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Siden sidst
Øverst tv.:
		

Pilgrimsvandring mellem vore tre kirker—her en kaffepause i Bavelse.
Solen var med os.

Øverst th.:

En stuvende fuld kirke, da Akademisk Kor gav koncert.

Nederst tv.:
		
		

Udgravningen til den nye p-plads ved kirken er begyndt, og
Nationalmuseet lagde vejen forbi for at sikre evt. fortidsminder.
De fandt resterne efter to grise.

Nederst th.:
		
		

Flagfesten skulle have været fordelt mellem Storegade, kirken og
præstegårdshaven, men på grund af vejret blev fejringen af Dannebrogs 800-årsdag henlagt til Aktivitets- og Medborgerhuset (kroen).

Foto: C. T. Jensen
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MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN HAR ORDET
Jeg starter med at beklage, at ikke alle husstande har fået kirkebladet for juni, juli og
august. Der er sket en fejl i omdelingen, så nogle har fået mere end et blad,
mens andre ikke har fået.
Hvis kirkebladet ved en fejl ikke kommer - eller hvis det er blevet væk - så kan det altid
læses på kirkernes hjemmeside http://www.glumsoe-bavelse-naesby.dk eller
på Glumsø netavis.
I foråret er taget på Næsby Kirke repareret, så nu er det ikke muligt at kigge ud fra loftet.
Det var tilfældet flere steder, og derfor påtalt ved kirkesyn. Men nu er det helt i orden og
kan holde i lang tid.
Nu sker der (endelig) noget ved p-pladsen ved Glumsø
kirke. I skrivende stund er der gravet. En arkæolog
fra Næstved Museum (Nationalmuseet) har
overværet gravearbejdet for at holde øje ned,
om der findes værdifulde ting fra fortiden.
Det var spændende, da der blev fundet
knogler, men det viste sig altså at være
resterne fra to grise. Senere gik præstens
mand, Thomas, hen over udgravningen
med en metaldetektor. Han fandt et
håndsmedet søm, en løber til en lynlås,
en bukseknap og et blyhagl. Museet blev
orienteret om fundet, men de var ikke
synderligt interesserede.
Detektorfund

Inden længe kan menighedsrådet give grønt lys til
forbedring i præstegårdshaven.
Der skal laves ny, større og tidssvarende terrasse, nogle stauder og roser flyttes.
Vi håber det bliver til glæde for Annette og hendes mand Thomas.
Når kirkebladet udkommer, har Glumsø holdt den årlige KOKS fest, hvor menighedsrådet
var til stede. Jeg håber mange af vores borgere fik en god snak om vores fælles kirke og
livet i og omkring Glumsø, Bavelse og Næsby kirker.
Anni Olsen
Formand
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BØRN SØGES!
Hvis du går i 3. klasse (sådan cirka), kan du gå til
minikonfirmand. Det er hver onsdag klokken 14-15.30.
Vi starter et nyt hold den 4. september.
Vi henter dig og dine kammerater på Susaa-skolen
og går op i præstegården.
Vi synger, beder Fadervor, og spiser kiks.
Og så skal vi lave en forestilling, der handler
om jomfru Maria og Jesusbarnet.
Den skal opføres i kirken under gudstjenesten
1. søndag i advent.
Nogen børn skal spille skuespil, mens andre
skal lave programmer, synge eller bygge
rekvisitter.
Vi skal også male, høre historier og spille spil.
Det er gratis at være med, men vi forventer,
at du kommer hver gang, hvis du melder dig.
Vi kan ikke have, at jomfru Maria lige pludselig
skal til håndboldstævne i stedet for at møde
englen Gabriel.
Kontakt eventuelt Louise Trojahn på tlf. 2681
6935 for at høre mere. Tilmelding sker til hende
eller på mail til præstesekretæren
Bente Jensen: bkj@km.dk.
Vi ses!
Kærlig hilsen
Annette (præst) og Louise (kirkesanger)
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PRÆSTEN HAR ORDET

Historien omkring os
Vi er så heldige at have tre gamle kirker,
og det er det samme som at have mere
end 1000 års historie - lige henne om
hjørnet.
Alle tre kirker har elementer, der går
tilbage til 1100-tallet, men vi ved med
sikkerhed, at der har været vikinger,
før der blev bygget stenkirke.
Der var nemlig indmuret en stump af en
runesten i koret på Glumsø kirke.
Før kirken blev bygget, har der altså
boet velstående og vidende danskere
her i vores område.

