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Nyt fra menighedsrådet
Først vil jeg sige: Velkommen Johanne.
Johanne Langdal Kristiansen er vores sognepræst i de kommende 8 måneder, mindst.
Vi håber, at Johanne har en god fornemmelse i maven, i forbindelse med det nye job. Det
har medlemmerne i menighedsrådet haft fra vort første møde.
Det er tydeligt, at Johanne har evnen til at ”dumpe” ned mellem nye mennesker og planlagte begivenheder samt nye ideer, og straks være en del af dette. Det er vi taknemmelige
for. Så vi glæder os til at fortsætte vore aktiviteter i kirkerne og i længen i samarbejde med
Johanne.
Vi går en travl og spændende tid i møde, for nu skal vi i gang med at sætte præstegården
i stand. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt en del af vores ønsker, og vi har været nødt
til at acceptere nogle afslag, så et reelt projekt er på plads.
Der er stadig mange både i og uden for sognet, der spørger til klinkegulvet i længen. Er der
nyt? Får det lov at blive liggende? Svaret har været, ja. Mette Bock udtalte i en pressemeddelelse i februar, at hun ville se på lovgivningen på området.
Kulturministeren vil tage initiativ til ændring af bygningsfredningsloven på baggrund af
Glumsø-sagen og en netop afsluttet gennemgang af fredede bygninger i Danmark.
Nu er der nyt: her er uddrag af en artikel fra Berlinske den 6.10.
Kulturministeren fremsætter et lovforslag, som skal forenkle reglerne for ejerne af fredede
bygninger. Hvis ejere af fredede ejendomme, vil bygge om, vælte en væg, fjerne stuk eller
måske lægge et nyt gulv, skal de søge om tilladelse.
Selv om en bygning fortsat er fredet i det ydre og det indre, lægger Mette Bock op til,
at ejere i visse tilfælde ikke behøver at søge tilladelse til arbejder i det indre.
Dette er tilfældet for 5oo fredede ejendomme. (der er 9000 fredede ejendomme i
Danmark) »I stedet for at have en fredningsværdi, gør vi det sådan, at der er nogle bygninger, hvor fredningsværdien er udvendig, mens ombygninger, som vedrører det indre,
skal være lempeligere,« siger ministeren.
Hvis lovforslaget vedtages, er der ikke mere tvivl om, at vores klinkegulv får lov at blive
liggende
Anni Olsen, Formand
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Præsten har ordet
I skrivende stund har jeg været præst her i
Glumsø-Bavelse-Næsby i omtrent to måneder. Det har for mig været en hæsblæsende
tid, men også en utrolig spændende og lærerig tid.

blad er ude hos jer, vil vi have tændt det
første lys i adventskransen, og ganske langsomt får lyset mere og mere overtaget ikke
kun i adventskransen, men i det hele taget,
som vi nærmer os jul.

Jeg har allerede mødt mange mennesker
her, og det har været fælles for alle møderne med jer her, at jeg har følt mig rigtig vel
modtaget.

Når vi i år tænder det fjerde lys, vil vi endda
have passeret vintersolhverv, og vi kan glæde os over, at nu er mørket for alvor på tilbagetog. Lyset og lysets magt til at fortrænge
mørket, er netop, hvad vi fejrer i julen, og
den fejring rækker langt udover jul. Jesus,
der selv er verdens lys, blev født.

Der sker mange ting i kirkerne her og det
er dejligt at mærke, at der er liv og engagement. Samtidig med, at jeg har oplevet et
stort engagement, har jeg også oplevet en
stor forståelse for, at jeg ikke med det samme har haft det fulde overblik. Det er jeg
meget taknemmelig for.
Det vil nok være for meget at sige, at jeg nu er
nået dertil, hvor der er styr på alt, men efterhånden begynder dagene at få en vis rutine
og jeg kan se længere fremad end tidligere.
Noget af det, jeg i høj grad ser frem til er den
kommende advents – og juletid. Når dette

