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Nyt fra menighedsrådet
Først vil jeg beklage, at det sidste kirkeblad ikke blev bragt ud i
december måned.
Vi håber at de omdelte lister og opslag løste problemerne i forbindelse med gudstjenesterne omkring jul.
Efter den travle tid i december hen over jul og nytår for os alle, følger ofte en lang og grå
januar. Men for menighedsrådet har både januar og februar været travle måneder, der
hurtigt har fået ”ben at gå på”. Der er behandlet ønsker fra os og argumenter fra Slots- og
kulturstyrelsen i forbindelse med ombygningen af præstegården. Når dette blad lander i
postkassen skulle vi gerne være meget tæt på at komme i gang.
Da vores vikar præst Johanne, som mange sikkert har observeret, er gravid, skal vi ansætte
en barselsvikar. Derfor beder vi ”jer derude”, om at tage godt imod denne vikar, som der
er taget godt imod Johanne. Jeg tror rigtig mange i vores pastorat allerede holder af Johanne og hendes måde at være ”til stede” på, både i og udenfor kirken. Johanne har med
god energi taget vore nye og ældre traditioner til sig, og samtidig været sig selv.
Jeg har tidligere skrevet om projektet ”Kirke på vej”, som flere af vores menighedsrådsmedlemmer har deltaget i. Projektet er nu afsluttet, hvor et enkelt af de synlige resultater
hos os er ”Rod i Kirken”, som vi håber kan fortsætte.
Roskilde Stift har meddelt, at stiftsrådet har vedtaget ny strategi. Et af punkterne i den nye
strategi er at udvikle og afprøve nye initiativer til inspiration for hele stiftet. Stiftsrådets
arbejde organiseres i 7 udvalg. Et af disse udvalg er således ”Udvalg for Kirke på Vej”. Udvalgets formål er udvikle og eksperimentere med nye former for kirke gennem projekt Kirke
på vej. Jeg er inviteret til at deltage i dette udvalg. Det glæder jeg mig til.
I skrivende stund har vi holdt kyndelmisse, som fortæller os, at halvdelen af vinteren er
gået og lyset får mere magt, dagene bliver tydeligt længere. De fleste af os mærker måske,
at sindet bliver lysere, og energien vokser når vintermørket aftager.
Lad os nyde foråret. Vi ses i Glumsø, Bavelse og Næsby kirker.
Anni Olsen
Formand

2

Præsten har ordet
Som jeg sidder her og skriver til kirkebladet
undrer det mig, at det allerede er tre måneder siden sidste udgivelse. Hvor blev den
vinter af? Kulden er her godt nok i høj grad
endnu, men ud over kalenderen viser både
vintergækker, erantis og de første bestemte
krokus, at foråret er ganske nær.
Selvom det langt fra er de største og
mest prangende blomster, er det alligevel
dem, jeg hvert år glæder mig mest over at se
igen, og det er egentlig ikke forbi vinteren
generer mig. Lune aftener indendørs med
stearinlys og te har også sin charme, men
den livskraft de små blomster viser er simpelthen overvældende, når jorden under
dem stadig er stivfrossen.
De vidner om, at foråret og naturens
liv nu igen er på vej tilbage i al dets magt
og vælde. Det betyder også, at nu nærmer
tiden sig for de store fester: påsken, pinsen og konfirmationerne er alle lige om
hjørnet, og forberedelserne er godt i gang.
Efter at have hørt påskeberetningen lavede
minikonfirmanderne forleden dag de fineste påskeliljer af pap og sugerør, som vi kan
glæde os til vil pynte kirken i påsken.
De er snart færdige med deres forløb
her i kirken, og kan om ganske kort tid
kalde sig minikonfirmander. Henover vinteren har vi haft nogle hyggelige og inspirerende eftermiddage, hvor der både har
været plads til leg og alvor, bibelhistorier
og kreative sysler ud fra fortællingerne.

