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Værd at vide om kirkelige handlinger

Menighedsrådsformanden har ordet

Vi har levet med coronaen i meget lang tid, og har derfor også oplevet, hvordan
reglerne for at mødes og for god hygiejne kan skifte meget hurtigt. I Glumsø-
Bavelse-Næsby kirker følger vi de til enhver tid givne regler, så alle kan føle sig
trygge ved at komme i kirken.
Nedenfor er der et skema, så I kan se, hvor mange mennesker kirken rummer.

Hvilken glæde! Vi mærkede den vist alle sammen:
Vi måtte lægge mundbindet, og vi kunne mødes
fysisk igen, og der er ikke forsamlingsloft.

Nadver

Vi holder almindelig altergang med den lille undtagelse, at præsten kommer
rundt og skænker vinen til kirkegængerne. Man kan både få den almindelige
hedvin og den alkoholfrie druesaft.

Dåb

Ved dåb holder vi stadig fast ved, at der kun døbes et barn pr. gudstjeneste 
(med mindre børnene er søskende og dermed kommer fra samme familie).
Børn i tumlingealderen kan derfor få en gudstjeneste, der til en vis grad er
afpasset efter deres alder og modenhed.

Velsignelser

Nogle par blev gift på rådhus i coronaperioden, men vil gerne have en velsignelse
i kirken. Velsignelsen ligner den almindelige vielse, og ligesom ved et almindeligt
bryllup kan man gøre det stort, hvis man drømmer om den store fest, eller beskedent og uformelt, hvis man bare gerne vil velsigne sit ægteskab.
Læg mærke til, at vi ikke bare har ”ganget op”, idet der er særlige hensyn
til de enkelte kirkerums indretning

Så mange må vi være i kirken
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Næsby

15

24

40

Menighedsrådet, udvalgene, og gruppen af frivillige har været i gang et par måneder, når dette blad
udkommer. Der sker noget i og omkring kirken, og vi
ser resultaterne af mange menneskers indsats.
Gærdet ved kirkegårdsmuren og præstegårdshaven
er omlagt, fordi jord direkte på muren får murværket til at forvitre.
Længen ved præstegården er blevet kalket, og det
er et smukt syn, når man ankommer til længen eller
kører gennem Glumsø.
Forklaring på, at bindingsværket er kalket, har jeg
fundet i et stilblad, der omhandler huse på landet
1750 - 1870:
Byggeskik på landet:
Et fint eksempel på et længehus i bindingsværk med
stråtag. Bindingsværkets tavl og stolper er overkalkede, som traditionen tilskriver det på Sydsjælland.
Bænke på kirkegården har længe været et ønske i
menigheden. Hen over sommeren har flere organisationer fokuseret på ensomhed efter Corona nedlukningen, og i den forbindelse har Røde Kors, Suså
doneret 2 samtalebænke til kirkegården. Bænkene
er påmindelse om, at vi alle har brug for en at tale
med. Vi har brug for hinanden. Vær åben for en
snak - selv med en, du ikke kender i forvejen.
Anni Olsen
Menighedsrådsformand
3

4

5

Konfirmander
Nye konfirmander - årgang 2021/22

Årets konfirmander har haft et meget atypisk forløb. Vi startede konfirmandundervisningen med en festlig musikalsk gudstjeneste og nåede heldigvis at have
mange gode timer sammen, inden samfundet lukkede ned.
Nu er konfirmanderne blevet inddelt i mange små hold - de fleste bliver konfirmeret to ad gangen. Tak til alle familierne for at være forstående og fleksible.
Vi starter det nye år med en musikalsk gudstjeneste

Søndag 12. september kl. 13 i Glumsø kirke.
Der er mødepligt, men vi kan desværre ikke have jeres forældre med af corona
hensyn. Efter gudstjenesten er der et løb, så I kan regne med at være færdige kl. 16.
Konfirmationsdatoen betyder meget for familiernes planlægning. Sammen med
velkomstbrevet får I også en besked om at vælge hvilken dato, jeres barn skal
konfirmeres på. I får den dato, I vælger - men vi ved af erfaring, at mange vælger
Store Bededag, så tidspunktet på dagen kan først oplyses senere.
Både konfirmander og forældre er altid velkomne til at maile/sms’e til sognepræst Annette Kruhøffer (tlf. 20 84 67 38 og mail amak@km.dk) om de spørgsmål, der opstår, når man planlægger en af familiens store begivenheder.

