Kirkeblade✞
December – Januar – Februar 2018-19
Nr. 111 – 59. årgang

Glumsø · Bavelse · Næsby

TAK FOR EN DEJLIG TUR

Søndag den 23. september 2018 drog Suså
kirkekor til DRs Koncerthus for at deltage i koncerten ”Din Danske Sang #8”.
DR Pigekoret bliver dirigeret og ledet af Philip Faber. Ved denne koncert var Philip Faber
vært og spillede også på flygel og Henrik Dam
Thomsen spillede cello.
Solist var Stine Bramsen og hun sang blandt
andet: Sensommervise og Du som har tændt
millioner af stjerner.
Vores stemmer skulle varmes op, og det
foregik stående sammen med DRs Pigekor og
alle i salen. Philip Faber fik os alle til at føle os
velkomne med sin humoristiske tilgang, så
vi kunne synge med på alle fællessangene,
herunder:
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Septembers himmel er så blå og Barndommens land (naturligvis stående).
Det er en storslået oplevelse at få lov til at
synge danske sange sammen med DRs Pigekor i den store og smukke koncertsal. Glæden
ved at synge giver ”bobler” inden i os, når vi i
fællesskab synger danske sange i en koncertsal med en optimal akustik.
En fantastisk dag i et fantastisk selskab, hvor
det hele klappede og var godt arrangeret.

Hilsen fra Suså kirkekor
(Rikke og Marianne).

Nyt fra menighedsrådet
Det er i skrivende stund en smuk solrig morgen med strejf af nattens første milde frost, og
gærdesmutten vimser i hegnet ud mod marken. Det er små ting, som jeg altid glædes og
forundres over.
Den første december starter et nyt kirkeår, og dermed afslutter vi et travlt år for menighedsrådet. Ud over de sædvanlige opgaver er præstegården blevet istandsat. Vi har haft ansættelser af først præstevikarer og siden præst, og vi har ansat en ny præstesekretær. Det
er alt sammen opgaver, som har været helt nye for de fleste rådsmedlemmer.
Efter seks måneders arbejde er præstegården nu færdigrenoveret, vist frem for menigheden og klar til indflytning. Det er blevet en smuk og moderne bolig, men med tydelig
respekt for en gammel, fredet bygning, som det kræves af bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen.
Annette Kruhøffer, som har været konstitueret sognepræst, er fastansat fra 1. december.
Menighedsrådet glæder sig over, at det gode samarbejde nu kan fortsætte til glæde for
borgerne i alle tre sogne. I første omgang inviterer vi til en indsættelsesgudstjeneste den
2. december, som forestås af provst Anna Helleberg Kluge. Nærmere herom inde i bladet.
Den nye præstesekretær er også ved at komme ind i arbejdet. Her i Kirkebladet byder vi
Bente Jensen hjertelig velkommen i vores midte, selv om ansættelsen startede 1. oktober.
Vi håber det nye kirkeår bliver lidt mindre hektisk for menighedsrådet, selv om der stadig
er projekter, vi skal i gang med, men som venter på endelige godkendelser.
Læs kirkebladet grundigt, notér og glæd jer til de gode oplevelser som vores fælles kirke
kan tilbyde: både den traditionelle højmesse, men også andre og nye former for samvær
i kirken, både for børn og voksne, hvor vi mærker Guds nærvær og hinandens selskab.
På gensyn i Glumsø, Bavelse og Næsby kirker.
Anni Olsen
Formand
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Præsten har ordet

