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Snapshots 
Søvang lavede en udflugt rundt om  

Tystrup-Bavelse sø. Vi sluttede med  

gudstjeneste i Bavelse kirke, men undervejs 

gjorde vi holdt ved Kongskilde, hvor vi 

spiste den medbragte mad.

Konfirmandernes gudstjeneste i 
Bavelse kirke 13. januar.

 Præsteindsættelse 
den 2. december.

Gudstjenester for skoler, 

børnehaver og dagplejer  i hele december.
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Nu går vi foråret i møde og starter med at fejre fastelavn. Vi mødes i kirken til familiegud-
stjeneste, og samles ved længen, hvor spejderne har gjort klar til, at vi kan slå katten af 
tønden og varme os i længen og hygge i hinandens selskab.

Menighedsrådet arbejder på højtryk 
for få udvidet parkeringspladsen ved 
Glumsø kirke. Denne opgave har været 
i støbeskeen i lang tid, men nu håber 
vi det lykkes. Vi arbejder også på at 
forbedre indgangsforholdene til kirken i 
Glumsø. De høje trappetrin er til besvær 
for mange kirkegængere, og det ønsker 
vi at lave om på. At den slags projekter 
tager sin tid, har vi alle lært i forbindelse 
med istandsættelsen af præstegården.

Her i foråret skal præstegårdshaven 
gennemgås. Der skal ryddes op og beskæres træer samt anlægges terrasse i samarbejde 
mellem menighedsrådet og præsten.

Det har været en glæde for menighedsrådet at opleve, hvordan menigheden har taget 
godt imod Annette. Der udtrykkes stor tilfredshed rundt om i pastoratet, både med det 
traditionelle og de nye tiltag, vi oplever i fællesskab i vores kirker. Vi kan alle glæde os til 
flere spændende oplevelser, det er jeg sikker på.

Inden vi ser os om, er det tid til årets konfirmationer, og jeg vil takke Annette og alle de 
unge mennesker for gode oplevelser ved de særlige gudstjenester, som I har planlagt  
og gennemført i samarbejde og med stor indlevelse. Vi ønsker jer alle en god konfirma-
tionsdag.
På gensyn i Glumsø, Bavelse og Næsby kirker.

Anni Olsen
Formand

MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN HAR ORDET  

Hvad betyder fastelavn?
Fastelavn kommer af det plattyske 
ord vastelavent, der betyder fasteaften.
Det henviser til den 40 dages lange 
faste, som starter straks efter fastelavn-
stiden og varer til påske. 
Fastelavnstiden kaldes også for kar-
nevalstiden - karneval som i carne vale, 
altså "farvel" kød eller "uden kød". 
For i fastetiden op til påske måtte man 
ikke spise kød.
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PRÆSTEN HAR ORDET

Påsken er grønne skud og gule blomster, kyllinger og friske æg. Den er chokoladeæg til bør-
nene og en god frokost i familiens skød – måske med en middagslur bagefter.

Og så er påsken den vigtigste fest i hele kirkeåret. For det var i påsken, at det forunderlige 
skete: Jesus døde noget så eftertrykkeligt – på den mest forfærdelige og lidelsesfyldte måde. 

Men efter tre dage stod han spillevende op af graven igen. Denne opstandelse er for kristne 
det endegyldige tegn på, at Gud er med os og vil os det godt.
 
Påskens mysterium har optaget mange forskere, og der er skrevet tykke bøger om det. Man 
behøver imidlertid ikke være professor for at fornemme, hvad det går ud på. Man kan bare 
gå en tur om foråret og sanse, hvordan naturen selv prøver at forklare det for os. 

Den jord, der lå så sort og nøgen i den kolde vinter, lyser nu grønt af de planter, der er brudt 
igennem til lyset. Blomster i mange farver afløser hinanden, efterhånden som foråret skrider 
frem. Og fuglene, der pustede sig op og prøvede at holde varmen på en mager diæt af runk-
ne æbler og overvintrede frø og bær, de kvidrer nu, mens de samler kvas og pinde til deres 
redebyggeri.
 
