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Nyt fra menighedsrådet
Sidste gang jeg skrev, havde jeg fokus på juni måneds frodige eksplosion af blomstring
overalt. Nu skriver jeg på en dag i juli, hvor al afbrænding er blevet forbudt i hele landet på
grund af den langvarige tørke. Naturen minder os om sin særlige underfundige magt og
om, hvor små vi mennesker er i universet.
Når kirkebladet udkommer, er præstegården klar til, at en ny præst kan flytte ind. Vi er i
gang med ansættelsesproceduren. Ud fra alle ansøgninger vælges nogle kandidater, som
giver en prøveprædiken, og derefter vælger menighedsrådet den nye præst.
Sidst i august ved KOKS, fortalte vi om fremtidige tanker for kirkegårdene og bad om ideer
fra menigheden til nye tiltag. Vi glæder os til at gennemgå de indkomne ideer. Skal kirkegården være mere parklignende? Skal der være et område, der er mere børnevenligt?
Uanset hvad menigheden foreslår og hvad menighedsrådet vælger, er der en hårfin
balance, vi skal have øje for.
Menighedsrådet har også planer om at udvide parkeringspladsen ved Glumsø kirke og
etablere bedre adgang til kirken for gangbesværede og handicappede. Dette er dog en
langvarig proces, fordi der skal indhentes tilladelser og godkendelser i forskellige instanser og styrelser. Men vi arbejder på det.
Provst Anna Kluge har nu haft et halvt års tid til at finde sig til rette i Næstved Provstis
vestlige distrikt. Hun er ligesom os en del af projektet ’Kirke på vej’. Anna har et ønske om,
at der i Næstved provsti kan startes helt nye projekter med baggrund i en enkelt formel:
LYTTE – HANDLE – VÆRE SAMMEN. Er der behov i lokalsamfundene for at tale om tro og
om Gud, og i så fald, hvor og hvordan kan det opfyldes? Anna Kluge har blandt andre også
inviteret medlemmer af vores menighedsråd til at deltage i de indledende møder.
I denne form for arbejde er det vigtigt at huske: småt er stort, og langsomt er hurtigt….
Denne læresætning fik jeg med hjem fra Messy Church konferencen i London for nogle
år siden. Vi har ingen trylleformular til hurtige forandringer og gode løsninger. Lad os se,
hvor dette bringer os hen.
En provst er kommet godt i gang, og en anden provst takker af. Provst og sognepræst
Vagn Birk Jensen, Tyvelse har valgt at gå på pension pr. 1. september. Jeg har haft stor
fornøjelse af samarbejdet med Vagn i min tid i menighedsrådet, og Vagn har været en
stor støtte, når jeg havde brug for faglig assistance. Det er jeg meget taknemmelig for.
Vi ønsker Vagn alt det bedste i fremtiden.
På gensyn i Glumsø, Bavelse og Næsby kirker
Anni Olsen
Formand
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Præsten har ordet

Kom og vær med
Sensommer og efterår påvirker os. Nogen glæder sig,
når fugleungerne går på vingerne og forsvinder ud i
horisonten. Når markerne er høstet og æblerne er klar.
Så mærker de virkelig, at livet har en mening.
Andre bliver vemodige over, at endnu en sommer er
forbi. Tiden går så stærkt. Nåede vi nu det, vi ville?
Det er disse tanker, Lars Busk Sørensen indfanger i sin
smukke salme. Efter en sommer, hvor solen har lyst ned
til os fra en skyfri himmel, kravler mørket langsomt ind
og omslutter os.
Alt forfalder omkring os. Blomsterne visner, træerne
taber bladene. Vi selv mærker vægten af vores år, når vi
står op om morgenen.
Så er det, at vi skal tænke på, hvor dejlige de var – disse
lange sommerdage, som gav os mildhed og ro i sindet.
Sikke en gave at tage med ind i vintermørket. Vi fik en
overflod af livskraft og varme - lad os ikke beklage os
over, at vi ikke fik mere.
Lad os hellere rejse ind i efteråret sammen. Tag kærligheden, energien og livsglæden med og kom i kirke.
Kom søndag formiddag, hvor orglet bruser, når vi synger de bedste af vores gamle og nye salmer. Eller kom
til en af vores anderledes gudstjenester, hvor der kun er
en ganske kort lille prædiken, og du selv fortolker ord
og musik. Se oversigten på midtersiderne og læs om de
enkelte arrangementer i bladet.