Det var en meget lykkelig dag, da jeg fik at vide, at jeg var udpeget af menighedsrådet til
embedet som præst i Glumsø, Bavelse og Næsby. Jeg har følt mig hjemme fra den første
begyndelse, og jeg glæder mig til at smøge ærmerne op og tage fat.
Det er ellers ikke, fordi der har været meget tid til at sidde og tænke dybe tanker eller filosofere. Der er altid noget at tage fat på. Men nu kan vi planlægge på lidt længere sigt.
I første omgang har jeg tilrettelagt gudstjenesterne, så de fra januar ligger fast klokken 10.30.
Der kommer ikke flere, end at vi stadig kan være i én kirke. Derfor prøver jeg forsøgsvis kun at
holde en enkelt gudstjeneste om søndagen. Det er menighedsrådet, der har det sidste ord i
denne sag, så det er foreløbig noget, vi bare prøver af.
Hver måned bliver der en i Bavelse, en i Næsby og 2-3 i Glumsø. De tre kirker er en rigdom for
os i al deres forskellighed, og det er vigtigt, at vi holder dem alle tre aktive og i gang.
Til gengæld vil vi prøve at lægge nogle gudstjenester på andre tidspunkter i ugen i håb om,
at det kan tiltrække andre grupper.
Julen står for døren, når dette blad omdeles. Så giver det sig helt af sig selv, at der sker
noget mere og noget andet end det daglige. Juleaften holder vi tre gudstjenester, for mange
mennesker vil gerne have en rolig stund med eftertanke, før aftenens fest og halløj begynder. Og selvom det ville være skønt, hvis der var lige så travlt på de almindelige søndage,
så kan det kun glæde en præst, at sognebørnene på denne måde inddrager Gud i årets
største familiefest.
I januar er der konfirmandgudstjeneste i Bavelse, og i februar fejrer vi både fastelavn og
kyndelmisse. Der er mange tilbud – og forhåbentlig noget for ethvert temperament.
Har du ideer til noget, vi kunne
gøre eller gøre bedre, så kom
gerne med din mening.
Kirkerne i Glumsø, Bavelse og
Næsby er for os alle sammen.
Annette Kruhøffer
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Jul

JULEGUDSTJENESTER

Den 24. december bliver der rig mulighed for at
få lidt julefred og eftertanke i lavt tempo.
Vi har tre gudstjenester, hvor vi læser juleevangeliet og synger nogle af vores gamle julesalmer. Vi gemmer dog altergangen til 1. juledag.
Den 25. december inviterer vi til gudstjeneste i Glumsø kirke.
Vi vil glæde os inderligt over det lys, der tændtes for os, da Jesus blev født.
Og vi vil indstifte nadveren i bevidsthed om, at Han kommer til os i vinen og brødet.
Alle er velkomne ved denne gudstjeneste, hvor vi vil fordybe os lidt mere.
Den 26. december henviser vi til
Herlufmagle kirke eller en af provstiets
øvrige kirker.

JULEGUDSTJENESTER
24.december - Juleaften:
			
			
25. december - Juledag:

Kl. 13.00 i Glumsø
Kl. 14.15 i Bavelse
Kl. 15.30 i Glumsø
Kl. 09.00 i Glumsø

SANGAFTEN FOR ALLE

Julen begynder med et lys og en sang – nemlig stjernen
over Betlehem og englenes sang i luften over stalden med
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, og fløjtenisten Tine
Karlshøj-Andersen er med til at gøre det ekstra festligt.
Og så læser præsten en kort julehistorie.
Naturligvis er det gratis at deltage, og alle er velkomne.
VI SYNGER JULEN IND
Torsdag den 6. december kl. 19 i Glumsø kirke.
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EN NY BEGYNDELSE
Den første søndag i advent er også den første
søndag i kirkeåret. Vi starter forfra med fortællingen
om et lille barn, der blev født og ændrede verden.
Som insisterede på, at kærligheden og medmenneskeligheden er det, der gør os til noget særligt - det,
der gør os til Guds børn.
Oven i det skal vi også fejre, at Glumsø, Bavelse og
Næsby har fået en ny præst. Anna Kluge forestår
indsættelsen af Annette Kruhøffer på denne dag.
Vi fejrer det ved en familiegudstjeneste, hvor Suså
Pigekor medvirker. Efter gudstjenesten vil der være
en sammenkomst i Længen.
Alle er velkomne.
ADVENTS– OG INDSÆTTELSESGUDSTJENESTE
2. december kl. 10.30 i Glumsø kirke og efterfølgende
sammenkomst i Længen.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Nytåret er fra et kirkeligt synspunkt næsten uden
betydning. Kirkeåret starter nemlig traditionelt
med første søndag i Advent.
Og nytårsaften er fra et teologisk synspunkt ’bare’ en verdslig fest.
Alligevel betyder nytåret meget for de
fleste af os.
I adventen har vi nemlig vores opmærksomhed rettet mod jul med fødselsdagsfesten for Jesus og lyset, der fødes i den mørke tid.
Nytåret er til gengæld der, hvor vi tvinges til at erkende tidens gang.
Årstallet skifter, og vi bliver opmærksomme på, at endnu et år er
passeret. Fik vi nået det, vi ville? Fik vi hørt vores melodi?
Nytårsdag mødes vi og opmuntrer hinanden til at tage fat på det
nye år. Efter en gudstjeneste ønsker vi hinanden godt nytår med
et glas bobler.
Nytårsgudstjeneste
1. januar - Nytårsdag Kl. 15 i Glumsø kirke
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SOGNEHØJSKOLEN OG HØJSKOLESANGBOGEN
Sognehøjskolens sidste foredrag om
’Højskolesangbogen ’ foregår i Glumsø.
Aage Augustinus fortæller om højskolesangbogen,
som han kalder det folkelige Danmarks friværdi.
Foredraget hedder ”På historisk krydstogt i
Højskolesangbogen - danskernes drømmebog”
Det er gratis at deltage. Der vil blive serveret en
kop kaffe med en bid sødt undervejs.

SOGNEHØJSKOLE – FOREDRAG
Torsdag 21. februar 2019 kl. 19.30
i Glumsø Præstegård, Længen

KYNDELMISSE

Ved kyndelmisse er halvdelen af vinteren overstået. Det markerer vi ved en
gudstjeneste med lys og varme, hvor Suså Kirkekor gør det ekstra festligt.
Alle er velkomne.
Kyndelmissegudstjeneste søndag 3. februar kl. 16 i Glumsø kirke

MIDDELALDER, MYSTIK OG MØRKE
Konfirmanderne har arbejdet med fødsel og død.
Som afslutning på dette tema holder de en gudstjeneste i
Bavelse kirke, hvor middelalderen ånder ud af murene.
Konfirmanderne står selv for at fremføre de forskellige
elementer i en anderledes gudstjeneste, der inviterer
til at lade sig rive med af stemningen.
Vi afslutter med en beskeden forfriskning.
Det sker søndag 13. januar 2019 kl 16 i Bavelse kirke.
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GUDSTJENESTELISTE - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
Glumsø

Bavelse

Næsby

November
25. november

Sidste s. i kirkeåret MB 10.30

December
2. december

1. s. i adv.

AK 10.30* SP

6. december
9. december

AK 14.00
2. s. i adv.

AK 10.30

16. december

3. s. i adv.

23. december

4. s. i adv.

AK 10.30

AK 10.30 KK

24. december

Juleaften

AK 13.00
AK 15.30

Henvisning
til Herlufmagle kirke
AK 9.00

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

30. december

Julesøndag

AK 10.30 KK

AK 15.00

AK 14.15

Januar
1. januar

Nytårsdag

6. januar

Helligtrekonger

13. januar

1. s. e. HTK

AK 10.30

20. januar

2. s. e. HTK

NN 9.00

27. januar

3. s. e. HTK

AK 10.30 KK
AK 16.00**
NN 10.30

Februar
3. februar

4. s. e. HTK

10. februar

Sidste s. e. HTK

17. februar

Septuagesima

24. februar

Seksagesima

NN 16.00*** SK
+ KK
AK 9.00
AK 10.30
AK 10.30

Marts
3. marts
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Fastelavnssøndag

AK 10.30 SP

AKTIVITETSKALENDER –
LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
Hvornår

Hvor

Hvad

2. december

Kl. 10.30

Glumsø kirke

Familiegudstjeneste

6. december

Kl. 19

Glumsø kirke

”Vi synger julen ind”

6. december

Kl. 14.00

Bavelse Kirke

Seniorgudstjeneste

Glumsø kirke

Skolegudstjenester

December

19-20 december
Januar
1. januar

Kl. 15

Glumsø kirke

Efter en nytårsgudstjeneste ønsker
vi hinanden godt nytår med et
lille glas bobler.