Et af de smukkeste og mest skræmmende symboler i kristendommen er korset. Det redskab, 
der blev brugt til at dræbe med. 

Men påskefortællingen forandrer gruen  
til glæde ved at lade livet spire fra sorte træ. 

Og der er en stærk symbolik i den parallel, 
som allerede Paulus fremdrog: Adam – det 
første menneske – trak mennesker med sig i 
sit fald, da han spiste frugten fra Livets Træ. 
Men Jesus rejste os igen ved Dødens Træ – 
korset.

Det er, hvad Grundtvig har på hjerte i sin sal-
me Tag det sorte kors fra graven (DDS 241): 
Af døden udspringer livet. 

Det er ikke det nemmeste budskab at servere sammen med påskefrokosterne og chokolade-
æggene. Til gengæld holder det hele året.

Annette Kruhøffer

Tag det sorte kors fra graven! 
Plant en lilje, hvor det stod 
Ved hvert skridt i dødninghaven 
blomster spire for vor fod! 
Englevinger på vor grav 
for den brudte vandringsstav! 
Palmefugl1 for askekrukke! 
Frydesang for hule sukke!

DDS 241, vers 1
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Påske
Skærtorsdag: Aftengudstjeneste med efterfølgende spisning
Det var på denne dag, Jesus havde sit sidste måltid med disciplene og indstiftede nadve-
ren. Det var også på denne dag, han blev overvældet af frygt for det, der skulle komme. 
Og det var i denne nat, han blev arresteret af soldaterne. Suså Kirkekor medvirker ved 
gudstjenesten. Vi spiser sammen i Længen bagefter. Det er gratis at deltage.
 
Langfredag: Liturgisk gudstjeneste med læsninger, bøn og salmesang.
Den sørgeligste dag i hele kirkeåret – langfredag er lysene på alteret slukket, og vi hol-
der ikke nadver. Vi sørger over døden, men vi løfter også hovedet i håb og længsel efter  
påskemorgen, hvor døden blev overvundet.
 
Påskedag: Højmesse med altergang
Glæden er stor, for selvom Jesus døde på korset og blev gravlagt, stod han op fra de døde 
til evigt liv. Vi er inviteret til at følge Ham, og derfor synger vi om opstandelsen, livet og 
håbet.
 
2. påskedag: Højmesse med altergang
Anden påskedag drog to af disciplene til Emmaus – stadig ude af sig selv af fortvivlelse 
over deres døde ven og mester. De møder ham dog i den fremmede, som de slår følge 
med, og som de først genkender ved aftensmåltidet. Sorg og glæde blander sig derfor 
på denne dag i kirken.

PÅSKENS GUDSTJENESTER
18. april kl 17  i Glumsø kirke          : Aftengudstjeneste med spisning.
19. april kl. 10.30 i Bavelse kirke   : Liturgisk gudstjeneste 
21. april kl. 10.30 i Glumsø kirke   : Højmesse med altergang
22. april kl. 10.30 i Næsby kirke       : Højmesse med altergang
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Kære kirkegængere i Glumsø-Bavelse-Næsby sogn. 
Jeg hedder Louise og er nylig tilflytter til Rude i Slagelse Kommune sammen med min 
familie, som består af Jasper og vores 5-årige søn Per.
 Jeg har været så heldig at få lov at afløse Linn i hendes barselsperiode, og glæder mig 
meget til at synge for og med jer alle. 

Jeg har hidtil undervist i musik og sam-
fundsfag og lavet musicals på Gladsaxe 
Gymnasium, og er nu påbegyndt en ny le-
vevej med musikken og kirken i centrum. 
Glumsø sogn består af et dejligt og støt-
tende personale og menighedsråd, som 
jeg ser meget frem til at samarbejde med. 
Vi ses i kirken!
 