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen
DDS nr. 731

Alle er velkomne, og man møder næsten altid nogen, man kender.
Og er du ny i byen eller kirken, kommer du hurtigt ind i fællesskabet.
Det er en god måde at bevare lidt af sommerens varme på.
Annette Kruhøffer
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Høstgudstjenester

I dag kan vi få alt i forretningerne. Ofte kommer maden langvejs fra. Kun de ældste blandt os
kan huske en tid, hvor det var anderledes. I 1930’erne - for mindre end 100 år siden - sultede
mange danskere, fordi der var krise i samfundet.
Selvom vi ikke tænker over det til daglig, er vi stadig afhængige af, at naturen giver os af sin
overflod. Det markerer vi ved høstgudstjenesterne. Kirken pyntes op til fest med grønt og
frugt. Og vi takker Gud for, at vi har nok at spise og drikke samt tag over hovedet og tøj på
kroppen.
Høstgudstjenesten i Glumsø er 16. september klokken 10.30. Suså Pigekor Høstgudstjenester
medvirker, og gudstjenesten er en fami- 16. september 2018 kl. 10.30 i Glumsø kirke
liegudstjeneste, hvor både prædiken og - Suså Pigekor medvirker.
salmer er børnevenlige.
23. september 2018 kl. 10.30 i Næsby kirke
Den 23. september er der høstgudstjene- - Suså Kirkekor medvirker
ste i Næsby kirke kl. 10.30, og Suså Kirkekor medvirker til en stemningsfuld gudstjeneste.

Suså Pigekor

Når dette blad bliver omdelt, vil Suså
Pigekor allerede være i gang efter sommerferien.
Pigerne skal deltage i høstgudstjenesten,
og derfor starter vi med at synge om høst
og om efterår. Vi hygger os med et stykke brød og et glas saftevand hver gang, vi
mødes.
Du er velkommen til at være med, hvis
du er en pige og går i 2.-7. klasse. Du skal
have lyst til at lære noget om at synge
flerstemmigt, let sangteknik og opleve et
trygt fællesskab. Koret øver torsdage kl.
15.00-16.30 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.
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Babysalmesang

Det handler om glæde og nærvær, når vi med sang og enkle rekvisitter skaber en musikalsk
stund. Vi synger både salmer og børnesange, fortæller remser og gør fagter. Det er udviklende og sjovt, og samværet mellem barn og forælder/bedsteforælder er i centrum.
Babysalmesang er for babyer fra 0-12 måneder med en kendt voksen og foregår i Længen i
Glumsø på torsdage klokken 10-11.30.
Babysalmesang ledes af organist og korleder Santa Reinbergs og pædagogisk assistent,
uddannet babysalmesanglærer og kirkesanger Linn Lenna. Tilmelding skal ske til Linn Lenna
på tlf.: 29936111 eller Santa Reinbergs på tlf.: 5139 4173.

Æblehøst

Når børn døbes i vores kirker, får de et dåbsæble med
deres navn, dåbsdato og kirken broderet på. Æblet
kommer dog ikke med hjem. Det bliver hængt på
vores æbletræ, og dåbsbarnet får så en invitation til en
familiegudstjeneste, når det er tid til æblehøst.
Næste æblehøstgudstjeneste bliver 8. september klokken 10. Alle er velkomne.
Vi slutter gudstjenesten af med at byde på en sandwich og et glas æblemost til alle deltagere.

Æblehøstgudstjeneste
Lørdag den 8. september 2018
kl. 10 i Glumsø kirke

Koncert

Duoen Dorthe Zielke (trompet) og Søren Johannsen
(orgel) har tidligere spillet i Næsby kirke med stor succes. Dengang var Carl Nielsen i centrum.
Nu har vi overtalt duoen til at komme igen den 11. november kl. 15 i Næsby kirke. Koncerten hedder ’Den
store fortælling’ - titlen på Arne Haugen Sørensens
nyeste og hidtil største maleri.
Koncerten er en billedkoncert over Bibelens kernefortællinger med mesterværker af Mozart, Beethoven,
Strauss og Mahler.