I Indledningen til Johannesevangeliet, der
hører til blandt julens tekster står der om
Jesus: ”Og lyset skinner i mørket, og mørket
greb det ikke”. Når både adventskrans og
juletræ er slukket, og vi sidder i januar og
februars mørke, er det godt at huske på, at
lyset fik og også får overtaget.
Et lys kan gøre, at vi kan se ind i et ellers mørkelagt rum. Mørket kan aldrig gøre det samme. Mørket er altid lyset underlegent.
Johanne Langdal Kristiansen

Kirkebladet udkommer hvert kvartal og redigeres af:
Johanne Langdal Kristiansen og Karen Vadsager. Korrektur: Anni Olsen
Tryk og layout: Glumsø Bogtrykkeri. Oplag: 1500 stk. Bladet omdeles til alle
husstande i de tre sogne af spejderne og deres forældre. Skulle det glippe,
så kontakt Johanne Langdal Kristiansen.
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Det sker torsdage kl. 15.00-16.30 i Glumsø Kirke

Suså Pigekor øver i Glumsø Kirke og hygger i Længen. Nye medlemmer af
pigekoret modtages meget gerne.
Så er du pige og går i 2.-7. Klasse og har lyst til at lære noget om at synge
flerstemmigt, let sangteknik og opleve et trygt fællesskab, så kom til kor i
Glumsø Kirke!
Det er gratis at deltage!
Tilmelding skal ske til Santa Reinbergs på mail: santareinbergs@gmail.com
Hvis du ønsker mere information, kan du ligeledes kontakte Santa
på tlf.: 51394173 eller via mail.

Det sker torsdage kl. 18.30-20.15 i Glumsø Kirke

Suså Kirkekor øver hver torsdag og hilser nye medlemmer hjertelig velkommen! Suså Kirkekor er voksenkoret i Glumsø-Bavelse-Næsby Pastorat. Koret
medvirker ved forskellige gudstjenester, ved høst og juletid, og nogle gange også
sammen med Suså Pigekor.
Kontakt venligst Santa Reinbergs, hvis der er spørgsmål.
Tlf. 5139 4173 eller mail santareinbergs@gmail.com
4

Minikonfirmander

Holdet begynder igen onsdag den 7. februar kl. 14.00-15.30 i Glumsø kirke og i
Længen.
På programmet er hygge, meditation, sang, leg, kreativitet og samtale om livets
store spørgsmål. Holdet er fyldt op, men skriv gerne til kirkesanger Linn Lenna
linnlenna@icloud.com for at komme på venteliste. Det er gratis at deltage.

Babysalmesang

Torsdag den 11. januar kl. 10.00 begynder et nyt hold babysalmesang i Længen ved Glumsø præstegård.
Babysalmesang er for babyer fra 0-12 måneder og enten mor, far eller en bedsteforældre. Babysalmesang handler om glæde og nærvær.
Med sang og enkle rekvisitter skaber vi sammen en musikalsk stund, hvor
samværet mellem barn og
forældre bringes i spil. Vi
vil dykke ned i vor danske
salmeskat, men ikke kun
den, også sange, remser,
fagter og rytme er en del af
babysalmesang.
Længens hyggelige rum
danner rammen om en tryg
og rolig oplevelse, hvor
glæden og nærværet er i
centrum.
Babysalmesang ledes af
organist og korleder Santa
Reinbergs og pædagogisk
assistent, uddannet babysalmesanglærer og kirkesanger Linn Lenna. Tilmelding skal ske til Linn Lenna
tlf.: 29936111 eller
Santa Reinbergs
tlf.: 51394173
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Vi synger julen ind

Det sker d.14. december kl. 19.00 i Glumsø Kirke.
Velkommen til en hyggelig aften, hvor vi både skal nyde at lytte til Suså Pigekor
og Suså Kirkekor og også selv synge julen ind. Vi synger både et udvalg af kendte
og elskede julesalmer og lærer nyere salmer at kende.
Vel mødt.