 
Kirkekor
Vi er så heldige i Glumsø Pastorat, at vi har et godt kirkekor. Det består af voksne mænd 
og kvinder, der kan lide at synge. De mødes torsdag aften kl. 19-20.45, og ved særlige 
lejligheder synger de ved gudstjenester i kirken. Det sker også, at koret optræder andre 
steder.
Har du lyst til at møde nye mennesker og deltage i en meningsfuld aktivitet, er det måske 
noget for dig. Koret er åbent for alle, der vil være med—også selvom du ikke har sunget 
før. Det er gratis at deltage.
Henvendelse om optagelse skal ske til organist Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73. 
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Babysalmesang
Musikken er det sprog, som selv de allermindste børn forstår. 
Og en baby, der lytter til musik, får oven i købet styrket sin sprogudvikling og skærpet sin 
opmærksomhed. 
Babysalmesang  er målrettet  børn mellem 0 og 1 år. 
Vi synger og leger og danser og laver rytmer. 
Når de små bliver trætte, drikker de voksne en 
kop te eller kaffe sammen  og hygger sig.
Det foregår på torsdage kl. 10-11.30 i Længen 
i Glumsø Præstegård. 
Det er gratis at deltage. 
Tilmelding sker til organist Santa Reinbergs, 
tlf. 51 39 41 73 eller kirkesanger Louise  
Trojahn, tlf.  26 81 69 35.
 

Rod i kirken
Kirken åbner sig for alle de børn og barnlige sjæle, der har lyst til at tænke over nogle af  
kristendommens store sandheder, men som bare ikke kan sidde stille. 
Vi holder en gudstjeneste, hvor vi laver noget sammen. 
Denne gang gør vi klar til påsken og taler om det mærkelige, at livet opstår af døden.  
Man skal ikke tage sit stiveste puds på denne dag, for vi kommer nok til at blive lidt snavsede.
Når vi har holdt vores anderledes gudstjeneste, spiser vi sammen i Længen bagefter.   
Suså Pigekor deltager.
Alle er velkomne, men arrangementet er særligt målrettet mod børn og deres voksne.
 

 
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.  I efter-
året var det høstens sange, og ved juletid gik pigerne  i Luciaoptog. I løbet af året optræder 
koret ved koncerter og gudstjenester i kirken—og enkelte gange også andre steder.
Pigekoret mødes hver torsdag kl. 15-16.30. 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.

ROD I KIRKEN
4. APRIL KL. 17-19 I GLUMSØ KIRKE



GUDSTJENESTELISTE - 
LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP

1. Prædikant er Nicolai Røge
2. Konfirmandgudstjeneste 

3. Prædikant er Ulla Røttger
4. Gudstjenesten efterfølges af  

fællesspisning i Længen

 
    Glumsø Bavelse NæsBy

FeBruar        

24. februar Sexagesima    AK 10.30  

marts        

3. marts  Fastelavn AK 10.30 + SP    

10. marts  1. s. i fasten     AK 9.00

17. marts  2. s. i fasten AK 10.301    

24. marts  3. s. i fasten AK 10.30    

31. marts  Midfaste AK 14.002 AK 10.30 KK  

april        

4. april Rod i kirken AK 17.00 SP    

7. april  Mariæ Bebudelse AK 10.30    

14. april Palmesøndag     AK 10.303

18. april Skærtorsdag AK 17.004 SK    

19. april Langfredag   AK 10.30  

21. april Påskedag AK 10.30    

22. april 2. påskedag     AK 10.30 KK

28. april  1. s. e. påske   AK 10.30  

maj        

5. maj Konfirmation AK 10.30    

12. maj Konfirmation     AK 10.30

17. maj Konfirmation AK 9.30      og 
11.30

   

19. maj  4. s. e. påske AK 10.30 KK    

25. maj Æblehøst  AK 10.00    

26. maj  5. s. e. påske   AK 9.00  

juNi        

2. juni 6. s. e. påske AK 10.30    
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AK= Annette Kruhøffer

PIAJ = Pia Abery Jacobsen

SP = Suså Pigekor

SK = Suså kirkekor

KK = Kirkekaffe

KK = Kirkekaffe

AKTIVITETSKALENDER –
LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
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  HvorNår Hvor Hvad

marts      

3. marts 10.30 Glumsø kirke Fastelavnsgudstjeneste med tøn-
deslagning

7. marts Kl. 19 Længen Sangaften – Vi synger foråret ind

10. marts Kl. ca. 10   Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

27. marts Kl. 19 Glumsø kirke ”Die Herren” – alt udsolgt!