De egentlige konfirmationer i slutningen
af april og begyndelsen af maj nærmer sig
også med stormskridt og konfirmanderne
glæder sig! Jeg har set billeder af og fået
beskrevet en mængde fine kjoler og sæt
af tøj. Det må jeg så desværre nøjes med,
da det ikke bliver mig, der skal konfirmere
dem. Selvom det er af den glædelige grund,
at jeg på det tidspunkt er på barselsorlov,
er det alligevel lidt trist at ”efterlade” mine
unge mennesker så tæt på konfirmationen.
Nu har vi gennem vinteren lært hinanden at
kende.
Arbejdet med store tematikker som
blandt andet identitet og selvforståelse, dåben og hvad det vil sige at være Guds barn
– uanset alder, tro og tvivl, skabelse og evolution, tro og viden.
Kort sagt en del af de emner, der har betydning, når man både er et moderne og et
troende menneske, ikke mindst et menneske, der lige nu står overfor at bekræfte og
blive bekræftet i sin kristne dåb.
Det har været meget lærerigt for mig at
være sammen med konfirmanderne i det
forløbne halve, og skulle en enkelt eller to
læse med her i kirkebladet, vil jeg også gerne her sige tusind tak for indholdsrige timer
og al mulig held og lykke fremover.
Jeg håber, vi ses.
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 præsten.
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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
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Minikonfirmander

Der er minikonfirmander i Glumsø kirke hvert efterår og vinter. Denne sæson
slutter i marts, men går du i 3. klasse efter sommerferien, er du meget velkommen, når vi begynder igen. Hold øje med kirkens Facebookgruppe og kirkebladet for information om opstart. På programmet vil være hygge, meditation,
sang, leg, kreativitet og samtale om livets store spørgsmål. Det er gratis at deltage.

Babysalmesang

Babysalmesang er for babyer fra 0-12 måneder og enten mor, far eller en
bedsteforældre, og finder sted torsdag kl. 10.00-11.30. 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. Kontakt
Linn Lenna tlf.: 29936111 eller Santa Reinbergs tlf.: 51394173 for oplysninger
om igangværende hold eller kommende og for tilmelding.
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Påsken

Der er naturligvis gudstjenester påsken igennem i pastoratets kirker.
Derudover markerer vi også højtiden med fællesspisning i længen efter
gudstjenesten Skærtorsdag d. 29. marts kl. 17.00 i Glumsø kirke. Både Skærtorsdag og Påskedag d. 1. april vil Suså kirkekor deltage.
Påskedag både i Glumsø kl. 9.00 og i Bavelse kl. 10.30.
De øvrige gudstjenestetider for påsken findes i gudstjenestekalenderen midt i
bladet.

Pilgrimstur

Den 7. april: Vi mødes ved Glumsø Kirke kl. 9.00. Herfra vandrer vi til Bavelse Kirke,
hvor der serveres kaffe og lidt brød. Derefter går turen langs Bavelse sø mod
Næsbyholm, hvor vi spiser vores medbragte frokost m.m. i parken inden turen
går til Næsby Kirke. Her serveres eftermiddagskaffe inden vi går tilbage
til Glumsø.
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Tur med Suså Sognehøjskole

Denne sæson slutter sognehøjskolen med en tur til Jylland den 20.-22. april.
Temaet har i år været moderne kirkekunst, og vi har derfor hovedfokus på netop
dette. Blandt meget andet skal vi se værker af Simon Aaen, Arne Haugen Sørensen og Sven Havsteen Mikkelsen. Vi kommer også forbi museet for religiøs kunst
i Lemvig, der netop nu har en udstilling med Bodil Kaalund samt udstilling om
”teserne”.
Overnatning sker på Hotel Royal i Holstebro. Prisen for turen er ca. 2200 kr. i
dobbeltværelse. Der er mulighed for enkeltværelse mod tillæg.
Turen begynder fredag morgen den 20. april med opsamling ved
Tyvelse præstegård kl. 8.00
Glumsø præstegård kl. 8.10
Herlufmagle præstegård kl. 8.25
Alle er velkomne så længe der er plads i bussen, så skynd dig at sætte kryds i
kalenderen og ikke mindst at tilmelde dig hos Vagn Birk Jensen på vbj@km.dk
eller pr. tlf. på 23291304.
Med venlig hilsen
Suså Sognehøjskole
v/formand Vagn Birk Jensen
Arr.: Tyvelse‐Sandby‐Vrangstrup‐Aversi‐
Tybjerg‐Herlufmagle‐Glumsø‐Bavelse og
Næsby Sogne.
Der er tilmeldingsfrist den 10. april.