Nytårsgudstjeneste

Det sker d. 1. januar kl. 16.00 i Glumsø
Kirke.
Vi mødes til gudstjeneste på denne årets
første dag. Ser tilbage på året, der er gået
og frem mod det nye, der nu kommer.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et glas champagne og
kransekage.
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Sangaften

Torsdag den 25. januar kl. 19.00 mødes vi til sangaften i Længen ved
præstegården.
Suså Kirkekor deltager, og der vil være mulighed for at komme med egne
ønsker til fællessang. Vi synger fra den ny udgivne Kirkesangbogen, der både
indeholder nye og kendte sange og salmer. Blandt andet varmer vi op til
forårets kirkekoncert ved at synge Sys Bjerres bidrag til sangbogen.

Lysgudstjeneste

Søndag den 4. februar kl. 16.00 markeres Kyndelmisse i Næsby kirke.
Kyndelmisse betyder lysmesse, og det er netop med lys og varme, vi vil fejre, at
halvdelen af vinteren nu er ovre. Velkommen til stemningsfuld og anderledes
gudstjeneste.

Fastelavn

Søndag den 11. februar kl. 10.30 i Glumsø kirke og efterfølgende ved præstegården fejrer vi fastelavn.
Gudstjenesten er en familiegudstjeneste, hvor pigekoret deltager, og hvor der
er plads til både Minions, drager og prinsesser – og særligt til både store og små,
der gemmer sig bag dragterne. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller i længen.
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Suså Sognehøjskole 2017/2018

Temaet for denne sæson er moderne kirkekunst og sæsonens sidste foredragsaften finder sted onsdag den 28. februar i Længen, Storegade 24 kl. 19.30
Lektor på præstehøjskolen, cand. theol. Benny Grey Schuster fortæller om sit
arbejde med at afdække og fotografere den kristne kunst i vore kirker og samler
op på emnet om kirkekunst.
Sæsonen afsluttes med en udflugt i april til et kunstmuseum for religiøs kunst.
Alle er velkomne til foredragene, hvor der er gratis adgang, kaffebord og fri
debat.

Kirkebil kan bestilles.

Arr.: Tyvelse-Sandby-Vrangstrup- Aversi-Tybjerg-Herlufmagle-Glumsø-Bavelse
og Næsby Sogne.

Sogneindsamling

Søndag den 11. marts efter gudstjenesten kl. 9.00 er der sogneindsamling til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp. Selve indsamlingen begynder kl. 10.00.
Her du lyst til at deltage og bruge et par timer til indsamlingen i vores tre sogne, kan tilmelding ske til Tove Karlshøj
Petersson tlf.: 57647431.

8

Forårskoncert: Sys Bjerre med trio
Onsdag den 7. marts kl. 19.00 i Glumsø kirke.
Sæt allerede nu X i kalenderen til en forrygende koncert!
Sys Bjerre brød massivt igennem i 2008 og i år er hun modtager af sangskriverforeningen DPA’s stafet, der har opfordret hende til at skrive en stribe nye
sange, det er blevet til 12 i alt, hvor af de 2 er optaget i den nye Kirkesangbogen som udkom i foråret 2017.
Hendes numre er melodiske, sangbare og lægger op til fællessang. Teksterne
omhandler de store ting her i tilværelsen: Kærlighed, naturen, dødssynder,
bryllup, drømme, fædrelandet, rejseglæde og hjemve m.m.
Sangene er velskrevne, både tekstligt og musikalsk. Teksterne er enkle og
poetiske, humoren kigger frem af og til som en ekstra dosis solstråler på en
i forvejen lys dag. Nummeret ”Dag følger nat”, en hyldest til solen, er skrevet
sammen med nogle udviklingshæmmede – et sympatisk og vellykket tiltag.
Musikalsk er sangene ofte afdæmpede og vise prægede, og synges smukt af
Sys Bjerre med stemmen i et højt og uskyldsrent leje, som lærker ved daggry.
En fornøjelse at høre dem, og de bliver spillet fornemt af den velspillende trio.
Følg med i dagspressen i løbet af vinteren, hvor koncerten vil blive annonceret,
og billetter sættes til salg.
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Konfirmationsdatoer i 2018
Glumsø Kirke:
Bededag d. 27. april kl. 9.30 og 11.30 og søndag d. 6. maj kl. 10.30
Bavelse Kirke:
Søndag d. 29. april kl. 11.30
Næsby Kirke:
Søndag d. 29. april kl. 9.30

