
Glumsø · Bavelse · NæsbyDecember 2020 – Februar 2021
Nr. 118 – 61. årgang



2

Glumsø-Bavelse-Næsby Kirker
 

Det nye menighedsråd
 
På valgforsamlingsmødet i september valgte menigheden i Glumsø-Bavelse-Næsby 
et nyt menighedsråd, der skal sidde i de næste fire år.
 
Følgende er valgt fra Glumsø: 
Anni Olsen, Margit Eriksen, Niels Albrechtsen, Lars Naalund og Marianne Valbjørn.

Følgende er valgt fra Næsby: 
Dorte Mortensen, Ib Jørgensen og Birgit Vildgaard Rasmussen. 

Følgende er valgt fra Bavelse: 
Arne Skagge Pedersen.

Som suppleanter valgtes fra Glumsø Birgit Døssing, Karen Henriksen og 
Tom Jørgensen, og fra Bavelse Leif Andersen. 
 
Det lykkedes ikke at få valgt to medlemmer fra Bavelse sogn. Det er derfor 
biskoppen, der skal tage stilling til, hvordan vi håndterer, at vi mangler et 
medlem i det nye råd.
 
På et møde den 17. november vil det nye menighedsråd konstituere sig og 
fordele de forskellige opgaver mellem sig.
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Menighedsrådsformanden har ordet
Mange var mødt op for at vælge det nye 
menighedsråd, og vi fik valgt ni menne-
sker. En plads fra Bavelse sogn er stadig 
ubesat, og vi afventer i skrivende stund 
en afgørelse fra biskoppen om, hvordan 
vi skal forholde os til det. På mødet den 
17. november vil vi konstituere os, så vi 
får besat formandsposten og fordelt de 
øvrige opgaver imellem os.
 
Gamle og nye kræfter er nu klar til at tage 
fat på en ny periode. Vi skal blandt andet 
arbejde videre på at gøre Glumsø kirke 
mere handicapvenlig, kirkegårdene skal 
være grønnere, præstegården skal vedli-
geholdes, og vi skal planlægge foredrag
og koncerter. 

Men ligegyldigt hvor godt vi planlægger, 
slår det aldrig fejl, at akutte udfordringer 
eller ønsker opstår. Derfor er det betryg-

gende, at vi både har erfarne mennesker 
og mennesker med et nyt perspektiv på 
opgaverne i rådet. 
 
Vores kirker skal have en naturlig plads i 
byens liv. Vi vil have, at kirken er der for 
os, når vi kommer med de små børn til 
dåb, og når vi skal tage afsked med vores 
gamle. Men den skal også tilbyde noget 
til alle os, der er i gang med livet – hvad 
enten vi befinder os i den travle første del 
eller i den rolige anden halvleg. Derfor er 
vi altid åbne for ønsker og forslag til, hvad 
kirken OGSÅ kan gøre. De vigtigste tele-
fonnumre findes på bagsiden af kirkebla-
det, og vi er i menighedsrådet altid glade 
for henvendelser.
 

Anni Olsen
Hidtidig menighedsrådsformand 
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Nu’ det jul igen ...
December er en traditionsrig tid, men i år har vi
været nødt til at justere lidt på vores traditioner
på grund af corona-epidemien. Planerne er ikke
faldet helt på plads endnu. 
Hold derfor øje med avisen, hjemmesiden og
Facebook, hvor vi annoncerer de endelige planer.

Første søndag i advent – 29. november
Kl. 9-9.30: Kort andagt med altergang  i Glumsø kirke 

Dette er et tilbud til den del af menigheden, der har lyst til at indlede kirkeåret 
med at høre evangelieteksten og deltage i nadveren samt synge et par af vore 
dejlige adventssalmer. Der vil ikke være nogen prædiken.
 
Kl. 10.30: Familiegudstjeneste i Glumsø kirke

Julen og det nye kirkeår fejres med en børnevenlig og anderledes gudstjeneste.  
Pigekoret vil gå Lucia og synge for os, og minikonfirmanderne deltager i gudstje-
nesten.
Hvis vejret er til det, synger vi en salme uden for kirken – ellers er det kun piger-
ne, der synger af corona-hensyn.
Der tilbydes druesaft ved altergangen, så alle kan deltage.