Vi synger foråret ind

Vi synger foråret ind Det sker
d. 3. maj kl. 19.00 i Glumsø Kirke.
Velkommen til en hyggelig
aften, hvor vi skal synge vores
dejligste forårssange fra Salmebogen og Højskolesangen.
Til at lede sangen og nok også
til at synge en enkelt forårssang
eller to for os vil både Suså
pigekor og Suså kirkekor deltage. Efter sangen byder menighedsrådet på et glas hvidvin.
Vel mødt.
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GUDSTJENESTELISTE - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
MARTS

GLUMSØ

18. marts Mariæ
bebudelsesdag

kl. 10.30 NN

25. marts Palmesøndag
29. marts skærtorsdag

BAVELSE

NÆSBY

kl. 9.00 VBJ
Kl. 17.00 NN, SK, spisning i
længen efterfølgende

30. marts langfredag

Kl. 10.30 MB

APRIL
1. april påskedag

9.00 AK, SK

10.30 AK, SK, KK

2. april 2.påskedag

10.30 MB

8. april 1.s.e.påske

10.30 VBJ

15. april 2.s.e.påske

9.00 NN

22. april 3.s.e.påske
27. april store bededag

10.30 NN, KK
9.30 og 11.30
Konfirmation AK

29. april 4.s.e.påske

11.30
Konfirmation AK

9.30
konfirmation AK

MAJ
6. maj 5.s.e.påske

10.30 konfirmation AK

10.maj Kr. himmelfartsdag

9.00 NN

20.maj pinsedag

10.30 NN, KK

21. maj 2.pinsedag

11.00 Gunderslevholm

27.maj Trinitatis

10.30 NN

9.00 NN
Gunderslevholm

Gunderslevholm

JUNI
3.juni 1.s.e.trin.

10.30 NN, KK

10.juni 2.s.e.trin.
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9.00 NN

17. juni 3.s.e.trin.

9.00 NN

24.juni 2.s.e.trin.
Sct.Hans dag

10.30 NN, KK

AKTIVITETSKALENDER - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
DATO

HVORNÅR

HVOR

HVAD

Skærtorsdag

29. marts

17.00

Glumsø Kirke og
Længen

Aftengudstjeneste
med efterfølgende mad
i Længen

Lørdag

7. april

9.00

Glumsø – Bavelse Næsby

Pilgrimstur

Torsdag

3. maj

19.00

Glumsø Kirke

Syng foråret ind

NN

=

Ukendt navn

SK

=

Suså Kirkekor

SP

=

Suså Pigekor

K.K.

=

Kirkekaffe

JLK

=

Johanne Langdal Kristiansen

VBJ

=

Vagn Birk Jensen

MB

=

Mette Blomgren

AK

=

Annette Kruhøffer

Friluftsgudstjeneste ved Gunderslevholm

2. pinsedag d. 21. maj kl. 11.00 er der traditionen tro friluftsgudstjeneste ved
Gunderslevholm. Gudstjenesten afholdes i fællesskab med cirka 20 sogne. Vi vil
fejre pinsen med sang og musik samt prædiken for børn såvel som for voksne. Vi
håber naturligvis, at pinsesolen vil danse, men lad ikke eventuel regn stoppe jer
fra at tage afsted. I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten inden døre.
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En blød og fin klud til en sart lille isse
Børn kan ikke undgå at få vådt hår, når de
bliver døbt, og derfor tørrer præsten det lille
hoved med en blød serviet efter at have øst
vand på tre gange.
Nu prøver vi i pastoratets tre kirker at have
særlige dåbsklude, som bliver strikket til
formålet af fint bomuldsgarn i smukke mønstre. Når barnet er blevet døbt, får forældrene den lille klud med hjem som et minde om
barnets første store fest.
Det er Mandagsdamerne, der står for strikningen af de små klude, og mens størrelsen
og garntypen er fastlagt, er der til gengæld
frihed til selv at vælge mønster.
Sådan ser de nye dåbsklude ud – her én med
tro, håb og kærlighed strikket ind i mønsteret.

Detaljer
Det er de sjoveste små detaljer, der vækker
nysgerrigheden og fantasien. Alteret i Glumsø
kirke er et fint træskærerarbejde, der som et
af motiverne har skærtorsdagens fodvask. En
mand sidder og stritter med sine fødeder over
en stor balje vand. En anden mand ligger på
knæ på gulvet, parat til at skrubbe støv og skidt
af. Tilskuerne kigger halvt nysgerrigt og halvt
forfærdede på, for det er Jesus, Guds søn, der
vil vaske fødder på en dødelig discipel. Verden er af lave!
I den før-kristne tid vaskede man gerne sine gæsters fødder for at vise, hvor meget man
skattede deres besøg. Jesus tog skikken med fodbad op skærtorsdag aften og vaskede sine
disciples fødder. Det fortæller Johannes i sit evangelium.
For Jesus var det imidlertid et udtryk for, at mesteren selv ikke var for fin til at vaske lærlingenes fødder. Som menneske – som kristen – skal vi tjene Gud og tjene hinanden, og det
kan vi gøre på mange måder. Fodvaskning er bare én af dem.
Men det har nu sin egen betydning, at præsten selv i de mest højtidelige øjeblikke under
gudstjenesten står og kigger direkte ind på det lille billede. Så bliver man mindet om, at den
fineste opgave i verden er at få lov til at tjene.
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Ny præst

