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Nyt fra menighedsrådet
I skrivende stund er det ferietid, så der arbejdes ikke direkte i rådet, men der arbejdes
i udvalgene. Når bladet udkommer, har vi deltaget i KOKS med vores stand, som vi nu
har gjort nogle år. Det er en rar måde at møde mennesker på, og få en god snak. Det er
Aktivitetsudvalget der har planlagt denne og kommende aktiviteter, som skal foregå i vore
kirker i efteråret. Hvad der sker og hvornår, kan læses i bladet.
Kirke- og kirkegårdsudvalget fortsætter med de planer, som tidligere er vedtaget i
menighedsrådet: Helhedsplaner. Det, der for tiden er synligt i den forbindelse, er kantsten
langs stierne på kirkegården i Glumsø, og det nye bed ud for graverhuset, som er ved
at tage form nu. Ved Næsby Kirke står de gamle bevaringsværdige gravsten ret tæt på
hinanden og kirkemuren. De der kan, skal flyttes, så de bliver mere synlige og alle præsenteres bedre. Bavelse Kirke er blevet kalket, og der er sat regnvandsopsamlingsskåle op
mellem tagrende og nedløbsrør både i Bavelse og Glumsø. Herved forhindres det, at regnvandet løber ned ad murene.
Præstegårdsudvalget arbejder med istandsættelsen af præstegården. Her venter vi på at
få svar fra Kulturarvsstyrelsen, som skal godkende vores planer og ønsker for renoveringen. Der skal fældes gamle selvsåede træer i præstegårdshaven til efteråret.
Når Roskilde Stift slår den ledige stilling op bliver det i forbindelse med, at præstegården
er klar til indflytning. I mellemtiden håber vi i menighedsrådet, at vi har fået tildelt en vikar,
som kan arbejde fast hos os, til det hele er på plads.
Anni Olsen
Formand

Tak til Mette
Bliver Mette så vores nye præst? Det spørgsmål blev menighedsrådet ofte stillet, da det
blev kendt, at Connie valgte at gå på pension.
Vi kunne godt ønske os, at Mette fortsatte, men vi har hele tiden været bevidst om, at hendes ansættelse var forbundet med provsteembedet. Fra menigheden og frivillige har vi
fået flere forslag til, hvad vi kunne gøre, så Mette kunne fortsætte som vores sognepræst.
I glæden over, at Mette er så afholdt, og alle ville beholde hende, glemte vi måske at se
tingene fra Mettes side. Blev vi egoistiske?
Mette har været præst hos os i en periode, hvor nye tiltag i folkekirken er dukket op. Det
er efterhånden kendt, at ”Kirke på vejprojektet i Roskilde Stift har præget udviklingen i
vore tre kirker. Vi fik nye ideer og værktøjer med hjem fra temadagene, og hver gang vi
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forelagde disse ideer fra Mette, sagde hun, lad os prøve. Det vil vores ”Rod i Kirken plakat
og alter være synlige beviser på.
Det har været en glæde og meget givende at arbejde sammen med Mette. Men vi må se i
øjnene, at dette kapitel er slut, og vi ønsker Mette alt det bedste i den nye stilling. Tak for
samarbejdet, Mette.
Også fremover får vi imidlertid Mette at se i pastoratet, for i en præstestilling indgår en
aftale om rådighedstid, hvor præsterne forpligter sig til at hjælpe i særlige situationer i
andre sogne i pastoratet. Det betyder, at vi genser Mette ved to høstgudstjenester i vores
pastorat. Der bliver også en æblehøstgudstjeneste til efteråret, som Mette forestår. Mette
er endvidere fortsat ansat i Tyvelse Pastorat og vil også fremover vikariere i vore sogne.
På menighedsrådets vegne
Anni Olsen

Kirkebladet
Kirkebladet udkommer hvert kvartal og redigeres af: Connie B. Beier og
Mette Blomgren. Korrektur: Jon Bjørn Andersen. 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 Mette Blomgren.

