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Fra MenighedsrådetForårets højdepunkter
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Meget menighedsrådsarbejde består i at holde kirker, kirkegårde og  præstegård 
vedlige. Når vi har besøg af fagfolk udefra, får vi ofte en bemærkning med på 
vejen om, at vi holder vores bygninger i en god stand.

Projekter kan se enkle ud, men hurtigt bliver de komplicerede og tidkrævende, 
når konsulenter skal justere projekterne, før de godkendes. Derfor er det altid 
rart, når et stykke arbejde er færdigt.

Radonprojektet i præstegården  blev først et problem, da Slots– og Kulturstyrel-
sen udtrykte deres bekymringer for det gamle hus. Nu er der imidlertid efter 3½ 
år etableret sug, og når dette blad udkommer, vil huset stå næsten som før. Nogle 
revner i muren skal dog formentlig repareres, fordi de lange svartider fra styrelser 
m.v. ikke var gode for de blotlagte mure.

Rampen har allerede vist sit værd. Den er i skrivende stund asfalteret, men den 
skal dækkes af en stenbelægning, så den falder i et med de øvrige stier. Måske 
genoptager vi på sigt vores intentioner om at få den faste belægning ført ned til 
parkeringspladsen, så kørestole også kan komme frem til kirken.

Næsby kirke skal have forsatsruder og opmalet kirkeuret. Tingene er besluttet, 
men igen går der noget tid, fordi konsulenter gerne vil se på kirken først og sikre 
sig, at vi ikke af vanvare ødelægger noget.

Og Bavelse kirke har fået repareret stendiget omkring kirkegården.
Så alt i alt går det godt.

Menighedsrådet

Minikonfirmanderne var med 
til at arrangere gudstjenesten 
Palmesøndag

Konfirmander

Erindringer deles i godt 
selskab. Emnet ”Konfir-
mation” bragte mange 
minder frem

Fastelavn var velbesøgt
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   Himmelske Dage

• MØD: Sigurd Barrett, musik og fortællinger
• GRIN: Teater og fortællinger for hele familien
• LEG: “Himmelrummet” midt i byen
• DELTAG: Gudstjenester og andagter for børn
• D• DRØM: Overnat i familielejren ved Lindenborg
• OPDAG: Smukke Roskilde med alt i gåafstand

   www.himmelskedage.dk

2022 
26. MAJ - 29. MAJ
                         
   

  Roskilde

Kristi Himmelfart / Pinse / Trinitatis

Kristi Himmelfart 26. maj 
Efter at Jesus var stået op af graven, gik han rundt på 
jorden. På den 40. dag forsvandt han imidlertid op til sin 
far i himlen og efterlod de fortvivlede disciple - forladt 
endnu en gang.

Men disciplene har fået en opgave: ”Gå ud og gør alle 
folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn!”
Vi fejrer Kristi Himmelfart i kirken .

Højmesse med altergang i Glumsø kirke kl. 10.30

Pinsedag og 2. pinsedag 5. - 6. juni 
Disciplene vidste ikke, hvordan de skulle gøre folk krist-
ne. De havde ingen ide om, hvordan de skulle lave en 
kirke. Men 10 dage efter Kristi Himmelfart steg Hellig-
ånden ned og satte sig som små røde flammer i tøjet på 
disciplene. Pludselig kunne de tale alverdens sprog - så 
nu kunne de forkynde det glade budskab.
Pinsen bliver betragtet som kirkens fødselsdag.

Højmesse med altergang 5. juni kl. 10.30 i Glumsø
Højmesse med altergang 6. juni kl. 10.30 i Næsby

Trinitatis-perioden - Fra pinse til advent
Trinitatis er et andet ord for treenighed. Det er den periode,  hvor vi fejrer, at Gud 
kan være både Far, Søn og Helligånd. Det er en vækstperiode i kirkens årshjul, og 
måske er det årsagen til, at kirkefarven i hele efteråret er grøn. I Trinitatis-perio-
den handler det om hverdagen og om at  være menneske.
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For voksne
Formiddagsmøder
En gang om måneden mødes vi om de danske konger. Mød op, hvis du har lyst til 
at tilbringe en formiddag i godt selskab—og vi når også at synge, drikke kaffe og 
bede et fadervor. 

Normalt er det 2. onsdag i måneden, men bemærk, at på på grund af kurser og ferie 
er der ændringer af de normale mødedage. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. 