Kom i julestemning i Kirkenettet
Kom og lyt til Susaa Kirkekor og Susaa Pigekor, der synger vores 
dejlige julesange. Fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen besøger os
igen efter den overvældende succes forrige år, ligesom der vil
være en musikalsk overraskelse. Præsten læser en julet historie,
og vi slutter aftenen med et glas portvin og en småkage.
Det er gratis at deltage - max. antal i kirken er 65.

Torsdag 10. december kl. 19 i Glumsø kirke
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Ansøgning om julehjælp
Der er andre end dig, der i tidens løb har 
haft brug for hjælp til at holde en god jul for 
børnene.
Så hvis du befinder dig i en situation, hvor 
det er svært af 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 tlf. 20 84 67 38.
 
Menighedsplejen for 
Glumsø-Bavelse og Næsby kirker

Juleaften – den 24. december

Vi satser på at holde tre gudstjenester som sædvanligt:
 
Kl. 13.00:  Glumsø
 Det præcise sted annonceres senere

Kl. 14.15: Næsby kirke
 (max antal er 36) 

Kl. 15.30: Glumsø
 Det præcise sted annonceres senere
 
Ved gudstjenesten i Næsby er der begrænset deltagerantal.
Plads kan evt. bestilles hos præstesekretær Bente Karin Jensen på mail BKJ@km.dk 
senest 22. december eller ved telefonisk henvendelse.

 
Juledagene – 25. og 26. december

1. juledag den 25. december
Gudstjeneste i Glumsø kirke kl. 10.30
 
2. juledag den 26. december
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til nabokirkerne
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Nytår i kirken
Indled det nye år med en gudstjeneste fuld
af håb og glæde. Efter en opløftende prædiken skåler
vi det nye år ind i et glas bobler.
Det er gratis at deltage. Vi holder af coronahensyn to gudstjenester.
Hvis du vil være sikker på at få en plads, kan du bestille hos
præstesekretær Bente Jensen på BKJ@KM.DK

Fredag 1. januar kl. 15 i Glumsø kirke (Max antal personer 32)

Fastelavn
Hos os begynder fastelavn i kirken med en gudstjene-
ste. Bagefter har spejderne gjort klar til at slå katten 
af tønden på gårdspladsen ved Længen. Og mens vi 
drikker kaffe og spiser en fastelavnsbolle, får dagens 
kattekonger og -dronninger krone på og en præmie.

Søndag 14. februar kl. 10 i Glumsø kirke 
– det er gratis.

Kyndelmisse
Når halvdelen af vinteren er gået,
er det Kyndelmisse - lysets fest.
Vi fejrer det ved en gudstjeneste
i Glumsø kirke, hvor musik og poesi
er i højsædet.
Det er gratis at deltage.
Vi slutter aftenen i våbenhuset, hvor vi får en
forfriskning, før vi går hjem.

Tirsdag 2. februar 2021 kl. 19 i Glumsø Kirke.
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Præsten har ordet
Den version af kirkebladet, som udkom-
mer omkring årsskiftet, er altid noget sær-
ligt, for årsskiftet sætter tankerne i gang.  
Vi kender fornemmelsen af at sidde nyt-
årsaften og love os selv, at i det nye år vil 
vi gøre alt lidt bedre. Men vi plejer hurtigt 
at falde tilbage i vores gamle vaner. Og 
det gør måske ikke så meget, for vi gør det 
nemlig i det store og hele rigtig godt. 
En af de ting, der slår en tilflytter, er den 
varme og imødekommenhed, som præger 
vores sogne. Man kan godt få lov at passe 
sig selv, men man behøver ikke at være 
alene, hvis man ikke vil. Mange foreninger 
tilbyder alt fra korsang og stavgang til krolf 
og bankospil.

I kirken har vi nogle gange fundet det 
svært at introducere nye aktiviteter, for 
ugen er helt besat af spændende mu-
ligheder. Alligevel har vi knebet formid-
dagsmøder med Danmarkshistorie ind i 
kalenderen, og kirkekor, babysalmesang 
og minikonfirmander er der også plads til. 
Nu kommer der et nyt tilbud til litte-
rært interesserede. Vi prøver at lave en 

studiekreds, hvor vi mødes en gang om 
måneden og drøfter en bog, vi har aftalt 
at læse.

Men det er ikke kun kalenderåret, der 
forærer os et nytår. Også kirkeåret skifter, 
og her begynder det nye år første søndag 
i advent. Et nyt menighedsråd tiltræder 
i år, og det vil give anledning til, at vi får 
tænkt kirkelivet igennem - kan vi gøre det 
bedre? Kan vi tilbyde andet og mere, end 
vi allerede gør?

