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Nyt fra menighedsrådet
Endnu engang må vi beklage manglende kirkeblad til tiden. Nogle borgere har slet ikke
fået bladet, så vi har virkelig fokus på at stramme op på forarbejdet og på samarbejdet
med spejderne. Kirkebladet kan dog altid læses på kirkens hjemmeside:
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
I skrivende stund er et par kolde forårsmåneder forbi, der sker en eksplosion i naturen.
Alting grønnes, og man kan år efter år glædes og forbavses over det liv, der genopstår.
Alt, fra de mindste frø og sarte blomster til buske og gamle stynede træer, skyder igen og
fylder mig med underfundige tanker.
Den tunge sky, med varsel eller risiko for konflikt på arbejdsmarkedet, er for længst drevet
over og måske endda glemt, men det var en stor glæde for os i menighedsrådet, at alle
konfirmander fik den rigtige ceremoni i kirkerne. Tillykke til jer alle.
Ombygningen i præstegården skrider fremad. Der tegner sig snart et fint billede af en
bolig til vores kommende præst.
Vi er endnu engang blevet begunstiget med en dygtig præst som vikar ved vore kirker. Det er mit indtryk, at alle der har mødt og hørt Annette, har fået en god og givende
oplevelse. Tak, Annette. Du har overtaget alle opgaver med en dejlig ro og kompetence
til rådets store tilfredshed. Vi glæder os til samarbejdet om de kommende aktiviteter, som
omtales i dette blad.
Provst Vagn Birk Jensen fik i april måned sin nye provstekollega, idet Anna Kluge, tidligere
sognepræst i Korsør, er udnævnt og indsat i embedet som afløser for Connie Beier. Den
nye provst får dog ikke bopæl i Glumsø, for Anna skal også virke som sognepræst ved
Sct. Mortens kirke i Næstved. Menighedsrådet byder Anna velkommen, vi glæder os
til samarbejdet, og vi siger tak til Vagn, som har haft meget at se til i 2 provstier, siden
Connie valgte at gå på pension.
Der har virkelig været travlhed både i pastorat og provsti, og det var måske en af årsagerne
til, at vi ikke officielt havde fået indsat Annette som konstitueret sognepræst ved vore
kirker. Det rettede vi op på den 13. maj, hvor vi havde en lille fest, og endelig fik sagt rigtig
VELKOMMEN til Annette.
På gensyn i Glumsø, Bavelse og Næsby kirker
Anni Olsen
Formand
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Præsten har ordet
I gamle dage havde hver eneste dag sine
helgener. Man fejrede dem ikke alle sammen, og mange af dem er gået i glemmebogen. I sommertiden er der vist kun to tilbage, som vi husker. Den første er den 24. juni,
Sankt Hans. Dagen er opkaldt efter Johannes Døberen.
Johannes blev født et halvt år før Jesus – det
kan man udlede af det allerførste kapitel
i Lukasevangeliet. Her står der nemlig, at
Johannes’ mor var seks måneder henne i sin
graviditet, da Maria fik besøg af englen.
Vi fejrer imidlertid Sankt Hans om aftenen
før selve dagen. Det er en gammel tradition
og hænger sandsynligvis sammen med, at
man i gamle dage mente, at dagen begyndte med natten!
Når vi tænder bål, har det også rødder tilbage i vores tidligste historie. Da kristendommen kom til, kom Sankt Hansbålet til
at symbolisere lyset i mørket og det nye livs
begyndelse. Kristendommen har ofte formået at bringe nye tolkninger og indsigter
til gamle skikke.