Koncert
Zielke & Johansen: Den store fortælling
11. november kl. 15 i Næsby kirke.
Alle er velkomne. Fri entré.
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Sognehøjskolen og Højskolesangbogen
Sognehøjskolen er fælles for Glumsø, Næsby, Bavelse, Tyvelse, Tybjerg, Aversi, Vrangstrup,
Sandby og Herlufmagle sogne. I år har vi valgt ’Højskolesangbogen ’ som årets aktuelle tema.
Tre gode foredrag fokuserer på hver deres aspekter af den lille blå sangbog, og de er alle
gratis.
25. oktober 2018 kl. 19:30 i Tybjerg:
Højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg: ”Sangens fortælling og
fortællingens sang”.
”Fart over feltet. Sang så det basker. Klaverspil der rykker.
Og så selvfølgelig en sangbog.
Det kan være højskolesangbogen …”
Sådan siger højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg fra Uldum
Højskole. Han fortæller om sangene og melodierne og krydrer
det hele med sit forråd af gode historier.
1.halvdel af foredraget foregår i Tybjerg Kirke og 2. halvdel i
Tybjerg Forsamlingshus, hvor også kaffen indtages.

20. november 2018 kl. 19.30 i Herlufmagle præstegård
Tidl. forstander for Testrup Højskole Jørgen Carlsen: ”Digte, der virker”
En god højskolesang er en bevidsthedsudvidelse med ord og
toner som tryllemiddel. Den rummer på én og samme tid en lovsang og en protest. Lovsangen gælder alt det, der fylder én med
glæde og taknemmelighed, og protesten gælder alt det, som
tenderer mod at nedskrive og ligegyldiggøre livets betydning.
Den skaber nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at
virkeligheden ikke er noget, man skal finde ud af. Den er noget,
man skal leve sig ind i.

21. februar 2019 kl. 19.30 i Glumsø i Længen:
Aage Augustinus: ”På historisk krydstogt i Højskolesangbogen danskernes drømmebog”.
Højskolesangbogen har på en måde været det folkelige
Danmarks friværdi.
Hvad er sigtet med Højskolesangbogen ud over at være en samling sange til fri afbenyttelse, kunne man spørge?
Har den en opgave?
Ja, det er vel lidt efter lidt at blive klar over, at den venlige
vekselvirkning mellem mig og de andre både er en mulighed
og en nødvendighed.

7

GUDSTJENESTELISTE - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
August
26. august

Glumsø
13. s.e.trin.

Bavelse

Næsby

AK 10.30

September
2. september

14. s.e.trin.

8. september

Æblehøst

AK 10.00

9. september

15. s.e.trin.

AK 10.30

16. september

16. s.e.trin.

AK 10.30
+ SP

Høstgudstj.
23. september

MB 9.00

17. s.e.trin.

AK 10.30
+ SK

Høstgudstj.
30. september

18. s.e.trin.

AK 9.00

Oktober
7. oktober

19. s.e.trin.

AK 9.00

14. oktober

20. s.e.trin.

21. oktober

21. s.e.trin.

28. oktober

22. s.e.trin.

AK 10.30

4. november

Alle Helgen

AK 10.30
+ SK

11. november

24. s.e.trin.

18. november

25. s.e.trin.

25. november

Sidste s. i kirkeåret

AK 10.30
AK 10.30

November

AK 10.30
MB 9.00
MB 10.30

December
2. december

1.s. i advent
Familiegudstjeneste
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AK 10.30
+ SP

AKTIVITETSKALENDER –
LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
September

H vor n år

H vor

Hvad

8. september

Kl. 10

Glumsø kirke

Æblehøstgudstjeneste

16. september

Kl. 10.30

Glumsø kirke

Høstgudstjeneste med deltagelse
af Suså Pigekor

Kl. ca. 12

Glumsø
Præstegård

Rundvisning i den nyrestaurerede
præstegård

Kl. 10.30

Næsby kirke

Høstgudstjeneste med deltagelse
af Suså Kirkekor

7. oktober

Kl. 14

Næsby kirke

Konfirmandgudstjeneste

31. oktober

Kl. 19

Næsby kirke

Nat i Næsby

4. november

Kl. 10.30

Glumsø kirke

Allehelgensgudstjeneste

11. november

Kl. 15

Næsby kirke

Billedkoncert

Kl. 10.30

Glumsø kirke

Familiegudstjeneste

Kl. 19

Glumsø kirke

”Vi synger julen ind”

16. september
23. september

Oktober

November

December
2. december
6. december

Ak = Annette Kruhøffer

SK = Suså kirkekor

MB = Mette Paulin Blomgren

KK = Kirkekaffe

SP = Suså Pigekor

Bemærk

Annette Kruhøffer er kun ansat, indtil en fastansættelse af en præst kan finde sted.
Den nye præst overtager ved ansættelsen alle de gudstjenester og aktiviteter,
som Annette er skrevet for.
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Nat i Næsby