Men kirkens egentlige tilbud - det er så 
fint, at det ikke kan blive bedre. Det er Vor-
herres egen forsikring om, at vi hver især 
er Hans børn. Og når vi selv synes, at vi kan 
blive bedre - så nikker Vorherre eftertænk-
somt og siger, at det sikkert er rigtigt, og at 
det altid er godt at arbejde på. Men at vi 
alligevel er elskede, som vi er.  

Godt nytår!

Annette Kruhøffer
Sognepræst
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GUDSTJENESTELISTE

  Glumsø Bavelse Næsby

22. november
Sidste s. i. 
kirkeåret

 10.30 v. PIAJ  

29. november 1. s. i Advent 9.00*   

29. november 1. s. i Advent 10.30 + SP + KK   

6. december 2. s. i Advent 10.30   

13. december 3. s. i Advent   9.00 v. PIAJ

20. december 4. s. i Advent 10.30   

24. december Juleaften 13.00**   

    14.15

  15.30**   

25. december Juledag 10.30   

26. december 2. juledag Ingen tjeneste. Der henvises til nabokirkerne

27. december   10.30 + KK  

1. januar Nytårsdag 15.00 ***   

3. januar H.3.K søndag 10.30   

10. januar 1. s. e. H. 3. K   10.30 + KK

17. januar 2. s. e. H. 3. K 9.00 v. NN   

24. januar
Sidste s. e. H. 
3. K

10.30 + KK   

31. januar Septuagesima  10.30  

2. februar Kyndelmisse 19.00 + SK ***   

7. februar Seksagesima   10.30

14. februar Fastelavn 10.00 + SP ***   

21. februar 1. s. i Fasten 10.30 + KK   

28. februar 2. s. i Fasten  10.30  

7. marts 3. s. i Fasten 10.30   
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AKTIVITETSKALENDER

Hvornår Hvor Hvad

2. december kl. 10.30 Glumsø kirke
Formiddagsmøde: 
Julehygge og historie

3. december kl. 14.00 Bavelse kirke
Gudstjeneste
KUN for Søvangs beboere

10. december kl. 19.00 Glumsø kirke
Kom i julestemning med vore
to kirkekor

1. januar kl. 15.00 Glumsø kirke
Vi skåler det nye år ind
efter gudstjenesten

13. januar kl. 10.30 Glumsø kirke
Formiddagsmøde:
Erik Lam - kongen, der
abdicerede

14. januar kl. 10.00-12.00 Længen Babysalmesang starter

14. januar kl. 15.00-16.30 Glumsø kirke Pigekoret starter efter jul

14. januar kl. 19.00-20.45 Glumsø kirke Susaa Kirkekor starter efter jul

19. januar kl. 19.00 Længen Prædikenværksted

27. januar kl. 16.00-17.30 Længen ”Lad os læse en bog sammen”

31. januar kl. 15.00 Glumsø kirke
Koncert med trioen 
CLARPOLO

3. februar kl. 10.30 Glumsø kirke
Formiddagsmøde:
Borgerkrig i Danmark

10. februar kl. 14.00-15.30 Længen
Minikonfirmanderne
starter efter jul

17. februar kl. 19.00 Længen Prædikenværksted

24. februar 16.00-17.30 Længen ”Lad os læse en bog sammen”

28. februar 12.30 Glumsø kirke
Gudstjeneste 
KUN for konfirmander

* Kort andagt med altergang
** Gudstjenesten vil foregå i Glumsø, men det præcise sted følger senere.
*** Se mere information andetsteds i kirkebladet
 
PIAJ = Pia Abery Jacobsen
SP = Susaa Pigekor

KK = Kirkekaffe 
SK = Susaa Kirkekor
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Pigekor
Hvis du er en pige, der går i 1.-6. klasse, 
og som kan lide at synge, er du velkom-
men i Susaa Pigekor.
Vi synger sjove, smukke sange, og vi øver 
os hver torsdag kl. 15-16.30 i Glumsø 
kirke. Nogle gange optræder vi også – 
enten i kirken eller ude i byen.

Når vi har øvet os, spiser vi boller og drik-
ker saftevand i Længen. Og så hygger vi os 
meget og har det sjovt sammen.
Det er gratis at deltage.
Ring til Santa Reinbergs, der er korleder, 
på tlf. 51 39 41 73 og meld dig til.
 Vi starter efter jul den 14. januar.