31. marts Kl. 14 Glumsø kirke Konfirmandernes gudstjeneste

       

april      

4. april Kl. 17 Glumsø kirke Rod i kirken

18. april Kl.17 Glumsø kirke og 
Længen

Gudstjeneste med efterfølgende 
spisning

       

maj      

9. maj Kl. 19 Næsby kirke ”Hymne til livsglæden”.
Sang og et eventyr. De to kor deltager

11. maj Kl. 9 Start og slut: 
Glumsø kirke

Pilgrimsvandring

25. maj Kl. 10 Glumsø kirke Æblehøstgudstjeneste

juNi      

15. juni   Glumsø kirke Flagfejring
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FASTELAVNSGUDSTJENESTE MED TØNDESLAGNING
Fastelavn starter med en gudstjeneste i kirken, og bagefter går vi over i præstegården, hvor 
spejderne sørger for, at vi kan slå katten af tønden. Der er fastelavnsboller til de fremmødte.
Alle er velkomne - meget gerne i udklædning.

SØNDAG 3. MARTS 2019 KL 10.30 I GLUMSØ KIRKE: 
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning

VI SYNGER FORÅRET IND
Efter grå og kolde dage længes vi efter lyset og varmen. Det kan man høre, når vi synger 
nogle af de dejlige forårssange, som varsler fuglesang og forelskelser. Der bliver mulighed 
for at ønske sange. Suså Kirkekor deltager. Kaffe/te og en småkage tilbydes undervejs.  
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

TORSDAG 7. MARTS 2019 KL 19 I GLUMSØ KIRKE: 
Vi synger foråret ind

GÅ MED OG GÅ EN TUR
Pilgrimsvandringen mellem vores kirker. Begynder i Glumsø kirke kl. 9. Herfra vandrer vi  
til Bavelse, hvor der serveres kaffe og lidt brød. Derefter går turen langs Bavelse sø mod 
Næsbyholm, hvor vi spiser vores medbragte mad i parken inden turen går til Næsby kirke. 
Her serveres eftermiddagskaffe, inden turen går tilbage til Glumsø. 
Det er gratis at deltage

PILGRIMSTUR LØRDAG 11. MAJ KL. 9. 
Mødested; Glumsø kirke. Husk madpakke og drikke til frokost

ÆBLEHØSTGUDSTJENESTE
Alle dåbsbørn og deres familier er inviteret til at høste det æble, som de fik i dåbsgave i 
kirken, og som har hængt og modnet. Vi holder en kort, børnevenlig gudstjeneste, og  
bagefter får vi en sandwich og et glas æblemost.
Dåbsbørnene får tilsendt invitation, men gudstjenesten er også åben for andre små  
børn med deres familier.

LØRDAG 25. MAJ 2019 KL 10 I GLUMSØ KIRKE:  
Æblehøstgudstjeneste
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GÆSTEPRÆDIKANTER
I løbet af foråret kommer der gæster på prædikestolen. De skal prædike over søndagens 
tekst, så det er en bunden opgave, de får.
Det bliver spændende at få nye perspektiver på forkyndelsen.  Og for at vi alle kan få en 
mulighed for at blive klogere, vil menigheden være inviteret hjem i præstegården efter 
gudstjenesten.
Over en meget beskeden frokost i form af en leverpostejmad og en kop kaffe drøfter vi 
prædikenen og salmevalget. Hvad fik vi ud af det? Hvad har vi lyst til at tænke mere over? 