Vi kan også gå ud og se på oldtidshøjene
i Næsbyholm Storskov og nede omkring
Bavelse sø.
De blev bygget endnu tidligere. Glumsø,
Bavelse og Næsby danner en frodig
plet, hvor det til alle tider har været
godt at leve.
Der er meget at fortælle, når man først
åbner for posen med gode historier
fra fortiden.
En gang om måneden mødes vi i Længen
til sang, kaffebord og Danmarks Konger.
Vi er nået til Sven Estridsen, og alle er
velkomne til at være med.
Læs mere inde i bladet.
Læs også om udvidelsen af vores nye
p-plads ved kirken i Glumsø. Den vil give
kirkegængere og besøgende mulighed
for at parkere, når de vil op til kirken.
Når der graves på et sted, hvor der er
mulighed for at finde danefæ i jorden,
kommer Nationalmuseet ud for at
danne sig et overblik.
Det gjorde de også i forbindelse med
vores p-plads. De fandt noget - men ikke
noget, de vil skrive hjem om. Læs mere
om det et andet sted i bladet.

Denne stump af en runesten var muret ind i
kirkemuren og blev fundet, da kirken for knap
150 år siden blev restaureret.

Annette Kruhøffer
Sognepræst
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For

børn

Babysalmesang

Musikken er et sprog, som selv de allermindste forstår.
Babysalmesang er for børn mellem 0 og 1 år.
Vi synger, danser, leger og laver rytmer.
Når de små bliver trætte, drikker de voksne en kop te
eller kaffe sammen og hygger sig.
Det foregår torsdage kl. 10-11.30 i Længen i Glumsø
Præstegård. Det er gratis at deltage, og et nyt hold
begynder den 5. september 2019.
Tilmeld dig hos Santa Reinbergs på tlf. 5139 4173 eller
kirkesanger Louise Trojahn, tlf. 2681 6935.

Rod i kirken - om at give og modtage

En familiegudstjeneste foregår på børnenes præmisser. Når vi har rod i kirken, så roder
det - men vi laver aldrig noget, uden at der er en mening med det.
Den 24. oktober kl. 17-19 i Glumsø kirke handler det om glæden ved at give og
modtage. Pigekoret deltager og gør gudstjenesten ekstra festlig.
Efter gudstjenesten i kirken går vi over i Længen og spiser et måltid mad sammen.
Alle er velkomne - også store børn og voksne.
Det er gratis at spise med, og der er ingen tilmelding.
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Pigekor

Alle piger fra 1.-6. klasse, der kan lide at synge, er velkomne i vores pigekor. Der er mange forskellige slags sange
på programmet - både de sjove, de smukke og de alvorlige.
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.
Vi begynder efter sommerferien den 29. august.
Har du lyst til at være med, så ring eller send en SMS
til Santa Reinbergs, der leder koret. Hendes tlf.nr. er
5139 4173. Det er gratis at deltage.

Æblehøstgudstjeneste
Hvert dåbsbarn får et æble af filt med deres navn og dåbsdato broderet på.
Æblerne høstes et par gange om året ved en familievenlig
æblehøstgudstjeneste, hvor vi får en historie og synger
nogle sange.
Alle dåbsbørn og deres familier bliver inviteret med til
gudstjenesten. Bagefter spiser vi en sandwich og drikker
æblemost til. Dåbsbørnene får en invitation pr post eller
mail, men andre er også velkomne.
Næste æblehøstgudstjeneste er 26. oktober kl. 10 i Glumsø kirke.