Babysalmesang
Små børn forstår måske ikke så mange 
ord, men de forstår musikkens sprog. De 
får udviklet deres evner og bliver stimule-
ret 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 hver torsdag formiddag 
kl. 10-12 i Længen i Glumsø Præstegård. 
Et nyt hold starter 14. januar.
Det er gratis at deltage. Tilmeld jer hos 
Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73
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Minikonfirmand
Alle børn i 3. klasse inviteres til at gå til 
minikonfirmand. Vi snakker og leger og er 
kreative på mange måder. Og så når vi at 
snakke om nogle af livets store spørgsmål, 
mens vi spiser boller eller småkager og 
drikker saftevand til.
Det foregår på onsdag eftermiddage klok-
ken 14-15.30. Du bliver hentet på skolen 

kl. 14. Første gang efter jul er onsdag den 
10. februar.  Både 1. søndag i advent og 
palmesøndag er vi med i kirken for at vise, 
hvad vi har lavet.
Hvis det er noget for dig, er du velkom-
men til at melde dig til hos kirkesanger 
Linn Lenna på tlf. 29 93 61 11 eller mail: 
linnlenna@icloud.com

Pilgrimsvandringer i december 2020 og januar 2021
Vores nabopræst har mange, gode erfaringer med pilgrimsvandringer, som er 
vandringer, der giver os i ro til at tænke over nogle af livets store spørgsmål.
Vandringerne er åbne for alle, og det er gratis at deltage.
 
Torsdag den 17. december kl. 15:00: 
Skumringsvandring ved Kongskilde Naturcenter. Vi mødes på parkeringspladsen
ved Kongskilde Friluftsgård Naturcenter, Skælskørvej 34, 4180 Sorø og går en tur
på ca. 3 km i skumringen. Det er et naturskønt, bakket område med skove og søer.
Hvis vejret er klart, går vi højt til vejrs på en bakke, hvor det er muligt at se to søer.
Når det bliver mørkt, er der gode muligheder for at se stjerner. Turlederen sørger
for lygter, så vi kan gå i mørket. Hvis det er overskyet, går vi til strandbredden ved
Tystrup Sø. Turleder Pia Abery Jacobsen
 
Lørdag den 2. januar kl. 15:00: 
Hellig Tre Kongers vandring fra Næsby kirke til Kongsgården. Vandringen er fra
bakketop til bakketop i et frodigt område gennem marker, krat og engdale. Vi
kommer til at krydse Susåen, som løber neden for bakkerne. Vi mødes ved Næsby
kirkes parkeringsplads, Næsbyvej 36, 4171 Glumsø og går en tur, mens det bliver
mørkt, og vi afslutter julen med en vandring, hvor vi mindes De Hellige Tre Konger.
Turlederen sørger for lygter, så vi kan gå i mørket. Turleder Pia Abery Jacobsen
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Noget ud over det sædvanlige
Formiddagsmøder
Vi genoptager vores formiddagsmøder, men vi passer 
godt på hinanden. Derfor rykker vi over i kirken, hvor vi 
kan synge og høre Danmarkshistorier. Vi skal også nok 
sørge for, at der bliver en forfriskning undervejs.
Det er som hovedregel den anden onsdag i måneden kl. 
10.30-12, men i den kommende periode er der variatio-
ner, for at præsten kan være med!
 
PROGRAM:

2. december 2020:
Julehygge og historie

13. januar 2021:
Erik Lam – kongen, der abdicerede

3. februar 2021:
Borgerkrig i Danmark
 

Prædikenværksted
Vi prøver igen at samles i et prædikenværksted og har planlagt to aftener. 
Vi mødes i Længen og læser teksten til den kommende søndag for at finde ud af, hvad 
præsten skal tale om. Vi vil også tale om de salmer, der passer til teksten - eller dem, vi 
bare gerne vil synge.
Kom og sæt dit præg på gudstjenesten
 
Vi mødes 19. januar kl. 19 og læser Matthæusevangeliet kapitel 17 vers 1-9, 
der er søndagens tekst 24. januar
Vi mødes 17. februar kl. 19 og læser Matthæusevangeliet kapitel 4 vers 1-11, 
der er søndagens tekst 21. februar.

Frivillige
Der er brug for frivillige i det kirkelige arbejde. Har du lidt kræfter tilovers, 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.

