehøstgudstjenesten er den 25. april 
kl. 10 i Glumsø kirke. Dåbsbørnene får en 
særlig invitati on, men alle er velkomne.

Hvert dåbsbarn får et lille fi ltæble 

sunget nogle salmer, spiser vi små 
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Alle piger i 1.6. klasse er velkomne 
i pigekoret. Der bliver sunget man
ge sange, og der bliver råhygget 
med saft  og boller. Pigekoret mødes 
hver torsdag kl. 15-16.30. Først 
synger vi en ti mes ti d 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 ti l at være med, skal 
du kontakte Santa Reinbergs på 
tlf.nr 51 39 41 73. Det er grati s at 
deltage.

MINIKONFIRMANDER
Børn, der går i 3. klasse, er 
velkomne ti l at blive minikonfi r-
mander. 
Vi starter et nyt hold op den 19. 
februar, men senere ti lmelding 
er mulig. Vi mødes på onsdage 
kl. 14-15.30.
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 skatt ejagt eller 
andre ti ng.  
Og vi når alti d at drikke saft  og 
spise kiks eller brød. Vi afslutt er 
med at spille et teaterstykke i 
kirken ved gudstjenesten pal
mesøndag.
Tilmelding ti l sognepræst An-
nett e Kruhøff er på 2084 6738. 
Det er grati s.
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PRÆDIKENVÆRKSTED
Hvad står der i bibelen? Vi læser en tekst sammen og 
drøft er i mindre grupper, hvordan man kan læse og forstå 
den. Præsten samler resultatet af drøft elserne sammen 
og inddrager dem i sin prædiken den søndag, hvorti l 
teksten hører.

12. marts kl. 19 i Længen – vi arbejder med Joh 6, 2435 
(teksten ti l midfaste, 22. marts).

SENIORGUDSTJENESTER
Torsdag 5. marts kl. 14
Salmesang og altergang 
på Søvang ved Pia Abery Jacobsen

Torsdag 2. april kl. 14
Vi tager forskud på påsken 
i Bavelse kirke 
ved Annett e Kruhøff er

Torsdag 7. maj kl. 14
Salmesang og altergang 
på Søvang ved Annett e Kruhøff er

DANMARKS BEFRIELSE
De fem mørke år, som nogen af os stadig husker, 
slutt ede for 75 år siden med den tyske kapitula-
ti on. Mørk lægningsgardiner blev revet væk fra 
vinduerne, og alle vindueskarme fi k et stearinlys 
for at markere opgøret med en svær ti d.

Vi mindes og glæder os over, at vi kan leve i frihed. 
Susaa Kirkekor vil synge nogle af besætt elsens san-
ge, og vi samles i våbenhuset eft er gudstjenesten 
ti l et lille glas i taknemmelighed og glæde.

4. maj kl. 20 i Glumsø kirke
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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 velkom
ne, og tilmelding er ikke nødvendig.
10. marts: ”Gamle Niels og hans kloge 
hustru”
8. april: ”Knud Lavard – der aldrig blev 
konge”
13. maj: ”Erik Emune og Sorte Plov”

Knud Lavard - afbildet på et kalkmaleri i 
Vigersted kirke.

GÆSTEPRÆDIKANTER
Vi har en gang imellem besøg af gæsteprædikanter, der beriger os ved at fortolke 
evangeliet og teksterne for os. Hold derfor øje med annoncer i lokalavisen og omtaler i 
Glumsø netavis, hvor det vil blive annonceret.

MENIGHEDSTUR TIL SKÅNE
Efter at have beskæftiget os med de 
danske konger fra Gorm den Gamle til 
Gamle Niels står det klart, at Skåne er 
gammelt dansk kerneland. Vi arbejder 
på at lave en dagtur for menigheden til 
udvalgte steder, som har haft betydning 
for vores tidlige historie. Lund Domkirke 
vil være et af vores stoppesteder.

Menighedsrådet yder et tilskud til 
det, vi selv har sparet op, men der vil 
blive lidt brugerbetaling. Turen finder 
sted i forsommeren, og detaljer bliver 
annonceret på kirkens Facebookside 
og på formiddagsmøderne, når vi ved 
lidt mere.
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MANDAGSDAMER
Mandagsdamerne er egentlig torsdags
damer – 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.

De har også strikket tre støvtæpper til 
vores døbefonte, som bliver afsløret i de 
tre kirker ved gudstjenesterne 8. marts 
(Næsby), 15. marts (Glumsø og 29. 
marts (i Bavelse).

Flere oplysninger kan fås hos  
Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

PILGRIMSVANDRING
Igennem en del år har vi haft nogle meget 
fine pilgrimsvandringer, hvor vi har gået 
mellem vore tre kirker og holdt en lille 
andagt i hver af dem.

For nogle er turen blevet lang. Andre har 
stadig traveskoene indstillet på sportsgear. 
Vi er derfor ikke færdige med vores ende
lige planlægning af årets pilgrimsvandring, 
men vi tør love, at der bliver mulighed for 
at stige af på halvvejen.

Deltagerne medbringer selv en madpakke, 
men der kommer kaffe og kage undervejs.
Det koster ikke noget at være med. Sæt 
derfor roligt kryds i kalenderen.

Pilgrimsvandring en er den 9. maj – vi 
mødes i Glumsø kirke kl. 9. og er tilbage i 
Glumsø senest 15.30.



15 

Der er en gruppe mennesker ved 
Glumsø kirke, der ikke altid får den op
mærksomhed, 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 hæn
der. 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 mail adressen: mest.larsen@
gmail.com eller på tlf. 24 24 45 57

FRIVILLIGGRUPPEN

BLOMSTER OG PYNT VED FÆLLESGRAVEN I GLUMSØ 
Der er meget kærlighed og meget savn 
i alle de smukke blomster og pyntegen
stande, 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 tin
gene. Men blomsterne visner, og der 
kommer mos eller jord på de øvrige 
ting, så det nemt kommer til at se lidt 
forfaldent ud. 

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 sam
men og stiller dem på graverkontoret, 
hvor de kan afhentes i den følgende 
måned, hvis giveren gerne vil have 
tingen 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.



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.
 
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
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.glumsoebavelsenaesby.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. 

KIRKELIG VEJVISER