Præsten har ordet
Sommeren har mange tider i sig, og vi har denne sommer måttet favne en del kølige og
vindblæste sommerdage. Men inden vi ser os om, er der glødende træer og mørke eftermiddage. Derfor er det vigtigt at være i det, mens det er. Morgendagen ligger uden for vores
rækkevidde, og i går er allerede smuttet. Men dette øjeblik er her. Alting har sin tid. Det hele
hører med til livet. Såvel det herligste som det frygteligste. Der findes ikke forkerte tider; der
findes kun den tid, der er lige nu.
Det er skræmmende. For det betyder, at der i mit liv er en tid til alting, også det, som gør
ondt. Ingen kan undgå det, og ingen kan dybest set protestere imod det, for også det
har sin tid. Men det er også trøsterigt og håbefuldt. For det betyder, at vi ikke er alene om
vores smerte. Vi skal alle græde og le, rive ned og bygge op, leve og dø. Det er sådan, det er.
Samtidig er der intet, der varer ved. Sommeren bliver til efterår.
Når vi står midt i oprydningen, som aldrig synes at få ende, giver det fornyede kræfter at
vide, at der er bund i bunkerne. Når vi holder om vores elskede, bliver favntaget rigere ved
visheden om, at vi må give slip efter en tid.
Når vi vender og drejer os en søvnløs nat, giver det fred at tænke på, at det bliver morgen,
uanset hvor lidt eller meget vi får sovet. Alting har sin tid, men betydningen af den varer ved.
Intet er betydningsløst, for Gud er i tiden. Gud er med hvert menneske i alle dets tider.
Troen på det giver tryghed.
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Den finder vi ikke i selv at forsøge at bestemme de tider, vi gerne vil
opleve, og undgå de tider, vi frygter. Trygheden gives i visheden om,
at Gud er i tiden; at dette konkrete øjeblik er Gud sammen med os. Så
der er altid nye muligheder, altid en hånd der holder fast og et hjerte,
der banker for os.
Jeg vil gerne sig tak for tiden i Glumsø-Bavelse-Næsby Pastorat. Det er
og har været fantastisk at være en del af det rige og aktive kirkeliv, og
det er ikke uden vemod, at jeg siger tak for tiden her. Men jeg rejser
videre med mange erfaringer og dybe indtryk, og jeg er taknemmelig
for den tid jeg fik. Jeg takker for menighedens tillid, både hvad angår
de kirkelige handlinger og gudstjenesterne.
Tak for arbejdsglæde og gåpåmod i at lave Rod i kirken. Tak for gode kollegaer i menighedsråd og personale og frivillige. Jeg har altid vægtet samarbejdet højt og følelsen af, at vi er
fælles om at løfte, alle har I mødt mig med hjertelighed og humor til stor arbejdsglæde.
Nye tider venter. Men da jeg fortsætter i Tyvelse Pastorat, siger jeg ikke farvel, men på gensyn.
Tak for tiden i Glumsø-Bavelse-Næsby Pastorat. En tid der for altid vil være i mit hjerte.
Mange kærlige hilsner
Mette

Tak

Tak til de mange fra nær og fjern, der var med til at gøre min afskedsgudstjeneste
i Glumsø Kirke og receptionen i Længen og i pavillonen på gårdspladsen i Glumsø
Præstegård til en så uforglemmelig, dejlig og festlig dag søndag den 30. juli.
Tak for de mange gode ord, der blev sagt, og for alle brevene. Tak for de mange
dejlige gaver, jeg modtog. Det er med en vis vemod, jeg tager afsked med det pastorat og det provsti, hvor jeg har mødt så mange mennesker, som jeg er kommet til
at sætte så stor pris på. Men vemoden er en naturlig følge efter de mange gode og
givende år i pastorat og provsti.
En særlig tak vil jeg rette til menighedsrådet og provstiudvalget for den festlige
reception og til de mange frivillige, der gav en hjælpende hånd med.
Nu begynder en helt ny tilværelse for Jon og mig. Vi vil med taknemmelighed
se tilbage på de mange gode år, vi har haft i Glumsø Præstegård.
De hjerteligste hilsner
Connie
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Konfirmationsdatoer i 2018
Glumsø Kirke:
Bededag d. 27. april og
søndag d. 6. maj
Bavelse Kirke:
Søndag d. 29. april
Næsby Kirke:
Søndag d. 29. april

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

Det sker d. 24. august kl. 15.00-16.30 i Glumsø Kirke

Suså Pigekor begynder igen efter sommerferien. 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!
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.

Det sker d. 24. august kl. 18.30-20.15 i Glumsø Kirke

Suså Kirkekor begynder efter sommerferien.
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. Koret hilser nye medlemmer hjertelig velkommen!
Kontakt venligst Santa Reinbergs, hvis der er spørgsmål.
Tlf. 5139 4173 eller mail santareinbergs@gmail.com
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Det sker d. 26. august i Glumsø Kirke og på Storegade

Vi deltager i Koks!
Programmet er endnu ikke fastlagt, men kirken vil være synlig i løbet af dagen.
I Storegade har vi vores bod med menighedsrådsmedlemmer, der står klar til en
snak og stort og småt. Om eftermiddagen er der koncert i Glumsø Kirke kl. 16.00,
hvor vi får besøg Martin Valsted med deltagelse af skuespiller og sanger Joachim
Knop. Om aftenen afrunder vi dagen med en stemningsfuld gudstjeneste i kirken
kl. 19.30. Hold øje med ugebladet og Koks-programmerne i byen.