13. januar

Kl. 16

Bavelse kirke

Konfirmandgudstjeneste

3. februar

Kl. 16

Glumsø kirke

Kyndelmisse gudstjeneste

21. februar

Kl. 19

Glumsø kirke

Sangaften

Kl. 10.30

Glumsø kirke

Fastelavnsgudstjeneste med
tøndeslagning

Februar

Marts
3. marts

AK = Annette Kruhøffer

SP = Suså Pigekor

MB = Mette Paulin Blomgren

SK = Suså kirkekor

NN = Vikar pga ferie

KK = Kirkekaffe

*
**

Indsættelsesgudstjeneste og familiegudstjeneste med Luciaoptog
Konfirmandgudstjeneste. En anderledes gudstjeneste, der handler om
middelalder, mørke og mystik
*** Kyndelmissegudstjeneste, hvor vi fejrer, at lyset kommer tilbage
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KOM OG VÆR MED FOR DEM MED SMÅ BØRN I ALDEREN 0-1 ÅR

Babysalmesang er for de helt små og deres
voksne - en mor, en far eller en bedsteforælder. Vi synger, danser og laver rytmer
sammen.
Og vi slutter med kaffe/te og hyggeligt
samvær.
Det foregår på torsdage kl. 10-11.30.
Forårssæsonen begynder 10. januar
Det er gratis at deltage.
Tilmelding skal ske via
SMS til Linn 29 93 61 11 eller
Santa 51 39 41 73

HYGGE OG HÅNDARBEJDE

Der hækles og strikkes og sys hos torsdagsdamerne. Men der bliver også sunget,
snakket og drukket kaffe. Og så bliver der
samlet penge ind til brug for menighedsplejen.
Torsdagsdamerne mødes om mandagen.
Mød op til en hyggelig eftermiddag i godt
selskab.
Flere oplysninger fås hos Anni Olsen på
telefon 28 72 39 47.

Foto: Folkekirken.dk

FRIVILLIGGRUPPEN

Kirken er helt afhængig af de frivillige,
der gør en stor indsats på mange
forskellige områder.
Hvis du derfor har lidt tid at give af, vil du
blive modtaget med åbne arme i frivilliggruppen. Alt, hvad vi laver er ulønnet –
men vi har det hyggeligt sammen og får et
godt netværk af gode venner og bekendte.
Henvendelse til Marianne Larsen,
tlf. 24 24 45 57 eller
mest.larsen@gmail.com.

SANGAFTEN

Kom og synge med, når organist Santa
Reinbergers og Suså Kirkekor leder an til
fællessang. Vi synger fra Højskolesangbogen og fra Salmebogen, og der bliver
mulighed for at ønske sange.
I pausen bliver der serveret en kop kaffe og
en bolle.
Sangaften torsdag 7.marts 2019 kl. 19.
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Alle er velkomne, og der er gratis adgang

DER ER OGSÅ PLADS TIL DIG!
SUSÅ KIRKEKOR

Kirkekoret består af voksne mænd og kvinder, der elsker at synge, og som kan få det til at
lyde af noget, når de stemmer i med nye og gamle værker. Koret er åbent for alle – også
for dig, der aldrig har sunget før. Og det koster ikke noget at deltage.
Går du og overvejer, om det var noget for dig, så ring eller send en SMS til korets leder,
Santa Reinbergs, tlf. 51 39 41 73.
Det starter igen efter en lang juleferie den 10. januar klokken 19 - 20.45.
(Læg mærke til, at tidspunktet er rykket, så korets medlemmer kan nå at spise
deres aftensmad i ro og mag).