Advent for børn og voksne

Når december nærmer sig, begynder vi at glæde
os til jul.
Første søndag i advent fejrer vi som en
familiegudstjeneste, hvor pigekoret går
Luciaoptog i kirken.
Minikonfirmanderne vil også optræde med en
julefortælling i stedet for præstens prædiken.
Efter gudstjenesten drikker vi saftevand og
spiser klejner.
Alle er velkomne til at være med - det foregår
i Glumsø kirke 1. december kl. 10.30
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Gudstjenesteliste - Lige til at tage ud og
hænge op
Dato

Glumsø

25. august

Bavelse

Næsby

PIAJ 9.00

September
1.

PIAJ 9.00

8.

AK 10.30

15.

AK 10.30
Høst

22.

1

29.

2

AK 10.30 KK

Høst

AK 10.30

Oktober
6.

PIAJ 9.00

13.

AK 10.30

20.

AK 10.30
Rod i Kirken

AK 17.00

Æblehøst

AK 10.00

24.

3

26.

4

27.
30.

AK 10.30 KK
Nat i Næsby

AK 19.00

5

November
3.

Allehelgen
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PIAJ 15.00

10.

AK 10.30 KK

17.

PIAJ 9.00

24.
24.

AK 10.30
Konfirmander

AK 13.00

Advent

AK 10.30

December
1.

7

5.

Seniorer

AK = Annette Kruhøffer
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AK 14.00

PIAJ = Pia Abery Jacobsen

KK = Kirkekaffe

Aktivitetskalender - Lige til at tage ud og
hænge op
Hvornår

Klokken

Hvor

Hvad

31. august

9.00-16.00

Storegade

13.00

Glumsø kirke

Mød aktive fra kirken
i standen på Storegade
Ensemble Storstrøm

11.

10.30-12.00

Længen

”Svend Estridsen –
damernes ven.”

17.

19.00

Længen

Besøg fra Tanzania

9.

10.30-12.00

Længen

10.

19.00

Længen

24.

17.00-19.00

Glumsø Kirke
og Længen

”Harald Hen –
den sidste vikingekonge”
”Efterårets sange.”
Vi synger sammen
Rod i kirken med
fællesspisning

16.00

Næsby kirke

Koncert: Vindens Vej

September

Oktober

November
10.

For Søvangs beboere og andre seniorer
5. september kl. 14

Tybjerg kirke v/ PIAJ

3. oktober kl. 14

Søvang v/ PIAJ

7. november kl. 14

Søvang v/ AK

Høstgudstjeneste under medvirken af Susaa Pigekor
Høstgudstjeneste under medvirken af Susaa Kirkekor
³ Familiegudstjeneste
⁴ Gudstjeneste for dåbsbørn og deres pårørende – og for alle andre mindre børn
⁵ Refleksionsgudstjeneste
⁶ Allehelgensgudstjeneste med deltagelse af Susaa Kirkekor
⁷ Familiegudstjeneste med Luciaoptog og juleteater af minikonfirmanderne

1
2
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KOKS I KIRKEN OG ENSEMBLE STORSTRØM
Kirken er selvfølgelig med, når byen fester. Vi glæder os til KOKS hvert år, og denne gang
falder dagen på 31. august.
Hele dagen den 31. august kl. 9-16 står vi i vores stand på Storegade og håber på,
at mange mennesker lægger vejen forbi. Vi har en masse gode tilbud i kirken, men
måske mangler lige netop det, som du går og har brug for.
Læg vejen forbi vores stand og fortæl os, hvad vi kan gøre for dig.
Og når du trænger til at sidde og hvile
benene lige efter frokost—så kom op i
kirken, hvor der er koncert kl. 13-13.45.
Ensemble Storstrøm spiller kammermusik, stærkt og nærværende.
Du får ladet batterierne op, nulstillet
harddisken og er klar til en hyggelig
og festlig lørdag, når du går ud af kirken
efter endt koncert.
Det er gratis, og koncerten arrangeres
i samarbejde med en gruppe fra byens
KOKS-udvalg.