Annette
af Peter short
Johanne Langdal Kristiansen er gået på barselsorlov. Først har hun dog fortalt mig om
alle de spændende opgaver, som forestår
i den kommende tid. Jeg er nemlig blevet
ansat i stillingen som vikar i Glumsø, Bavelse
og Næsby, og jeg er allerede fortryllet af det
store engagement, venligheden og de gode
viljer, jeg har mødt bare i de første få dage.
Jeg glæder mig til at tage fat for alvor. Den
første store opgave bliver forårets konfirmationer, hvor jeg på trods af den korte tid vil
bestræbe mig på at lære alle konfirmandernes navne og personligheder at kende, før vi
mødes i kirken på den store dag.
Der bliver også et forældremøde i kirken for de forældre, der måtte have lyst til
at møde mig før konfirmationsdagen. Den

12. april kl. 19 inviteres forældrene – gerne
ledsaget af deres børn – til et møde, hvor jeg
kort vil fortælle om konfirmationens forløb.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål, og
vi slutter mødet senest kl. 20.30. Familier,
som ikke har fået en mail om dette møde,
må meget gerne kontakte mig.
Som præst har jeg mange utraditionelle erfaringer med i bagagen. Jeg har været gymnasielærer med fagene historie og
kemi, uddannelseskonsulent på de finansielle uddannelser og journalist på en lokalavis i København. Jeg har også en kort tid
været rektor på et gymnasium i Jylland.
Som 54-årig besluttede jeg mig for at
sige min stilling som journalist op for at læse
teologi. Jeg har en god ven, der er præst,
og som hårdnakket siger, at det var Helligånden, der bevægede mig. Jeg er tilbøjelig
til at tro på det, for det var ubetinget en af
de mest ukloge beslutninger, jeg har truffet
- og alligevel en af dem, jeg har været allermest glad for.
At være præst er ikke et almindeligt job –
det er stadig et kald. Jeg plejer at sige, at
min træffetid er hverdage i dagtimerne eller
i forbindelse med gudstjenester og kirkelige
handlinger i weekenden. Man kan dog akut
få brug for at tale med præsten, og jeg kan
nås via en mail på amak@km.dk eller en opringning på 20 84 67 38. Min fridag er om
mandagen, og der kan jeg være længe om
at besvare henvendelser.
Annette Kruhøffer

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 mandagsgruppen, kan du
kontakte Anni Olsen tlf. 2872 3947.
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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

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.

Altergangsgudstjenester på Søvang
Der er altergangsgudstjeneste på Søvang følgende torsdage kl. 14.00:
Den 1. marts kl. 14.00 Vagn Birk Jensen
Den 5. april kl. 14.00 Vagn Birk Jensen
Den 3. maj kl. 14.00 NN
Den 7. juni Kl.14.00 NN

Indsamlinger i kirkerne:
For øjeblikket samles der i
kirken ind til menighedsplejen.
Det er herfra, at kirken blandt
andet kan udbetale jule- og
konfirmationshjælp. Udover
selve indsamlingen i kirken kan
beløb indbetales på MobilePay
tlf. 29121498
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Menighedsrådsmøder
Referatet fra
møderne kan
ses på kirkernes
hjemmeside.

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. 9.3

Tidspunktet for indskrivning af konfirmander, der skal konfirmeres i foråret
2019 vil fremgå af kirkebladet, der uddeles omkring 1. juni og til den tid
også på kirkens hjemmeside og på Facebook.
Konfirmationsdatoer flere år frem kan ses på kirkernes hjemmeside
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
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Kirkelig vejviser
Kirkekontor
Kordegn Karen Vadsager
Storegade 24, 4171 Glumsø
Tlf.: 57 64 59 80. Mail: kv@km.dk
Træffetider: tirsdag 9.00-14.00
Kst. sognepræst Annette Kruhøffer
(fra 15. marts)
Storegade 24
4171 Glumsø
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
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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:
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 sognepræsten.

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 for jer, så tøv ikke med
at kontakte sognepræsten. 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
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.
Gudstjenestekalenderen er i dette nummer af kirkebladet flyttet ind på bladets
midtersider, hvor det kan tages ud sammen med aktivitetskalenderen. Vi håber,
at I finder denne ændring praktisk.
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