Og hvad kunne man også have sagt, hvis der havde 
været mere tid?
I den periode, som dette blad dækker, kommer der  
to gæster:
 
 
SØNDAG 17. MARTS KL. 10.30 I GLUMSØ KIRKE:  
NICOLAI RØGE 
Nicolai Røge er stud.teol på sidste år. Det varer altså ikke 
så længe, før han kommer ud og får sit eget embede. 
Han vil være godt rustet, for han har gennem hele sin 
studietid været aktiv i kirkens tjeneste. 
Dels er han uddannet kordegn og virker pt som vikar i 
Holmens kirke. Og dels har han været frivillig –  
både som menighedsrådsmedlem i Holsted kirke og 
ved arrangementer – fx ved Drop-In Dåben i november.

SØNDAG 14. APRIL KL. 10.30 I NÆSBY KIRKE:  
ULLA RÖTTGER 

Ulla Röttger  er uddannet civilingeniør og har arbejdet 
med energi og affald i hele sin karriere. 
Hun var direktør for Amagerforbrændingen, da beslut-
ningen om at lave skibakke i København blev truffet. 
Siden vendte den politiske bestyrelse sig imod hende, 
og nu beskæftiger hun sig med bestyrelsesarbejde, lige-
som hun er med ved uddeling af forskningsmidler, støt-
ter projekter og selv har modtaget Ingeniørforeningens 
Agnes & Betsy-pris for sit arbejde for kvindelige ingeni-
ørers muligheder.
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MÅNEDENS SALME
 
Der bliver skrevet så mange nye salmer i disse år. Vi har i kirken investeret i en salmebog 
med 100 af de bedste. Det er bare svært at synge dem, når vi ikke kender dem. Og vi kom-
mer ikke til at kende dem, hvis vi ikke synger dem.
For at prøve at synge nogle af dem ind, har vi valgt tre salmer—en til hver måned. Så vidt 
det giver mening, synges månedens salme ved  hver søndagsgudstjeneste, så vi får en 
mulighed for at komme ind på livet af denne skønne poesi. 
 
Marts: Du skal elske din næste som dig selv af Iben Krogsdal (nr. 889 )
Iben Krogsdal er  salmedigter og forfatter. I denne salme tager hun udgangspunkt i næ-
stekærligheden, der er så nem at tale om, men også så svær at praktisere. Men heldigvis er 
Gud bedre til det, end vi er.
 
April: Det sused af vinger i luften i nat af Lisbeth Smedegaard Andersen (nr. 804)
Lisbeth Smedegaard Andersen har været præst flere steder, bl. a. i Holmens kirke. Nu er hun 
forfatter, og hun har adskillige salmer med i den almindelige salmebog.
Denne salme  er en forårssalme, der fortæller, hvordan vi er i samklang med naturen, når alt 
omkring os suser og bruser af liv.
 
Maj: Solen begynder at gløde af Lars Busk Sørensen (nr. 813)
Lars Busk-Sørensen er uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen hele sit arbejdsliv. Nu 
er han gået på pension. Han har  tre salmer med i den autoriserede salmebog. Denne mor-
gensalme beskriver de øjeblikke, hvor vi er bevidste om, at mørket er forsvundet og afløst 
af lys.
 

ALTERGANG PÅ SØVANG
Der er andagt med altergang på Søvang den første torsdag i hver måned. 
Vi vil i de næste måneder synge lidt mere, end vi plejer. 
Til gengæld skruer vi ned for prædikenen. Det passer bedre de beboere og gæster, 
der i øjeblikket deltager i gudstjenesterne. 
Vi prøver det af et stykke tid og finder så ud af, om vi fortsætter med at synge, eller 
om vi vender tilbage til en mere traditionel gudstjeneste.
Alle er velkomne til at møde op og være med på Søvang. 

Datoerne er følgende:
Torsdag 7. marts kl. 14 
Torsdag 4. april kl. 14
Torsdag 2. maj kl. 14
Torsdag 6. juni kl. 14
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KONFIRMATIONSDAGE 2020 OG 2021
Konfirmationsdagene i 2020 er følgende: 
Glumsø kirke:    Søndag 3. maj 2020 og
    Fredag 8. maj 2020 (Store Bededag)
Bavelse og Næsby kirker:  Søndag 10. maj 2020
 
Konfirmationsdagene i 2021 bliver følgende:
Glumsø kirke:   Søndag 25. april og
    Fredag 30. april (Store Bededag)
Bavelse og Næsby kirker:  Søndag 2. maj
 

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER 
til det kommende års undervisning
Konfirmandindskrivningen foregår i Længen tirsdag 18. juni 2019 kl. 14-17.
 