alle kirkens værdier udleveret, bad Laurentius om tre dages henstand, så han kunne
få dem samlet sammen. I stedet for at give
det hele til kejseren, uddelte han det til de
fattige. Derfor blev han straffet med døden.
Måske blev han stegt på en rist – sådan gik
historierne, og derfor afbildes han ofte med
en rist i hånden. Det er dog mere sandsynligt at han ”bare” blev halshugget. Han døde
i 258.
Når vi stadig husker hans navn, skyldes det
en meteorsværm, der besøger jorden hvert
år lige efter 10. august. Meteorerne optræder som stjerneskud på himlen, og de kaldes Sankt Laurentii tårer.
Begge helgener har altså noget at gøre med
lyset, som vi værdsætter ekstra meget på
grund af den lange, mørke vinter. I denne
sommer holder vi to sommergudstjenester
i Bavelse, hvor vi efter kirken samles udenfor
til et lille bål og et glas vin. Kom og vær med
– og nyd den lange dags afslutning med os.
Se de nærmere detaljer inde i bladet.
Annette Kruhøffer

Den anden dag, som nogle nok kender navnet på, er dagen for Sankt Laurentius, den
10. august.
Han var skatmester for kirken i Rom, men
da kejseren på et tidspunkt krævede at få

Sankt Laurentius med risten i Tybjerg kirke.
Foto: Kirsten Trampedach, Nationalmuseet

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

Når et barn bliver døbt i en af vores tre kirker, får det også gaver. På selve dagen
får barnet en børnebibelhistorie med hjem. Det varer nogle år, før barnet kan
have glæde af den, men nogle forældre lader sig inspirere af historierne og omformer dem, så selv de små børn kommer til at elske dem.
Vi er også så lykkelige, at vi kan forære barnet den lille bomuldsklud, som bliver
strikket af frivillige, og som præsten (eller en storebror eller -søster) tørrer dåbsbarnets hår med efter dåben. Bomuldskludene bliver strikket med kærlighed, og
hver af dem er forskellig fra de andre.
Endelig får de et lille æble, lavet af fint, rødt filt og broderet med navn og dato og
kirke. Dette æble får børnene dog ikke med hjem. Det bliver hængt på æbletræet, der står i kirken. En eller to gange om året høster vi æblerne. Forældre og barn
bliver sammen med familien og fadderne inviteret til en lille familiegudstjeneste,
hvor vi husker og festligholder dåben. Vi slutter med at udlevere æblerne til børnene og deres forældre, og så drikker vi æblemost og spiser sandwich sammen.
Den næste æblehøstgudstjeneste bliver 2. juni kl. 10.
De berørte familier skulle alle have fået en invitation.
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Til dig, der gerne vil konfirmeres i 2019
Hvis du til næste år går i 7. klasse og gerne vil konfirmeres, kan du blive skrevet
op til vores konfirmandhold. Indskrivningen foregår den 12. og 14. juni i Længen
i præstegården i Glumsø, begge dage kl. 14.30-17.30.
Medbring en dåbs- eller fødselsattest.
Ved indskrivningen meddeler du og din familie samtidig, hvilken konfirmationsdato I ønsker jer. Når vi kender antallet af tilmeldte på de forskellige dage, kan vi
fastlægge tidspunkterne. Man kan altså beslutte en dato, men man kan ikke på
forhånd vide det nøjagtige tidspunkt på dagen for den kirkelige handling.
Hvis du ikke ved, om du vil konfirmeres eller ej, er du velkommen til at deltage i
konfirmationsundervisningen alligevel.
Undervisningen kommer til at ligge tirsdage eller torsdage klokken 14-15.30. Enkelte gange vil vi forlænge undervisningstiden til kl. 17 eller lægge undervisning
på en weekenddag, men det vil du blive varslet om i god tid.

Hvis du skal konfirmeres senere
Konfirmationsdatoerne i 2019 er søndag 5. maj og Store Bededag 17. maj
i Glumsø kirke, og søndag 12. maj i Næsby og Bavelse kirker.
I 2020 er konfirmationsdatoerne fastlagt. I Glumsø kirke konfirmeres der søndag 3. maj og Store Bededag 8. maj. I Næsby og Bavelse ligger konfirmationen
søndag 10. maj.
Datoerne for konfirmationer i 2021 og fremefter bliver først lagt fast, når menighedsrådet i løbet af efteråret har ansat en ny præst.
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GUDSTJENESTELISTE - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
Maj

Glumsø

27. maj

10.30 AMAK

Bavelse

Næsby

Juni
3. juni 1.s.e.trin.