Aftengudstjeneste uden facit. Sådan kan man karakterisere den gudstjeneste, som finder
sted i Næsby den 31. oktober kl. 19. Kirken bliver oplyst med levende lys, og gennem poesi,
musik og sang skaber vi mulighed for eftertanke – eller bare et lille åndehul af ro og skønhed.
Frivillige deltager i læsningerne, og du er
velkommen til at melde dig, hvis du har lyst
Nat i Næsby
til en mere aktiv rolle. Efter gudstjenesten
Onsdag 31. oktober 2018 kl. 19 i
er menighedsrådet vært ved en lille udNæsby kirke
skænkning. Vi forventer, at alle kan være vel
hjemme hos sig selv igen før kl. 21.

Allehelgensgudstjeneste

De døde bliver mindet Allehelgensdag den 4. november med en gudstjeneste kl. 10.30 i
Glumsø kirke. Alle navne på årets døde bliver læst op i kirken, og derfor får de pårørende en
særskilt invitation til at komme og deltage, men alle er velkomne i kirken.
Da minderne – og savnet – ikke forsvinder
efter et år, er deltagerne i gudstjenesten vel- Allehelgensgudstjeneste
kommen til at aflevere en seddel til præsten Søndag 4. november 2018 kl. 10.30 i
med navn og dødsdato på andre afdøde, Glumsø kirke
som vi skal mindes i fællesskab.

Frivilliggruppen

Der er en stor gruppe frivillige, som bidrager til vores kirkeliv med alle mulige
praktiske opgaver. Nogle laver kaffe og
dækker bord ved særlige arrangementer. Andre har faste, tilbagevendende
opgaver med fx at sy dåbsæbler og
strikke dåbsservietter.
I øjeblikket er vi ved at prøve at etablere
en gruppe, der har lyst til at deltage
aktivt i gudstjenester ved at tage en af
læsningerne. Håbet er, at det bliver mere
afvekslende at gå i kirke.
Uanset hvad man laver, får man del i et
hyggeligt fællesskab om praktiske opgaver, der kommer mange mennesker
til gode.
Hvis du derfor har lidt tid at give af, vil du blive modtaget med åbne arme i frivilliggruppen.
Henvendelse kan ske til Marianne Larsen på telefon 24244557 eller mail til
mest.larsen@gmail.com
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Vi synger julen ind

Vi synger julen ind
Julen begynder med et lys og en sang – nemlig stjernen
Torsdag 6. december 2018
over Betlehem og englenes sang i luften over stalden med
kl. 19 i Glumsø kirke
det nyfødte barn.
Vi skaber julestemning i kirken den 6. december kl. 19 med
tonerne af jul. Suså Pigekor og Suså kirkekor synger julen ind for os, men vi skal også selv
synge. Der er både gamle og nye salmer på programmet, så det er en god mulighed for at
få banket rust af stemmebåndet, før vores eget juletræ kalder til samling.
Naturligvis er det gratis at deltage, og alle er velkomne.

For dem, der gerne vil lave håndarbejde

Der hækles og strikkes hos torsdagsdamerne. Det er blandt andet herfra, de dåbsservietter
kommer, som dåbsbørnene får tørret håret med efter dåben.
Men der bliver også sunget, snakket og drukket kaffe. Og så bliver der samlet penge ind til
brug for menighedsplejen.
Torsdagsdamerne mødes om mandagen. Det er forvirrende – men det har sin lange historie.
Mød op og få hele historien—og en hyggelig eftermiddag i godt selskab.
Flere oplysninger fås hos Anni Olsen på telefon 28723947.
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Kig menighedsrådet i kortene
– og få et kig indenfor i præstegården
Hvert år inviterer Menighedsrådet hele menigheden til et møde, hvor det forløbne år er
på dagsordenen. Hvad lavede vi? Hvad skete der for os? Og hvordan brugte vi de penge,
vi har til rådighed.
I år har vi besluttet at samle alle de
fakta i en lille pjece og til gengæld
invitere menigheden ind og se den
nyrenoverede præstegård.

Rundvisning i Præstegården

Søndag 16. september efter gudstjenesten
(dvs. ca. kl. 12) i Glumsø Præstegård.