1. juni kl. 10.30-12 i Længen: ”Erik Klipping og mordet i Finderup Lade”
13. juli kl. 10.30-12: ”Erik Menved – en politisk og økonomisk ødeland”
 

Litteraturstudiegruppen
Dette er for dig, der kan lide at læse en bog og drøfte den 
med andre mennesker. Vi giver os god tid og læser i øjeblik-
ket Anne Lise Marstrand Jørgensens bog om Margrethe 1.         
Når vi er færdige med den, vedtager vi i fællesskab, hvilken 
bog vi fortsætter med.
Kom og vær med. Det er gratis og kræver ikke forkund-
skaber—kun læselyst! 
Det foregår den første onsdag i måneden, dvs.:
1. juni kl. 16-17.30 i Længen.
Juli og august er feriemåneder

Livserindringer 
Kom og fortæl om dine erindringer til andre, der måske kan genkende noget af 
det, du husker fra din barndom - og hør, hvad de andre kan berette. Formålet 
med møderne er at dele vores minder med hinanden.
Det foregår sidste onsdag i måneden kl. 10.30-12 med
følgende temaer:
25. maj kl. 10.30-12 i Længen med tema: ”Pligter”
22. juni kl. 10.30-12 i Længen med tema: ”Venner”
31. august kl. 10.30-12 i Længen med tema: ”Sommerferie”
 
I juli holder vi sommerpause

Donation
Næsby kirke modtog en fornem gave fra et medlem af menigheden. Med denne 
nye kalk vil vi kunne skænke druesaft op til altergængerne på en lige så festlig og 
højtidelig måde, som vi skænker vinen.

En meget stor tak retter vi til giveren, der deltog i den festlige gudstjeneste anden 
påskedag, hvor kalken blev indviet.

Foto: Marianne Valbjørn
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  Glumsø Bavelse Næsby

26. maj Kristi Himmelfart 10.30

29. maj 6. s. e. Påske  10.30 

2. juni Seniorgudstjeneste   14.00

5. juni Pinsedag 10.30

6. juni 2. pinsedag   10.30

12. juni Trinitatis   10.30

19. juni 1. s. e. Trinitatis 10.30

26. juni 2. s. e. Trinitatis  10.30 + KK

3. juli 3. s. e. Trinitatis 9.00 v/LATM

10. juli 4. s. e. Trinitatis   10.30 

14. juli Blus over Bavelse  19.00

17. juli 5. s. e. Trinitatis 10.30 

24. juli 6. s. e. Trinitatis 9.00 v/ AK + KK

31. juli Poetisk aftengudstj.  19.00 v/AK

 7. august 8. s. e. Trinitatis 10.30 v/ LATM

14. august 9. s. e. Trinitatis   10.30 v/RMN+KK

21. august 10. s. e. Trinitatis 9.00 v/ LATM

28. august 11. s. e. Trinitatis  10.30 

4. september 12. s. e. Trinitatis 10.30

 
 

GUDSTJENESTELISTE AKTIVITETSKALENDER

Hvis andet ikke er anført, er det Annette Kruhøffer, 
der forestår gudstjenesterne

AK = Annette Kruhøffer  SP - Susaa Pigekor
PIAJ = Pia Abery Jacobsen SK - Susaa Kirkekor
RMN = Rikke Milan Nielsen KK - Kirkekaffe
LATM = Lasse Thorman Madsen 

Hvornår Hvor Hvad
Onsdag 25. maj 
kl. 10.30-12.00

Længen Livserindringer:
”Pligter”

Fredag 27. maj 
kl. 7.30 - Ca. 18.00

Møde- og slutsted: 
P-pladsen ved 
Glumsø kirke

Menighedstur til Lund, 
Bosjö Kloster 
og Dalby kirke

Onsdag 1. juni 
kl. 10.30 - 12

Længen Formiddagsmøde

Onsdag 1. juni 
kl. 16.00 - 17.30

Længen Møde i Litteraturgruppen

Onsdag 22. juni
kl. 10.30-12.00

Længen Livserindringer:
”Venner”

Onsdag 13. juli Længen Formiddagsmøde

Fredag 26. og 
Lørdag 27. august 

Glumsø kirke    
og By

KOKS

Onsdag 31. august 
kl. 10.30 - 12.00

Længen Livserindringer:
”Sommerferie”

Onsdag 7. september 
kl. 16.00 - 17.30

Længen Litteraturgruppen 

SØVANG
I takt med, at coronarestriktionerne er blevet hævet, 
har kirken og Søvang igen fået de gode tætte relationer.  
Vi er derfor begyndt med ”Salmesang og Altergang” 
igen.

I juni har vi dog besluttet at køre ud i Næsby kirke og 
holde en rigtig gudstjeneste, der vil være åben for 
alle. 