Det sker d. 3. september og d. 10. september

Høstgudstjenester
Nu dukker gule marker op
blandt græs og grønne blade,
fra aks og vippers gyldne top gør kornets sang os glade,
de nynner om de spinkle strå,
der strækker sig så gerne,
som tænker de kun dagligt på
at blive brød og kerne –
om blomster i et farvespil
af gule, hvide, røde
der frodigt gror og vokser til
og lyser os i møde;
om druer, der vil være vin,
når gennem stok og ranke,
lidt vand, der møder solens skin,
vil minde om Guds tanke.
Høsten markeres ved gudstjenester i vore tre kirker. Det sker d.
3. september kl. 10.30 i Glumsø
Kirke med en familiegudstjeneste,
og her medvirker Suså Pigekor,
søndag d. 10. september er der
gudstjeneste i Næsby Kirke kl. 9.00
og i Bavelse Kirke kl. 10.30, her
medvirker Suså Kirkekor.
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Det sker d. 7. september kl. 10.00-11.30 i Længen

Babysalmesang i Længen ved Glumsø Præstegård
Babysalmesang er for babyer fra 0-12 måneder og enten mor, far eller en bedsteforælder. Babysalmesang handler om glæde og nærvær. Med sang og enkle
rekvisitter skaber vi sammen en musikalsk stund, hvor samværet mellem barn og
forældre og børnene 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 på tlf.: 29936111
eller Santa Reinbergs på tlf.: 5139 4173

Det sker den 16. september kl. 10.00 i Glumsø Kirke
Æblehøstgudstjeneste
Alle dåbsbørn og deres familier fra det sidste halve år får en særlig invitation til denne stemningsfulde gudstjeneste. Dåbsbørnene er som døbte indpodet på Kristi
stamme og som symbol får de et filtet rødt
æble med deres navn og dåbsdato på. Det
er en dejlig måde at mindes dåbsdagen
på sammen med familien og fadderne.
Efter gudstjenesten byder der på æblemost og små sandwicher. Almindelige
kirkegængere er også velkomne denne
dag!

Johanne Langdal Kristiansen tiltræder som kst. sognepræst
i Glumsø-Bavelse-Næsby Pastorat fra den 15. september.

Johanne indsættes i pastoratet ved en gudstjeneste søndag den 17. september
kl. 10.30 i Glumsø Kirke ved provst Vagn Birk Jensen.
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Det sker d. 27. september kl. 14.00-15.30 i Glumsø Kirke og Længen
Kunne du tænke dig at være minikonfirmand? Vi starter et nyt hold minikonfirmander af drenge og piger fra 3. kl. fra d. 27.9.
Tilmelding skal ske til linnlenna@icloud.com
Her er lidt om hvad vi laver:
Som noget nyt har vi udsat minikonfirmanderne for meditation.
Meditation? Jamen er det ikke noget, der hører andre kulturer og religioner til?
Det er rigtigt, at meditation i bred forstand er blevet mere og mere populært
i vores hverdag og samfund. Men den har bestemt også sin berettigelse i den
danske folkekirke.
Jamen er det overhovedet muligt at få 15 minikonfirmander til at være helt stille og nærværende i 10 minutter? Ja det er det skam! Vi har hver onsdag kl. 14
begyndt vores 1,5 time sammen med 10 minutter til stilhed og fordybelse. Med
en simpel kropsmeditation guides børnene til at mærke efter i hele kroppen og
komme til stede i rummet. Vi bruger det som et omstillingspunkt for børnene til
at hjælpe dem til at blive klar til at modtage undervisning i kirken. Meditationen
afsluttes hver gang med, at vi sammen siger fadervor.
Teorien bag den kristne meditation fortæller, at ordene synker dybere ind i
vores bevidsthed, grundfæster sig og slår rod. Det er vores håb, at fadervor for
minikonfirmanderne har fundet rodfæste, hvor de herigennem har et anker i en
travl hverdag.
Efter meditationen har Mette hver gang haft et undervisningsoplæg, der i den
grad har inviteret til samtale med børnene. Den
kreative del af minikonfirmandundervisningen
har ligeledes hver gang
understøttet præstens
undervisning. Op mod
jul pyntede vi kirken
med kristne symboler.
De hang og pyntede så
smukt hele december.
Ligeledes arbejdede vi
med påskens symboler
efter jul frem mod påske. Her oplevede kirkegængerne en smuk altertavle og palmegrene i
lysekronerne.
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Suså Sognehøjskole 2017/2018