Det er uden tvivl det største projekt,
som Menighedsrådet har arbejdet med i
det forløbne år.
Allerede da vores gamle provst, Connie Beier flyttede ud, vidste vi, at præstegården efter
de mange år skulle gøres i stand.
Den er imidlertid så gammel og bevaringsværdig, at mange eksperter måtte ind over og
godkende vores projekter. Det meste af det, vi gerne ville, fik vi lov til. Noget måtte vi ændre på, så det var i harmoni med det gamle hus. Og nogle planer måtte vi helt skrinlægge.
Da vi endelig kom i gang med at bygge om, gik det til gengæld hurtigt. Håndværkerne
arbejdede effektivt, og der opstod meget få overraskelser undervejs.
En af de ting, vi dog blev nødt til at forholde os til, var det gamle murværk ind til kontoret.
Det kunne kun holde sig oprejst ved den gode vilje, da tapetet blev pillet af. En ny mur
måtte bygges op.
På trods af denne og et par andre overraskelser holdt budgettet. Vi glæder os nu til, at en
ny præst flytter ind i løbet af efteråret.
Den 16. september efter gudstjenesten vil medlemmer af menighedsrådet vise rundt i det
smukke, gamle og nu moderne hus.
Der er blevet arbejdet - men nu er
præstegården så god som ny
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Hvor kommer pengene fra – og hvor går de hen?
Når vi betaler kirkeskat, bliver en lille del af pengene brugt til at betale for fælles udgifter
som fx løn til vores biskop, IT-systemer og uddannelse af nye præster. Resten kanaliseres
via provstiet ud i sognene. Provstiudvalget er en gruppe, der er sammensat af provsterne
og nogle repræsentanter for menighedsrådene. De fordeler pengene til de forskellige
sogne, så alle får mulighed for at dække deres faste udgifter. Hvis man vil lave noget andet
eller mere, end man plejer, skal man søge om penge til det i provstiudvalget. Man skal søge
i god tid – og det vil sige op til 1½ år før, man går i gang. Hvis projektet er godt gennemarbejdet og hvis det er relevant for det kirkelige arbejde, kan man håbe på at få en bevilling
– hvis der altså er der penge til det.
En af de udgifter, der tidligere var ubehageligt stor for menighedsrådene, var kalkning af
kirkerne. De gamle huse skal nemlig vedligeholdes, men det kan være en dyr omgang.
Derfor besluttede næsten alle sogne i Næstved provsti at gå sammen i en kalkningspulje.
Hvert sogn afleverer et mindre beløb om året, og får til gengæld kalket kirken. Kalkningen
af kirkerne er blevet planlagt, så alle kirker bliver kalket efter tur. De kirker, der trængte
mest, har fået kalket først. De andre venter så lidt, men de kan glæde sig over, at det også
bliver deres tur på et tidspunkt. Og menighedsrådet skal ikke have problemer med, at man
ikke kan betale, hvad det koster, for gennem det årlige beløb er der jo sparet op til det.
Kalkningspuljen blev oprettet i 2015 og i vores sogn har vi fået kalket Bavelse kirke og
udført reparationer på Glumsø kirke.

Regnskabet for 2017
Resultatet for 2017 udviser et positivt resultat på DKK 89.753,18. Der er flere forhold der
påvirker regnskabet i 2017, som vi her skal redegøre for.
Vi havde for 2017 et budget på 3.220.481. Dette budget indeholder udgifter til løn for
1.157.000. Hertil kommer dog aflønning af graverne som i regnskabet står under øvrige
udgifter, fordi vi betaler Kalundborg Kirkegårdsforvaltning for at passe vores kirkegårde,
og derfor ikke selv udbetaler lønnen. Beløbet udgør 984.000. Den største omkostning i
budget/regnskab er løn som for 2017 totalt set udgjorde 2.141.000.
Vi modtog midler for i alt 3.530.538. Forskellen på 310.057 skyldes det faktum, at der er
gennemført henholdsvis kalkning af Bavelse kirke og reparation af stråtag på Længen.
Dette er finansieret via ekstrabevillinger fra Provstiet. Det gør gennemskueligheden lidt
vanskeligere, for den udenforstående læser af regnskabet.
Regnskabet udviser et positivt resultat på 89.753. Den primære årsag til det er, at der ikke
er gennemført de anlægsarbejder, der var budgetteret på kirkegårdene. Der er derfor
indstillet til provstiet at Menighedsrådet ønsker at overføre 184.000 til året 2018, hvor de
174.000 vedrører kirkegården og de 10.000 er overført til koncerter.
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Konfirmandgudstjenester