Konfirmationsdatoer flere år frem kan ses på
kirkernes hjemmeside
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk

Torsdagsgruppen er midlertidigt blevet til mandagsgruppen.
Vi er en gruppe kvinder, der mødes om mandagen kl. 14.00-16.00 i Længen til
hygge ved kaffebordet. Vi skiftes til at give brød og taler om ugen, som gik.
En gang imellem tager vi på udflugt i egne biler. Er du interesseret i at være
med, kan du bare komme. Vil du have mere at vide om torsdagsgruppen,
kan du kontakte Anni Olsen tlf. 2872 3947.
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Altergangsgudstjenester på Søvang
Der er altergangsgudstjeneste på Søvang følgende torsdage kl. 14.00:
Den 7. december 14.00 Vagn Birk Jensen
Den 4. januar 14.00 Johanne Langdal Kristiansen
Den 1. februar kl. 14.00 Vagn Birk Jensen
Den 1. marts 14.00 Vagn Birk Jensen

Kirkernes kor
Suså Kirkekor (SK)
Koret øver om torsdagen
kl. 18.30-20.15 i Glumsø Kirke
Suså Pigekor (SP)
Koret øver om torsdagen
kl. 15.00-16.30 i Glumsø Kirke
Begge kor ledes af organist
Santa Reinbergs og kirkesanger
Linn Lenna og optager gerne
nye medlemmer.

Indsamlinger i kirkerne:
Menighedsplejen:
Beløb kan indbetales på
MobilePay tlf. 29121498
Indsamling i kirkerne går i denne
periode til Diakonissestiftelsen
og Døvemenighederne

Frivilliggruppen i Glumsø, Bavelse og Næsby Sogne.
Har du lyst til at hjælpe ved kirkens
forskellige arrangementer, så har vi en
frivilliggruppe i vores kirker. Vi forestiller
os at kunne bruge dig som en ekstra
ressource ved arrangementer og ved
specielle og alternative gudstjenester.
Det er kun fantasien der sætter grænser,
og gode ideer hilses velkommen!
Interesserede kan kontakte
Marianne Larsen tlf.:24244557 eller
mail mest.larsen@gmail.com

Menighedsrådsmøder
Referatet fra
møderne kan
ses på kirkernes
hjemmeside.
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En livsbekræftende oplevelse:

for nogle uger siden havde organist Santa og kirkesanger Linn flyttet babysalmesang til Søvang.
Unge mødre med deres dejlige babyer sang og dansede sammen med og for
beboerne, til stor fornøjelse for alle.
Der var en rar stemning, der var møde mellem generationer, der var gensyn med
tidligere bekendtskaber. Alt sammen bidrog til en rig oplevelse for alle, og der
blev udtalt et klart ønske om, at denne gode sammenkomst tåler gentagelse.

Gravdækningen på kirkegårdene kan se anderledes ud i år i

forhold til tidligere år. Det skyldes
et krav fra arbejdsmiljøstyrelsen
om, at granlægningen foregår som
her vist. Graverne skal arbejde ved
borde, lægge gran på plader/skabeloner, og derefter lægge det på
gravstederne.
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Kalender
DECEMBER

Søndag d. 3.
11.30
Torsdag d. 7.
14.00
Torsdag d. 14.
19.00
Jul & nytår		

JANUAR 2018

Torsdag d. 4.
Torsdag d. 25

14.00
19.00

FEBRUAR 2018

Søndag d. 4.
Søndag d. 11.
Onsdag d. 28.