2. juni kl. 14 i Næsby kirke: Seniorgudstjeneste
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Minikonfirmander
Børn i 3. klasse kan gå til minikonfirmand.  Vi starter først i oktober, men du kan 
allerede nu tilmelde dig.
Det foregår onsdag eftermiddag 14-15.30 
Kontakt kirkesanger Linn Lenna linnlenna@icloud.com, hvis du har spørgsmål til 
undervisningen eller har et barn som gerne vil være med. 

Æblehøst
I vores sogne døber vi mange børn. Ved dåben 
får børnene et lille filtæble, der er  syet med 
kærlighed af en af vores frivillige. Barnet får æb-
let i dåben, men vi udleverer det ikke med det 
samme, for det er ikke modent. Det bliver hængt 
på dåbstræet i kirken, hvor det modner. Og når 
det kan høstes, inviterer vi til Æblehøstgudstje-
neste for hele familien. Her fortæller præsten en 
historie for børn, vi synger nogle salmer—og så 
høster vi  æblerne, før vi får en sandwich og lidt 
æblemost.
Alle er velkomne ved disse gudstjenester, men 
vi sender en særlig invitation til dåbsbørnene og 
deres familier.
Næste æblehøst bliver til foråret 2023.

Susaa Pigekor
Er du pige og går i 1.-6. Klasse, og har du lyst til 
at lære noget om at synge i kor og opleve et trygt 
fællesskab, så kom til pigekor i Glumsø kirke! 

Vi synger primært en blanding af børne- og 
ungdomssange med let forståelige tekster, der 
handler om naturen, engle, skabelsen, venska-
ber og livet i børnehøjde.
Koret mødes og øver hver torsdag. Men vi op-
træder også med vores sang. Det kan være:
 
•  Høstgudstjeneste.
•  Adventsgudstjenesten.
•  Luciaoptog i Rejseladen og i kirken.
•  Julekoncert
•  Fastelavn
•  Palmesøndag 
•  Forårskoncert
 
Hver korsæson har vi to hyggelige arrangementer, 
som kirken betaler. Til jul holder vi julehygge med 
mad og lege. Og ved sommerafslutningen tager 
vi hvert år på en udflugt, hvor vi oplever noget 
hyggeligt sammen, og dagen slutter af med at 
tage ud og spise.
Hver torsdag kl 15-16.30 mødes vi. Den første 
time øver vi, og den sidste halve time hygger vi.
 
Organist og korleder Santa Reinbergs og kir-
kesanger Linn Lenna står klar til at tage imod. 
Tilmelding skal ske til Santa Reinbergs på mail, 
santareinbergs@gmail.com. Hvis du ønsker mere 
information, kan du ligeledes ringe på 
51394173 eller skrive til Santa.

FOR BØRN

Nyt hold starter 25. august 2022

Konfirmander – tilmelding

Går du i 7. klasse i skoleåret 2022-23, kan du gå til 
konfirmand-undervisning og blive konfirmeret i foråret 2023. 

Konfirmationsdagene er i 2023: 
30. april og 5. maj i Glumsø kirke
7. maj i Bavelse og Næsby kirker

Tilmelding til konfirmandundervisning åbner 1. juni – gå ind på  
Folkekirken.dk og skriv konfirmandtilmelding i søgefeltet. 



BABYSALMESANG
– I LÆNGEN

Nyt hold starter 1. september
Babysalmesang er for babyer fra 0-12 måneder og enten mor, far eller en bedste-
forælder. Det handler om glæde og nærvær.  Med sang og enkle rekvisitter skaber 
vi sammen en musikalsk stund, hvor samværet mellem barnet og dets omverden 
bringes i spil. Vi dykker ned i vores danske salmeskat, men vi synger også sange og 
remser med bevægelser, fagter og rytme. Og så lytter vi til forskellige instrumenter, 
bl.a. triangel og klaver.

Længens hyggelige rum danner rammen om en tryg og rolig oplevelse, hvor glæ-
den og nærværet er i centrum. Sommetider vil vi også være ovre i kirken.
Efter babysalmesangen bydes der på en kop kaffe og brød, og de voksne hygger, 
mens børnene slapper af. 

Forløbet strækker sig over 10 torsdage og er gratis.
Et nyt hold begynder torsdag den 1. september 2022 kl. 12.00 til 13.30 i Længen, 
men du kan godt tilmelde dig allerede nu, så du er sikker på at få en plads.