NATIONALMUSEET
ARBEJDER
Ved udgravning til den nye p-plads ved
kirken kom Nationalmuseet på besøg.
De ville undersøge, hvad der evt. gemte
sig i jorden.
De fandt knogler - men knoglerne
stammede fra to grisekadavere, der var
kulet ned. Formentlig har de været syge
og er døde, og så blev de gravet ned for
ikke at smitte raske grise eller tiltrække
rotter.
Vi glæder os til, at den nye p-plads er
færdig, så man kan parkere oppe ved
Længen.
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”VINDENS VEJ”

Vindens Vej synger sange og salmer på dansk samt numre, som gruppen selv skriver.
De er inspireret af den keltiske tradition, bl.a. irsk folkemusik.
De kommer til Næsby kirke 10. november klokken 16, hvor de spiller et udvalg fra
deres repertoire.
Menighedsrådet er værter ved et glas vin og lidt snacks efter koncerten.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Men kom i god tid, da det kan være en af
de koncerter, hvor der kommer mange mennesker.

GÆSTEPRÆDIKANTER

Vi har haft gode oplevelser med gæsteprædikanter i
det forløbne forår.
Derfor arbejder vi på at invitere yderligere tre
gæster til at prædike i vores kirke hen over efteråret.
Navne og aftaler ligger endnu ikke fast.
Hold derfor øje med aktiviteterne hen over efteråret.
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Gudstjenester

Vi har mange festdage i kirken, hvor vi har fokus på et særligt område.
På disse sider får du et udvalg af de muligheder, vi tilbyder.
Kom og vær med - vi er en broget skare af begyndere og øvede, og der er plads til
alle - også dig!

Høstgudstjeneste

Ved høstgudstjenesten takker vi for, at vi har, hvad vi skal bruge.
Traditionen tro holder vi to høstgudstjenester:
En meget familievenlig høstgudstjeneste i Glumsø kirke, hvor Susaa Pigekor optræder,
og en mere traditionel gudstjeneste i Bavelse kirke med med Susaa Kirkekor.
Kirken er altid fornemt pyntet af vores dygtige gravere, som det fremgår af billedet.
I år falder de to gudstjenester på følgende dage:
22. september kl. 10.30 i Glumsø kirke: Familie-høstgudstjeneste med Susaa Pigekor
29. september kl. 10.30 i Bavelse kirke: Høstgudstjeneste med Susaa Kirkekor
Den 22. september har vi kirkekaffe efter gudstjenesten. Og naturligvis er der også
saftevand til børnene.
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Allehelgen

Den første søndag i november fejrer vi Allehelgen i kirken. Vi mindes de mennesker,
vi har mistet. De var ikke helgener alle sammen - men vi kan savne og sørge alligevel,
også selvom der måske er gået lang tid.
Navnene på årets døde læses ikke op. Men under gudstjenesten bliver der mulighed for
at tænde et lys for den eller dem, man savner. Kirkekoret deltager med udvalgte værker.
Allehelgensgudstjeneste i Glumsø kirke 3. november kl. 15.

Nat i Næsby

Om efteråret trænger mørket sig sammen om os. Så er det godt at huske, at vi har set
lyset og badet os i det. Det er, hvad vi genkalder os ved denne refleksionsgudstjeneste,
hvor vi læser, synger og lytter til dejlig musik.
Efter gudstjenesten får vi et lille glas portvin sammen, før vi begiver os ud i mørket igen.
Det foregår i Næsby kirke 30. oktober kl. 19. Gratis adgang.

Konfirmandgudstjeneste

Den 24. november kl. 13 holder konfirmanderne gudstjeneste. Alle er velkomne.
De unge mennesker har selv skrevet både prædiken og kirkebøn.
Der er mødepligt for konfirmanderne - alle andre kommer frivilligt.