Hvis man gerne vil konfirmeres, skal man have været i kirke ti gange i løbet af vinteren. Man
skal nemlig vide, hvad der sker under en gudstjeneste, så man føler sig hjemme, når man
kommer ind i kirken.
Man lærer allerbedst ved at gøre tingene selv. Derfor er der planlagt tre gudstjenester, hvor
konfirmanderne står for en del af indholdet.
Den 7. oktober kl. 14 er vi i Næsby kirke,
hvor vi holder en helt almindelig gudstjeneKonfirmandgudstjenester
ste. De unge mennesker vil tage imod foræl7. oktober 2018 kl. 14 i Næsby kirke
dre og andre i kirkedøren og sørge for, at de
13. januar 2019 kl. 16 i Bavelse kirke
får en salmebog udleveret. De vil også selv
31. marts 2019 kl. 14 i Glumsø kirke
læse teksterne og bønnerne. En vil uddele
brødet, og måske er der også en, der vil læse
den prædiken, som de i fællesskab har skrevet.
Den 13. januar kl. 16 er vi i Bavelse til en
gudstjeneste, der handler om middelalder,
mørke og mystik. Konfirmanderne medvirker aktivt i gudstjenesten.
Og den 31. marts kl. 14 er der gudstjeneste i Glumsø kirke, hvor konfirmanderne
selv får indflydelse på, hvordan gudstjenesten skal forløbe.
Alle er velkomne til disse gudstjenester.
Konfirmanderne har mødepligt, og det tæller for en af de ti obligatoriske kirkegange.

Altergangsgudstjenester på Søvang

Der er altergangsgudstjenester på Søvang , hvor alle er velkomne:
Torsdag den 6. september 		
kl. 14
Torsdag den 4. oktober 		
kl. 14
Torsdag den 1. november 		
kl. 14
Torsdag den 6. december 		
kl. 14

Kirkelig vejviser

Kirkekontor
Kordegn Karen Vadsager
Træffes på tlf. 57 64 59 80 tirsdage
kl. 14-17.
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Kst. 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 for Glumsø-Bavelse-Næsby
kirker
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Tlf. 59 51 27 85
Kontortid mandag – fredag kl. 10-14
Mail: kontor@kalundborgkirkegaard.dk
Formand for det fælles menighedsråd:
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø
Tlf. 28 72 39 47. Mail: ao@turbopost.dk
Næstformand for det fælles
menighedsråd:
Dorthe Mortensen
Næsbyvej 31A, 4171 Glumsø
Tlf. 23 32 21 19.
Mail: donimo@hotmail.com
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
Navneændring:
Anmeldes digitalt via www.borger.dk
Dødsanmeldelser:
Anmeldes digitalt via www.borger.dk.
Tidspunkt for begravelse/bisættelse
aftales med præsten.
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. Kan det ikke lade
sig gøre, så kontakt præsten – vi finder en
løsning.
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
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.
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Drop-In Dåb

Drop-In Dåb
10. november 2018 kl. 10-13

Drop-In Dåb henvender sig især til dig, der
i Skt. Peders kirke i Næstved
gerne vil døbes, men af en eller anden grund
Medbring billedlegitimation.
ikke har fået det gjort.
Mange blev ikke døbt som spæde. Andre vil
ikke at gøre et stort nummer ud af det eller
er måske lidt generte. Blandt de vordende konfirmander kan der også være nogle, der skal
døbes først, og så er Drop-In Dåb en rigtig god mulighed—men husk at dine forældre skal
med for at give tilladelse.
Hvis du er interesseret, skal du henvende dig i Sct. Peders kirke i Næstved lørdag den 10.
november kl. 10-13. Medbring billedlegitimation. Efter en kort samtale med en præst bliver
du døbt. Du får din attest og en beskeden dåbsgave med det samme.
Hvis du allerede er døbt, kan du ikke blive døbt igen, men er du i tvivl om, hvorvidt du er
døbt, afklarer vi det på stedet.
Hvis du ikke er dansk statsborger, men alligevel gerne vil døbes, skal du tage kontakt til en
præst på forhånd – der kan gælde særlige regler for dig.

Kolofon

Kirkebladet udkommer hvert kvartal og redigeres af Annette Kruhøffer (ansv.).
Korrektur: Karen Vadsager og 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 venligst præsten.