SUSÅ PIGEKOR

Hvis du er en pige, der går i 1.-6. klasse, kan du synge i pigekoret. Der er masser af hygge,
men der er også sang og musik. Nogle gange optræder voksenkoret og pigekoret sammen,
som det var tilfældet den dag, da billedet blev taget.
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 korets leder, Santa Reinbergs, tlf. 51 39 41 73.

MINIKONFIRMANDER

I efteråret prøvede vi at starte et hold minikonfirmander op, men interessen var meget
lille på det tidspunkt. Nu prøver vi igen.
Minikonfirmander er piger og drenge fra 3. klasse, der har lyst til at hygge sig,
meditere, synge, lege, være kreative og tale om livets store spørgsmål.
Vi mødes om onsdagen kl. 14-15.30. Når sæsonen er overstået, får deltagerne
et diplom som bevis på deres deltagelse.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding sker til Annette Kruhøffer på mail: amak@km.dk
Holdet starter, når der er et tilstrækkelig stort deltagerantal.
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Der sker meget i VORES kirker

Kirkerne blev smukt pyntet ved de to høstgudstjenester.
Her Næsby kirke den 23. september.
Fotos: Anne-Grethe Guldfeldt)

Æblehøstgudstjenesten i oktober. De ny-døbte børn skulle have deres æble udleveret.
En livlig familiegudstjeneste var rammen om en hyggelig formiddag, der selvfølgelig sluttede
med små sandwicher og æblemost til børn og voksne

12

Konfirmanderne forbereder sig til den første
konfirmandgudstjeneste.
Kirkens musikalske makkerpar, organist Santa Reinbergs og kirkesanger Linn Lenna.

Fotos: Anne-Grethe Guldfeldt)
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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.

KONFIRMANDGUDSTJENESTER

13. januar 2019 kl. 16 i Bavelse kirke
Man lærer allerbedst ved at gøre tingene
31. marts 2019 kl. 14 i Glumsø kirke
selv. Derfor er der planlagt tre gudstjenester,
hvoraf der er to tilbage.
Konfirmanderne står for en del af indholdet,
men alle er velkomne til disse gudstjenester. Konfirmanderne har mødepligt,
og det tæller for en af de ti obligatoriske kirkegange.

KONFIRMATIONSDATOER

Konfirmationsdatoerne er lagt fast for 2019.
Det bliver 5. maj og 17. maj i Glumsø, og 12. maj i Næsby og Bavelse. I løbet af
december vil de nøjagtige tidspunkter på dagen for hver enkelt konfirmand blive
sendt ud

ALTERGANGSGUDSTJENESTER PÅ SØVANG

Der er altergangsgudstjenester på Søvang , hvor alle er velkomne:
Torsdag den 3. januar 		
kl. 14
Torsdag den 7. februar 		
kl. 14
Torsdag den 7. marts 		
kl. 14
Seniorgudstjeneste i Bavelse kirke torsdag den 6. december kl .14.00

FASTELAVN

Der vil være en festlig fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i
præstegården 3. marts 2019. Det er spejderne, der står for tøndeslagningen som
sædvanligt.

KIRKELIG VEJVISER

Kirkekontor
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 57 64 59 80 tirsdage
kl. 10-12 eller mail: BKJ@KM.dk
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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. 21 29 09 46
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 normalt 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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KONKURRENCE

Dette billede er taget i en af vores kirker – men hvor? Og hvad forestiller det?
Der er en plade Marabou med nødder på højkant til den, der kan besvare
spørgsmålene. Send en sms eller mail til Annette med svaret.
(tlf. 20 84 67 38 og mail: amak@km.dk).
Er der flere, som gætter rigtigt, trækker vi lod blandt de rigtige svar.

KOLOFON

Kirkebladet udkommer hvert kvartal og redigeres af Annette Kruhøffer (ansv.).
Korrektur: Anne-Grethe Guldfeldt, Santa Reinbergers 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. Deadline for næste blad er 16. januar.