Temaet for sæsonen er moderne kirkekunst.
Gennem tre foredrag vil vi både med ord og billede beskæftige os med den
moderne kirkekunst. Kristendommen har altid udtrykt sig i både ord og billede,
og gennem de senere år har forskellige kunstnere udsmykket vore kirker. De tre
foredragsaftener slutter med at der til foråret bliver arrangeret en tur til Museet for
religiøs kunst i Lemvig.

Onsdag den 4. oktober kl. 19.30 i Tyvelse Præstegård,
Birkelundsvej 10, 4171 Glumsø

”AT SE DET VI TROR VI KENDER”
Mød ildsjælen Grethe Olsen, der i 2003 åbnede Danmarks første galleri for kristen religiøs kunst, og nu driver et kirkeligt kulturværksted på den tidligere Haslev
Udvidede Højskole. Sammen med en række andre har hun fået skabt fokus på at
bruge den kristne kunst som en aktiv medspiller i fortællingen om de bibelske
historier og kristne værdier.
Grethe Olsen fortæller i ord og billeder om den kristne religiøse kunst: Hvordan definerer man kunst i almindelighed, og kristen religiøs kunst i særdeleshed. Hvilken
tradition bygger den på, og hvad skal vi med den i kirken? Er kirkerne ved at udvikle sig til lokale kunstmuseer, og hvordan holder vi i så fald fast i den levende kirke?
Grethe Olsen vil også fortælle om tilblivelsen af Galleri Emmaus og udviklingen
frem til i dag, hvor huset tjener som samlingspunkt og inspirationssted for kunstnere, menigheder og kirkelige organisationer.
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Onsdag den 8. november kl. 19.30 i Herlufmagle Præstegård,
Spragelsevej 19, 4160 Herlufmagle

Simon Aaen:
Naturens skønhed trækker himlen ned til os!
Kom til en inspirerende foredragsaften og hør billedkunstner Simon Aaen fortælle om arbejdet med Kunsten, Troen og Kirkerummet. Simon Aaens arbejdsområde som billedkunstner er troen og naturen. Han har udsmykket tre kirker og
15 sognegårde, og er en af landets yngste kirkekunstnere. Hans værker er solidt
gennemarbejdede og udstråler stor indlevelse i naturens stærke udtryk.
Maleteknikken med de mange lag maling gør, at værkerne opleves som værende
i konstant bevægelse, samtidigt med at de indbyder til ro og fordybelse.
Udtrykket balancerer mellem det konkrete og det abstrakte:
det sete og det usete. Som beskuer bliver man trukket ind i kunstnerens billedunivers og får lyst til at bruge sin egen fantasi og fordybe sig i værkerne. I de
religiøse motiver er der plads til både tro og tvivl, men altid med en sikker
forankring i den bibelske/teologiske og kunsthistoriske tradition.
På Galleri Emmaus i Haslev er Simon Aaen aktuel med en stor separatudstilling i
perioden 3. september - 1. oktober 2017.

Onsdag d. 28. februar i Længen, Glumsø præstegård 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 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.

Det sker den 29. oktober kl. 10.30 i Glumsø Kirke

Vi fejrer reformationen i Glumsø Kirke med en festlig gudstjeneste. Efterfølgende
vil vi som en del af et større arrangement i hele Roskilde Stift plante et træ. Luther
er kendt for at have sagt, at hvis han kun havde en dag tilbage at leve i, så ville
han plante et træ. Derfor vil stiftets menigheder denne dag alle plante et træ efter
højmessen.
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Det sker d. 31. oktober kl. 19.00 i Sct Peders Kirke i Næstved
I anledning af reformationsjubilæet afholdes der en
festgudstjeneste for hele provstiet. Hold øje med
ugeaviserne for mere information.

Det sker d. 5. november kl. 14.00 i Næsby Kirke og kl. 15.30 i
Glumsø Kirke

Allehelgengudstjenester fejrer vi for at mindes den, vi har mistet. Alle de mennesker, der er gået forud for os. Dem, hvis død gjorde os fattigere, fordi de var med til
at gøre vores liv rigere, da de levede. Dem, vi stadig føler os berigede af, hver gang
vi tænker på dem. Vel mødt til en stemningsfuld gudstjeneste med deltagelse af
Suså Kirkekor.