Konfirmationsdatoer i 2022:

Glumsø kirke: Søndag den 8. maj og fredag den 13. maj (St. Bededag)
Bavelse og Næsby kirker: Søndag den 15. maj

Konfirmanderne fra årgang 2020/21

Der er stadig konfirmationer af elever fra årgang 2020/21. Først med udgangen af september, vil alle være konfirmerede.
I har været en gevinst for kirken i det forløbne år. Alle udfordringerne på
grund af nedlukning har I mødt med seriøsitet og godt humør. Vi ønsker jer
alle held og lykke med jeres fremtidige gøremål og Guds velsignelse i livet.
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GUDSTJENESTELISTE
		
29. august
2. september
5. september
12. september
12. september
19. september
19.september
26. september
3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
30. oktober
31. oktober
4. november
7. november
14. november
21. november
28. november
5. december

Glumsø

Bavelse

13. s. e. Trinitatis		
10.30
Søvang			
14. s. e. Trinitatis
9.00 v/PIAJ
15. s. e. Trinitatis			
Konfirmander
13.00
16. s. e. Trinitatis
10.30
Høstgtj. + SK
Døvemenigheden
13.00
17. s. e. Trinitatis		
9.00 v/PIAJ
18. s. e. Trinitatis
9.00 v/NN
19. s. e. Trinitatis			
20. s. e. Trinitatis
9.00 v/NN
21. s. e. Trinitatis
10.30 + KK
Æblehøst
10.00
22. s. e. Trinitatis		
10.30
Søvang		
14.00
Alle Helgens Dag
16.00
24. s. e. Trinitatis			
Sidste s. i kirkeåret 10.30 + KK
1 s. i Advent		
10.30
2. s. i Advent
10.30
Familiegudstj. + SP

AKTIVITETSKALENDER
Næsby

Hvornår
28. august
kl. 9-16

Hvad

Storegade

KOKS - kirken har en stand

14.00

1. september
kl. 16-17.30

Længen

Litteraturstudiekreds

10.30 + KK

8. september
kl. 10.30-12

Længen

Formiddagsmøde
Svend, Knud og Valdemar

8. september
kl. 19.30

Glumsø kirke

Koncert
Alberte Winding Duo

12. september
kl. 13

Glumsø kirke

Gudstjeneste
- kun for nye konfirmander

30. september
kl. 19

Længen

Sangaften
Den nye højskolesangbog

6. oktober
kl. 16-17.30

Længen

Litteraturstudiekreds

13. oktober
kl. 10.30-12

Længen

Formiddagsmøde
Valdemar den Store

3. november
kl. 16-17.30

Længen

Litteraturstudiekreds

10. november
kl. 10.30-12

Længen

Formiddagsmøde
Knud 6.

23. november
kl. 19

Længen

Sangaften
1000-års jubilæum
for Roskilde stift

9. december
kl. 19

Glumsø kirke

Julekoncert og Fællessang
Susaa Pige- og Kirkekor
deltager

10.30

10.30

SØVANG

Den første torsdag i måneden er der gudstjeneste eller andagt for Søvangs
beboere. Den foregår i kirken i Bavelse, Næsby, Tybjerg eller Vrangstrup
eller på Søvang.
Foreløbig vil disse gudstjenester dog fortsat være lukkede for alle andre
end Søvangs beboere for at nedsætte risikoen for farlig smitte.
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Hvor

Når intet andet er anført, ledes gudstjenesten af sognepræst
Annette Kruhøffer.
PIAJ - Pia Abery Jakobsen
SP - Susaa Pigekor		

KK - Kirkekaffe
SK - Susaa Kirkekor
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Musik i kirken
Alberte kommer til Glumsø

Vi har ventet længe, men nu sker det. Alberte Winding Duo
giver koncert i Glumsø kirke 8. september kl. 19.30
Billetterne sælges for 200 kr/stk, men da billetsalget startede
før sommerferien, forventer vi, at alt er udsolgt, når dette
kirkeblad udkommer.

Sangaftener

Det er et længe næret ønske, der går i opfyldelse, når vi afholder to sangaftener i
løbet af efteråret. De har hver sit tema, og vi håber, at mange møder op, så Længens loft igen løfter sig i sang. Begge aftener afholdes i Længen, og det er gratis
at deltage. Tilmelding unødvendig.
Torsdag 30. september kl. 19 er temaet ”Den Nye Højskolesangbog”.
Vi har købt eksemplarer, så vi kan prøve nogle af de nye bidrag af, men vi vil også
synge gamle kendinge som ”Septembers himmel” og ”Sensommervise”.
Tirsdag 23. november kl. 19 er temaet ”Roskilde stift i 1000 år”.
Vi fejrer, at vores stift har dannet ramme om glæder og sorger for folk i tusind år,
og vi vil derfor synge både gamle og nye sange som en hyldest til fællesskabet i
anledning af jubilæet.