Babysalmesangen ledes af organist og korleder Santa Reinbergs og kirkesanger og 
pædagogisk assistent Linn Lenna. Tilmelding skal ske på sms til Santa Reinbergs på 
5139 4173 eller Linn Lenna på 2993 6111.
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Musik i kirken
En vigtig del af kirkelivet er musikken. Den rører os på en måde, som ord ikke 
altid kan, og derfor har vi musikalske tilbud til alle aldre.

Blus over Bavelse
Midt i sommerferien har vi et tilbud om poesi og musik i en kirkelig ramme. En 
gudstjeneste, der bygger på læsninger af bibeltekster og digte krydret med musik 
og sang—kirkesangerens og vores egen.
Efter gudstjenesten drikker vi et lille glas med hinanden udenfor kirken
14. juli kl. 19 i Bavelse kirke

Poetisk aftengudstjeneste
Sidste søndag i juli måned henlægger vi gudstjenesten til om aftenen. 
Det bliver en let og glad gudstjeneste med salmer og musik. Vi samles bagefter 
ude på kirkegården og får et lille glas vin eller juice, mens vi kigger ud over søen 
og nyder roen.
31. juli kl. 19 i Bavelse kirke

Susaa Kirkekor
Man siger, det er livsforlængende at synge i kor. Om det er rigtigt, må stå hen i 
det uvisse - men det er i hvert fald sjovt. Der er masser af godt humør og hygge-
ligt samvær i vores lokale kor, der tæller både mænd og kvinder. Men der bliver 
også sunget, og vi har både dybsindige salmer og dristige viser på repertoiret.  
Ved forskellige lejligheder optræder kirkekoret for et publikum - dog hovedsage-
ligt i vores egen kirke.
Vi øver hver torsdag kl. 19-20.45, og det er gratis at være med. 
Kontakt korets leder, Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73.  

Månedens salme
Hver måned vælger vi en salme, som vi synger ved alle gudstjenester, så vi kan 
lære den. Numrene henviser til ”100 salmer”.

Juni  nr. 891 ”Bagerst i haven” af Lisbeth Smedegaard Andersen
Juli nr. 886 ”Du venter at finde os vågne” af Lars Busk Sørensen
August: Ingen månedens salme på grund af ferie
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Vi er heldige at have mange frivillige 
i kirken: Dem, der sørger for vores 
forplejning efter gudstjenesterne; dem, 
der tager en tørn i menighedsrådet; 
dem, der sørger for, at beboerne på 
Søvang kommer i kirke—og alle de 
mange andre.

Tusind tak til jer alle - uden jer var det 
hverken let eller sjovt at være kirke.

Mandagsdamer
Mandagsdamerne er egentlig torsdagsdamer—vi mødes bare om mandagen. 
Lyder det underligt? Mød op og få historien. Vi drikker kaffe og synger, taler sam-
men og laver håndarbejde. Det er mandagsdamerne, der strikker de dåbsservietter, 
som dåbsbørnene får tørret hår i efter dåben.
Flere oplysninger kan fås hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

 

Frivilliggruppen
Der er en gruppe mennesker ved vores kirker, der ikke altid får den opmærk-
somhed, 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 
hænder. 

Hvis du har lyst til at møde nogle seje, glade mennesker med masser af ener-
gi 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 mailadressen: mest.larsen@
gmail.com eller på tlf. 24 24 45 57

Vi lever et godt sted på kloden. Det har mennesker vidst i umindelige tider.  
Rundt omkring os er der spor af vores forfædre langt tilbage i tiden.

De jagede og fiskede og samlede føde.  Efterhånden begyndte de også at dyrke 
jorden - og så blev de bofaste. Da de så fik en plov, der kunne klare den fede sjæl-
landske muld, blev de også velstående efter tidens målestok.

Derfor ligger kirkerne så tæt i vores lille del af Danmark, at man nemt kan se fra 
den ene til den næste.  Med kristendommen fik vi en hellig pligt til næstekær-
lighed. Men den religiøse forståelse, trangen til at vise omsorg for de døde og 
taknemmeligheden overfor Guds gaver - den er vi ikke alene om - vi kristne. Den 
lyser ud af en oldtidsgrav som den på billedet, der findes i Broby Vesterskov.

Annette Kruhøffer
Sognepræst 

Alle dem, der fortjener tak... Præsten har ordet



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
Mail: kontor@sctolai.dk
Kontortid mandag – torsdag kl. 10-14
 
Formand for menighedsrådet:
Anni Olsen
Tlf. 28 72 39 47
Mail: ao@turbopost.dk
 
Næstformand for menighedsrådet
Dorthe Mortensen
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
 

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
Den nye alterkalk. 
Foto: Marianne Valbjørn 