Det sker d. 9. november i Næsby Kirke kl. 17.00

Vi får besøg af Gregorianerkoret der hører under Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
De har eksisteret siden 1998 og vil synge vesper i Næsby Kirke. Vesper er ikke en
koncert, men en gudstjeneste. Koret består af 8-11 herrer der optræder i
kordragter udformet som munkekutter. Vel mødt til en anderledes og
stemningsfuld gudstjeneste.
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Altergangsgudstjenester på Søvang
Der er altergangsgudstjeneste på Søvang følgende torsdage kl. 14.00:
Den 7. september 14.00 Mette Blomgren
Den 5. oktober 14.00 Vagn Birk Jensen
Den 2. november 14.00 NN
Den 7. december 14.00 NN

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 henholdsvis Folkekirkens Mission i Næstved Provsti
og til Folkekirkens Nødhjælp
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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.

Kalender
AUGUST

Lørdag d. 26.
11.00-20.00
KOKS i Glumsø, 			
Storegade og
				se programmet 			Glumsø Kirke
								

SEPTEMBER

Torsdag d. 7.
Lørdag d. 16.

14.00
10.00

Søvang MB
Æblehøstgudstjeneste 		

MB

OKTOBER

Onsdag d. 4.
19.30
Suså Sognehøjskole 		
Tyvelse Præstegård
Torsdag d. 5.
14.00 						
Søvang VBJ
Søndag d. 29.
10.30 		
Plant et træ 			
Glumsø Kirke
Tirsdag d. 31.
19.00 		
Reformationsgudstjeneste i
				provstiet 			Sct. Peders Kirke

NOVEMBER

Torsdag d. 2.
14.00 		
Søvang 				
N.N.
Onsdag d. 8.
19.30		
Suså Sognehøjskole 		
Herlufmagle
								Præstegård
Torsdag d. 9.
17.00		
Vesper med gregoriansk kor
Næsby Kirke

DECEMBER

Torsdag d. 7.

14.00 		

Søvang 				

NN

Torsdagsgruppen er midlertidigt blevet til mandagsgruppen.
Vi er en gruppe kvinder, der mødes om mandagen kl. 13.30-15.30 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 mandagssgruppen,
kan du kontakte Anni Olsen, tlf.: 28723947.
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Kirkelig vejviser
Kirkekontor
Kordegn Karen Vadsager
Storegade 24, 4171 Glumsø
Tlf.: 57 64 61 21. Mail: kv@km.dk
Træffetid: tirsdag 8.30-13.30
Kst. sognepræst fra den 15. september
Johanne Langdal Kristiansen
Storegade 24
4171 Glumsø
Tlf.: 57646121 mail: jlk@km.dk
Sognepræst
Mette Paulin Blomgren
Træffes efter aftale. Tlf.: 20 37 90 50. Mail:
mpb@km.dk
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
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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.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:
Mette Blomgren: MPB@km.dk
Kirkernes hjemmeside
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
Anmeldelse af fødsel
Fødsler indberettes af jordemoderen til
sognepræsten
O&A-erklæringer og 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 sognepræsterne.
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

August
26.

KOKS kl 19.30

27. 11.s.e.trin

10.30 VBJ

September
3. 12.s.e.trin

10.30 fam.høst MB S.P.

10. 13.s.e.trin

10.30 høst MB S.K

16.

10.00 MB æblehøstgudstj

17. 14.s.e.trin

10.30 VBJ indsætt. af JKL

24. 15.s.e.trin

MB 9.00 MB S.K.

10.30 JKL kk

Oktober
1. 16.s.e.trin

9.00 VBJ

8. 17.s.e.trin

10.30 JKL kk

15. 18.s.e.trin

10.30 VBJ

22. 19.s.e.trin

9.00 JKL

29. 20. s.e. trin

10.30 MB reformationgud

November
5. allehelgen

15.30 JKL

12. 22. s.e. trin
19. 23.s.e.trin

14.00 JKL
9.00 JKL

10.30 JKL kk

26. s.s.i kirkeåret
December
3. 1.s. i advent

10.30 VBJ
10.30 fam.gudstj. SP JKL

KK = Kirkekaffe i våbenhuset

MB = Mette Blomgren

SP= Suså Pigekor

JKL = Johanne L. Kristiansen

VBJ = Vagn Birk Jensen

k.k.= kirkekaffe i våbenhuset

SK = Suså Kirkekor