Syng julen ind

Kom og syng julen ind sammen med en masse glade mennesker.
Susaa Kirkekor beriger os med noget af det,
der har stået på efterårets repertoire, og
Susaa Pigekor bevæger os med deres smukke
og rørende julesange.
Vi vil også synge nogle af de populære advents- og julesange i fællesskab.
Hvis coronaen tillader det, slutter vi med et
lille glas i våbenhuset.
9. december kl. 19 i Glumsø kirke
Gratis adgang - alle er velkomne.
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Æblehøst
Vi har et æbletræ i kirken. Æblerne er af filt, og på hvert
eneste æble er broderet et navn, en dato og en kirke.
Det er dåbsbørnene, der får et æble, når dåben er vel
overstået. Men præsten tager det tilbage med det
samme og hænger det på æbletræet, så det kan modne. Efter et stykke tid inviterer vi så de små med deres
familier til at komme til æblehøstgudstjeneste. En børnevenlig gudstjeneste med enkle salmer og en historie
slutter med, at dåbsbørnene får udleveret deres æble.
Og så er der sandwich og æblemost til alle.
Næste æblehøst bliver lørdag 30. oktober kl. 10 i
Glumsø kirke.
Dåbsbørnene får en invitation, og hvis der er plads i
kirken, vil gudstjenesten også være åben for de lidt
større børn.

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 Danmarkshistoriens konger og dronninger. Hver
konges ’periode’ bliver behandlet som en selvstændig
historie, så det er muligt at springe ind, selvom man
ikke har været med fra begyndelsen.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.
Onsdag 8. september kl. 10.30: Svend, Knud og Valdemar
Onsdag 13. oktober kl. 10.30: Valdemar den store - starten på et nyt dynasti
Onsdag 10. november kl. 10.30: Knud 6. - en from men bleg personlighed
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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 håndarbejde. Det er mandagsdamerne, der strikker de dåbsservietter, som dåbsbørnene får tørret hår i efter
dåben. Og det er nogle af mandagsdamerne, der har lavet støvtæpper til døbe
fontene i vore tre kirker.
Flere oplysninger kan fås hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

Frivillige

Der er brug for frivillige i det kirkelige arbejde. 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.

Lad os læse en bog sammen

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.
Studiekredsen kom på grund af coronaen ikke i gang fra årets begyndelse, men vi
håber, at det vil lykkes i foråret. Vi mødes den første onsdag i måneden i Længen.
Den første bog, vi læser, er ”Iseskrog” af Margrethe Tjalve, en historisk roman om
Hans Egedes hustru Gertrud.
Første mødegang er 1. september kl. 16-17.30. Alle er velkomne.

Månedens salme

Hver måned vælger vi en salme, som vi synger ved alle gudstjenester,
så vi kan lære den. Numrene henviser til ”100 salmer”.
September: Nr. 809 - ”Du lagde i det mindste frø” af Michael Nielsen
Oktober:
Nr. 455 - ”Mindes vi en fuldtro ven” af N. F. S. Grundtvig
November: Nr. 812 - ”November går tungt gennem byen”
af Lisbeth Smedegaard Andersen
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Præsten har ordet
Dette efterår og foråret 2022 vil vi være med til at fejre Roskilde stifts 1000-års jubilæum. Det er lidt af en
afrunding, for vi ved ikke præcis, hvornår stiftet blev
grundlagt. Men der findes et dokument dateret den
23. juni 1022, hvor Gerbrand fra Roskilde, det danske
folks stift, underskriver.
Mens Roskilde var et kirkeligt knudepunkt, var
Næstved godt med på det politiske landkort. Peder
Bodilsen, der levede i første halvdel af 1100-tallet, var
en stærk politiker, der ikke veg tilbage for at gribe til
våben for at nå sine mål.
Han og hans familie blev taberne i et senere magtspil,
hvor Hviderne vandt indflydelsen hos Valdemar den
Store og hans sønner. Men Næstved var stadig en
velstående købstad, som bidrog til kirkelivet i Roskilde
stift - ikke mindst gennem klosterlivet og latinskolen.
Det er altså virkelig et levende fællesskab, vi fejrer.
Kirken er i de sidste hundrede år blevet kritiseret for
mange ting, men kritikerne glemmer somme tider, at
den også står for meget positivt. Konfirmandundervisningen lagde fra 1736 grunden for undervisning af
alle børn - også almuebørn, hvis forældre ikke havde
råd til at betale skolepenge. Vækkelsesbevægelserne og de teologiske forskelle på Indre Mission og
Grundtvigianismen gjorde folkekirken til en rummelig
institution, der favner enhver kristen. Og som kirke er
vi underlagt de regler, der gælder for offentlig forvaltning, men jeg tror næsten, vi er det eneste sted i nutidens Danmark, hvor man kan komme og få en samtale
om alt det mest ømme og private - uden at det bliver
skrevet ned eller fortalt videre. For tavshedspligten fra
Christian den femtes Danske Lov gælder stadig.
Der er altså meget at fejre, og vi vil deltage efter bedste evne.
Kom og vær med!
På gensyn i kirken!
Sognepræst Annette Kruhøffer
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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 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
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
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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.
Forsiden
Forsiden viser en detalje fra altertavlen
i Glumsø.