Månedens salme

Hver måned har vi en salme, der indgår i gudstjenesten hver søndag.
På den måde kan vi lære nogle af de nyere salmer at kende. Numrene er dem,
der bruges i ”100 Salmer”.
September: 808 - Fra vest står blæsten.
Lisbeth Smedegaard Andersen
fanger Guds nærvær i sine naturbilleder.
Oktober: 836 - Helligånd, tag mig ved hånden.
Finske Pia Perkiö har skrevet denne salme
som en bøn til Helligånden.
November: 860 - Vi finder fred i kirken.
Iben Krogsdal udtrykker sin glæde over det,
der sker, når vi sidder i kirken og lader
Gud komme til os.
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Kom og vær med!
Der sker meget i kirken. Noget af det har slet ikke med gudstjenesterne at gøre men når præsten deltager, plejer vi at slutte med et Fadervor.
Der er plads til nye mennesker, så kom og vær med. Der er noget for enhver smag.

Susaa Kirkekor

Vores kirkekor er i den heldige situation, at der er balance mellem herre- og damestemmer. Kan du lide at synge, og har du lyst til at tilbringe en aften om ugen med
varmhjertede, glade livsnydere, så kontakt Santa Reinbergers på tlf. 51 39 41 73.
Koret øver hver torsdag i Glumsø kirke kl. 19-20.45, og det er gratis at være med.

Mandagsdamer

Er du glad for at strikke, hækle eller brodere, så er mandagsdamerne det rigtige for dig.
Mandagsdamerne bidrager på deres egen stilfærdige måde til kirkens fremme blandt andet ved at strikke de dåbsservietter, som de små børn får tørret hovedet
med efter dåben.
Mandagsdamerne mødes i Længen hver mandag kl. 14.
Hør mere hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

Formiddagsmøder

Den anden onsdag i hver måned kl. 10.30-12 mødes vi til kaffe,
sang og Danmarkshistorie.
Vi betaler 20 kr. for kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Overskuddet går til en tur, vi planlægger at
gennemføre til foråret.
Vi tager kongerækken, en for en, og man
kan sagtens springe ind, selvom man ikke
kender forhistorien.
Datoerne for efterårets arrangementer
er følgende:
11. september: Svend Estridsen Damernes ven (og kirkens organisator)
9. oktober: Harald Hen Danmarks sidste vikingekonge
13. november: Knud den Hellige hvor hellig var han egentlig?
Svend Estridsen - genskabt
Foto: Nationalmuseet
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Sangaften

Det mørkner, men vi holder fast i lyset og synger efterårets sange. Der er masser af
mol - men der er også livskraft og en vilje til at holde fast i glæden og forhåbningen
om, at vinteren giver os hvile og eftertanke. Susaa Kirkekor hjælper os på vej og vil
måske også synge for os.
Det sker 10. oktober kl. 19 i Længen. Alle er velkomne og det er gratis.

Mød 3 stærke kvinder fra Tanzania.

Tre kvinder fra Danmissions partnere i Tanzania er kommet til Norden for at fortælle
om deres liv. Hvordan blev de til det, de er? Og hvad bidrager de hver især med i
deres kirkelige arbejde?
Anatoria Aligaweza er 56 år, mor til fire og leder af Karagwe stifts menighedsudviklingsprogram. Lilian Kafuruki er 45 år og ugift, gynækolog og overlæge på
Nordveststiftets hospital Ndolage. Og Adria Erasmi på 35 år er mor til tre og
kasserer i Mwanza stift.
De besøger Danmission som genbesøg efter en studietur til Tanzania i februar.
På deres vej gæster de Glumsø. Grib chancen, kom og mød dem.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe/te og et stykke kage.
17. september kl. 19 i Længen.
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KIRKELIG VEJVISER
Kirkekontor:
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 20 84 60 82
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.
Kirkesangervikar Louise Trojahn
Tlf. 26 81 69 35
Mail: louise@trojahn.dk
Mandag og fredag er fridage.
Gravere
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Tlf. 59 51 27 85
Kontortid mandag – torsdag kl. 10-14
Mail: kontor@sctolai.dk
Formand for menighedsrådet:
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø
Tlf. 28 72 39 47. Mail: ao@turbopost.dk
Næstformand for menighedsrådet:
Dorthe Mortensen
Tlf. 23 32 21 19.
Mail: donimo@hotmail.dk
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, 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.