10.30 AMAK, KK

10. juni 2.s.e.trin.

9.00 MB

17. juni 3.s.e.trin.

9.00 AMAK

24. juni 4.s.e.trin.
(Skt. Hans dag)

10.30 AMAK, KK

Juli
1. juli 5.s.e.trin.
8. juli 6.s.e.trin.

9.00 AMAK
10.30 AMAK

15. juli 7.s.e.trin.
22. juli 8.s.e.trin.

10.30 MB, KK
9.00 VBJ

29. juli 9.s.e.trin.

10.30 VBJ

August
5. august 10.s.e.trin.

10.30 AMAK, KK

12. august 11.s.e.trin.

9.00 AMAK

19. august 12.s.e.trin.
26. august 13.s.e.trin.

10.30 MB
10.30 AMAK

September
2. september 14.s.e.trin.

9.00 MB

9. september 15.s.e.trin.

10.30 AMAK,

16. september 16.s.e.trin.
Høstgudstjeneste

10.30 AMAK, PK

23. september 17.s.e.trin
Høstgudstjeneste
30. september 18.s.e.trin.
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10.30 AMAK, SK
9.00 AMAK,

AKTIVITETSKALENDER - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP
Hvornår

Hvor

Hvad

Juni
12. juni kl. 14.30-17.30
Glumsø – Længen Indskrivning til
i præstegården
konfirmations-undervisning i Længen.
14. juni kl. 14.30-17.30

14. juni kl. 19

Glumsø – Længen Indskrivning til konfirmationsi præstegården
undervisning i Længen.
Bavelse kirke

”Blus over Bavelse” Sommergudstjeneste
med et lille glas bagefter.

Bavelse kirke

”Blus over Bavelse” Sommergudstjeneste
med et lille glas bagefter.

23. august kl. 15-16.30

Glumsø kirke

Suså Pigekor starter ny sæson.

25. august Kl. 14.30-15.30

Glumsø kirke

Juli
12. juli kl. 19

August
Gratis. For piger i 1.-6. klasse
KOKS
Rundvisning i kirke og kirketårn
25. august Kl. 16

Glumsø kirke

KOKS
Koncert med duoen Lars Jansson og
Thomas Agergaard

30. august kl. 10-11.30

Glumsø –
Længen i
præstegården

Babysalmesang - nyt hold starter. Gratis.
For babyer 0-12 måneder med en
forælder eller bedsteforælder

30. august kl. 18.30-20.15

Glumsø kirke

Suså Kirkekor starter ny sæson.
Gratis.
Alle er velkomne til at være med.

AMAK

= Annette Kruhøffer

KK

= Kirkekaffe

VBJ

= Vagn Birk Jensen

SK

= Suså Kirkekor

MB

= Mette Blomgren
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Glumsø synger
Glumsø er kendt for sit musikalske liv. Der
kan sagtens være store og bemærkelsesværdige højdepunkter, som da Sys Bjerre
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gæstede byen. Men vigtigere er det nok, at
musikken og sangen gennemsyrer byens liv.
De to kirkekor bidrager til glæden med hver

deres repertoire, og begge kor er præget
af godt sammenhold og en hyggelig stemning. Man behøver ikke at være rutineret for
at være med. Hver fugl synger med sit næb,
og Santa Reinbergs sørger for, at man får en

plads, der svarer til de muligheder, som ens
stemme giver.
Korene medvirker nogle gange om året ved
gudstjenester, ligesom der er nogle koncerter i kirken eller andre steder.
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Blus over Bavelse

Så tænder vi et lys i kvæld, vi tænder det for
glæde …

Kom til en stemningsmættet sommergudstjeneste i den gamle kirke ved søen. Med
blide toner fra orglet, nogle lyse sommersange og en prædiken om livet og kraften
og kærligheden takker vi Gud med en gudstjeneste i Bavelse kirke. Bagefter går vi ud og
tænder et lille bål, der kan varme os, mens vi
ser solen synke mod horisonten. Der bliver
serveret et lille glas vin eller sodavand til de
fremmødte.
Det er torsdagene den 14. juni og den 12.
juli – begge dage klokken 19. Alle er velkomne, og det er gratis.