Erik Emune – malet ca.1575
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Gudstjenester på Søvang
På grund af coronarisiko er gudstjenesterne på Søvang lukket for alle udefra
kommende.
Derfor bliver de ikke annonceret i bladet.

Lad os læse en bog sammen
Kan du lide at læse? Så kom og vær med i en studie-
kreds om litteratur. 

Vi læser en bog, og så mødes vi en gang om måneden 
for at snakke om, hvad vi har læst. 

Vi starter med Margrethe Tjalves roman, Iseskrog, der 
udkom for et par år siden og har fået gode anmeldel-
ser.  Det er en historisk roman, der handler om Hans 
Egedes hustru, Gertrud.

Det foregår sidste onsdag i måneden kl. 16-17.30
i Længen. 

Datoerne er 27. januar og 24. februar.

Alle er velkomne. Ring evt. til sognepræst
Annette Kruhøffer på tlf. 20 84 67 38 for at høre mere.

Mandagsdamer
Har du lyst til at mødes med nogle spændende mennesker om håndarbejde, en kop kaffe 
og en snak om stort og småt? Så er mandagsdamerne noget for dig.

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. Men du kan også medbringe dit eget strikketøj og bare nyde det 
gode selskab.

Mandagsdamerne mødes mandag eftermiddage fra kl. 14 i Længen. 

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

Susaa Kirkekor
Kom og syng med i Susaa Kirkekor. Det foregår i Glumsø kirke.  
Der er masser af godt humør og hyggeligt samvær. Men der bliver også sunget, og vi har 
både dybsindige salmer og dristige viser på repertoiret. 
Vi øver hver torsdag kl. 19-20.45 i Glumsø kirke. Det er gratis at være med. 
Første gang i forårssæsonen bliver torsdag 14. januar 2021.
Kontakt korets leder, Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73.  
 

De nye konfirmander blev budt velkommen
Ved en festlig gudstjeneste med moder-
ne rytmer til gamle salmer blev årets 
nye konfirmander budt velkommen af 
orkestret OS 4.  
De fire unge musikere formåede at give 
den nye årgang en fornemmelse af, at 
kirken også taler de unges sprog.
Guitaristen midt for til venstre er Lasse, 
som er kirketjener hos os. Vi vidste der-
for, at musikken var i kyndige hænder.
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Endelig lykkedes det at få denne trio til 
Glumsø! Louise Trojahn, der var kirkesan-
ger-barselsvikar hos os i et årstid, vender 
tilbage på en bølge af musik sammen 
med sine musikalske venner. De vil berige 
os med en række poetiske og swingende 
numre, hvoraf nogle er kendte, mens 
andre åbner nye døre for os.

Det er gratis at overvære koncerten, men 
der er på grund af coronarestriktionerne 
begrænset antal pladser.  Kom derfor 
i god tid, hvis du vil være sikker på at 
komme ind.

Det sker søndag 31. januar kl. 15
i Glumsø kirke.

Trio Clarpolo

Månedens salme
Belært af sidste års erfaringer, har vi ikke en ’månedens salme’ i december. Der er 
alt for mange vidunderlige julesalmer, som vi gerne vil synge, og derfor vil vi gerne 
have mulighed for at variere valget af gudstjenestens salmer helt frit i julemåneden. 
De andre måneder har vi til gengæld en salme fra salmebogen ’100 salmer’, som 
vi synger ved hver gudstjeneste om søndagen. 
Efterhånden har vi fået et fornemt repertoire af nye salmer, som vi kan supplere 
de gamle kendinge med.

Januar: Nr. 801 ”En morgenstund med sne i byens gader” 
   af Lisbeth Smedegaard Andersen.
Februar: Nr. 802 ”Når vinterstorme hærger” af Inge Hertz Aarestrup.



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 tirsdag er fridage.

Gravere
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Tlf. 59 51 27 85
Kontortid mandag – torsdag kl. 10-14
Mail: kontor@sctolai.dk

Hidtidig formand for menighedsrådet:
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø
Tlf. 28 72 39 47.
Mail: ao@turbopost.dk

Hidtidig næstformand for menighedsrådet:
Dorthe Mortensen
Næsbyvej 31A, 4171 Glumsø
Tlf. 23 32 21 19.
Mail: donimo@hotmail.dk

Hidtidig kirkeværge for alle tre 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 
døds-anmeldelser:
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

Kirkelig vejviser