16.00
10.30 		
19.30 		

MARTS 2018

Onsdag d. 7.
		
Søndag d. 11 			

Familiegudstjeneste 		
Søvang		
		
Syng julen ind
		
Se kalender bageste 		

Glumsø Kirke, JLK
VBJ
Glumsø Kirke

Søvang 				
Sangaften i Længen 		

JLK

Kyndelmissegudstjeneste 		
Fastelavn				
Sognehøjskole, Længen 		

Næsby Kirke
Glumsø Kirke
Glumsø pr.gård

Sys Bjerre 			
Sogneindsamling, Længen 		

Glumsø Kirke
Glumsø pr.gård
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Kirkelig vejviser
Kirkekontor
Kordegn Karen Vadsager
Storegade 24, 4171 Glumsø
Tlf.: 57 64 61 21. Mail: kv@km.dk
Træffetider: tirsdag 9.00-14.00

Formand for det fælles menighedsråd:
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø
Tlf. 28 72 39 47
Mail: ao@turbopost.dk

Kst. sognepræst Johanne Langdal
Kristiansen
Storegade 24
4171 Glumsø
Tlf.: 61 60 05 85 mail: jlk@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00
eller efter aftale.

Næstformand for det fælles
menighedsråd:
Dorthe Mortensen
Næsbyvej 31A, 4171 Glumsø
Tlf.: 23 32 21 19
Mail: donimo@hotmail.dk

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 for Glumsø-Bavelse-Næsby
Kirker
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Tlf.: 59 51 27 85
Kontortid mandag-fredag kl. 10-14
Mail: kontor@kalundborgkirkegaard.dk

Kirkeværger:
Glumsø Kirke:
Otto Høst, tlf.: 57 64 71 55
Næsby og Bavelse 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 af jordemoderen til
sognepræsten
Omsorgs– og ansvarserklæring samt
navngivning
Anmeldes digitalt via www.borger.dk
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Navneændring anmeldes digitalt
via www.borger.dk
Dødsanmeldelser anmeldes digitalt
via www.borger.dk
Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med sognepræsten.
Kirkelige handlinger
Ved dåb, vielse, kirkelig velsignelse og bisættelse/begravelse henvender man sig
til sognepræsterne for nærmere aftale.

Indre Mission
Hør nærmere om mødedatoer hos Anni
Andersen, Elmevej 11, 4171 Glumsø. Tlf.:
57 64 64 24.
Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik,
tlf. 70 26 27 27, hvis man er visiteret til
handikapkørsel. Bestil venligst dagen før.
Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan
kørsel bestilles hos Næstved Taxa,
tlf.: 55 77 72 72.
Bestil venligst dagen før.
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Gudstjenester
Glumsø

Bavelse

Næsby

December
3. 1.s.i advent

10.30 fam. gudstj. JLK SP

10. 2.s.i advent

10.30 JLK

17. 3. s. i advent

10.30 VBJ k.k.

24. 4.s.i advent/
juleaften

Glumsø 13.00 + 15.30

25. juledag

10.30 VBJ

Næsby 14.15 JLK

26. 2. juledag

10.30 JLK

31. julesøndag

10.30 JLK

Januar
1. nytårsdag

16.00 JLK

7. 1.s.e.

10.30 VBJ k.k.

helligtrekonger
14. 2.s.e. h3k

10.30 JLK

21. sidste s.e. h3k

9.00 MB k.k

28. septuagesima

10.30 JLK

Februar
16.00 JLK
Kyndelmissegudstj.

4. seksagesima

11. fastelavn

10.30 JLK Fam. gudstj. S.P.

18. 1.s.i fasten
25. 2.s.i fasten

9.00 JLK k.k.
10.30 MB

Marts
4. 3.s.i fasten

9.00 VBJ

JLK = Johanne Langdal

VBJ = Vagn Birk Jensenw

SP= Suså Pigekor

Kristiansen

MB = Mette Blomgren

k.k.= kirkekaffe i våbenhuset

SK = Suså Kirkekor