Bavelse kirke. Foto: Kirsten Trampedach,
Nationalmuseet.

Udsigt over Bavelse sø

Altergangsgudstjenester på Søvang
Vores lokale ældrecenter, Søvang, er hjem for en del af vores ældre medborgere.
Adskillige af disse har svært ved at komme hen i kirken. Derfor arrangerer vi
gudstjenester med altergang på Søvang. Alle – både beboere, pårørende og
gæster - er velkomne ved disse gudstjenester, der er placeret om eftermiddagen.
Der er altergangsgudstjenester på Søvang følgende torsdage kl. 14:
Den 7. juni kl. 14 ved AMAK
Den 5. juli kl. 14 ved AMAK
Den 2. august kl. 14 ved AMAK
Den 6. september kl. 14 ved AMAK
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Hele Glumsø kokser
Den 25. august er der KOKS i Glumsø. Det står for Kræmmermarked, Open
air, Kulturnat og Sommerfest, og det meste af byen er på benene. Glumsø kirke
deltager naturligvis i det hele.
Vi har vores sædvanlige stand, hvor vi møder borgerne og udfordrer dem til at
komme med input og ideer. Om eftermiddagen slår vi dørene op til kirken og
inviterer indenfor.
Klokken 14.30-15.30 er der rundvisninger i kirken og kirketårnet.
Få historien om det gamle dåbsfad af tin fra 1622 eller tag med op i tårnet og se,
hvor klokkeren stod i gamle dage, når folk skulle ringes til kirke.
Klokken 16 er der koncert med Duoen Lars Jansson og Thomas Agergaard. Lars
Jansson er svensk pianist, med en international karriere, han har været toneangivende i den såkaldte nordiske lyd, er meget virtuos og har et lyrisk melodisk
tonesprog. Hans spil har en lethed, samtidig
står det meget klart, men alligevel med en
karakteristisk varme.
Thomas Agergaard er også eksponent for
den nordiske lyd.
Alle er velkomne, og det er gratis.
Det gamle dåbsfad. Teksten på kanten lyder:
”Anno 1622 den 20. Januarrius lodt Her Niells
Hansen och Niels Ipsen Kyerckeverge ud i Glumse
bekoste dette Becken paa Kierckens Bekostnung.”
Duoen Lars Jansson og
Thomas Agergaard
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Kirkelig vejviser
Kirkekontor
Kordegn Karen Vadsager
Træffes på tlf. 57 64 59 80 tirsdage kl.
14-17.
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.
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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. 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.
Gudstjenester:
Se kalenderen på dette blads midtersider eller på listen over Gudstjenester på
Søvang side 12.

.

Glumsø kirke har et krucifix,
der formentlig stammer fra den sidste
del af middelalderen. Det bliver omtalt
i 1758, hvor det hang på muren med et
billede af jomfru Maria ved siden af. Nu er
Maria væk, og vi har bare Kristus tilbage.
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Da foråret kom til Glumsø
Glumsø kirke var pænt fyldt, da Suså Kirkekor og Suså pigekor holdt fælles forårskoncert.
Programmet var varieret og spændte fra det sjove og rytmiske til det mere romantiske.
De forårsglade piger sang om anemoner og engle og forår. De voksne stemmer fortalte
om forventninger, følelser og forhåbninger i foråret. Det brusede under hvælvingerne,
da begge kor stemte i med Forårets Sang af A. Lindgren. Og teksterne spændte vidt,
da Luther og Grundtvig kom i selskab med Sebastian og Anne Linnet. Undervejs læste
præsten et lille, kort eventyr om æblegrenen, der er så fin på den men alligevel rødmer,
da den bliver kysset af en mælkebøtte.
Efter koncerten var menighedsrådet vært ved et lille traktement i våbenhuset.