KONFIRMANDGUDSTJENESTE
Årets sidste konfirmandgudstjeneste er 31. marts kl. 14 i Glumsø kirke.
Der er mødepligt for konfirmanderne, forældrene kommer frivilligt.
 

MINIKONFIRMANDER
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HYMNE TIL LIVSGLÆDEN
I maj er bøgen sprunget ud, og bladene er stadig lysegrønne og så fine, at lyset gennem-
trænger dem.  Vi udtrykker vores glæde over alt det, der gror omkring os, ved at synge 
fra både salmebog og højskolesangbog. Suså Kirkekor medvirker og bidrager med et par 
sange, så vi andre kan sidde og nyde det, mens vi hviler stemmen.
Efter arrangementet er der en forfriskning i våbenhuset. 
Tilmelding er ikke nødvendig og det er gratis at deltage.

TORSDAG 9. MAJ I NÆSBY KIRKE 2. MAJ KL. 19
Hymne til livsglæden - en aften, hvor vi synger.

FORMIDDAGSMØDER
Vi afprøver, om der er interesse for formiddagsmøder. 
Det bliver den anden onsdag formiddag i måneden kl. 10.30-12. 
Vi mødes i Længen, drikker en kop kaffe sammen og får et rundstykke.  
Vi vil også synge en sang, og der vil være et lille mini-foredrag.
Præsten påtager sig at stå for foredragene. Vi vil lægge ud med Danmarkshistorien,  
og planen er således:
Onsdag 13. marts:   Gorm den gamle  - hvad ved vi egentlig?
Onsdag 10. april:   Harald Blåtand kristnede Danmark - eller hvad?
Onsdag 8. maj:    Svend Tveskæg - sandhed og myter.
Tilmelding er ikke nødvendig.  Det koster 20 kroner at deltage.

Denne lille reklame har vi fået tilsendt af provstiet til vores kirkeblad. 
Måske har nogen lyst til at prøve det af?

VIL DU VÆRE MED TIL AT DRØMME NYT 
- OG EKSPERIMENTERE I FOLKEKIRKEN?  

Drømmer du om, at der skal ske noget nyt i og omkring Folkekirken, og vil du gerne 
være sammen med andre på denne vandring? 
Så er “Basen” i Næstved måske noget for dig? 
Basen er et sted, hvor vi mødes og øver os i at lytte til hinanden, lytte til byen og lytte 
til Gud. Det vi hører, vil vi handle på, sammen. 
Basen er en del af Folkekirkens projekt: Kirke på Vej. 
Du kan læse mere om projektet her: www.kirkepaavej,dk 
Opstart onsdag d. 6.marts kl.19.30 på Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved. 
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FRIVILLIGGRUPPEN

Frivilliggruppen kan altid bruge flere hænder. Nogle vil gerne bage til arrangementer.  
Andre køber ind eller laver kirkekaffe.  Du kan selv få indflydelse på, hvad du vil bidrage 
med. Du kommer til at møde andre mennesker med energi og godt humør.
Billedet viser traktementet til vores æblehøstgudstjeneste. De børn, der døbes, får et 
filtæble. Når der er gået et halvt års tid, inviteres de sammen med deres familier i kirke, 
 hvor de får udleveret æblet. Efter gudstjenesten serveres sandwich og æblemost.
Henvendelse skal ske til mest.larsen@gmail.com eller tlf. 24 24 45 57

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 dåbs- 
børnene får tørret hår i efter dåben. 
Flere oplysninger kan fås hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47



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. Mail: ao@turbopost.dk
 
Kirkernes hjemmeside:
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
 
Anmeldelse af fødsel: 
Fødsler indberettes normalt af jordemode-
ren 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


