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Corona

– sådan bekæmper vi smitte
I Gumsø-Bavelse-Næsby pastorat følger vi de til enhver tid givne regler for sikkerhed og sundhed.
Det betyder
• At vi ikke lukker flere ind i kirken, end der må være.
• At vi har håndsprit til hænderne ved indgangen og mundbind til dem, der ikke
selv medbringer det.
• At vores gudstjenester ikke er længere end anbefalet, og at vi kun synger, når
det skønnes at være sundhedsmæssigt forsvarligt.
• At vi vasker inventar af mellem to gudstjenester, og at vi bruger salmeark, når
vi har flere tjenester i træk.
Det er derfor med ret stor frimodighed, vi byder jer alle velkommen i kirken – så
længe der er plads. Dog anbefaler vi, at mennesker, der er bange for at blive
smittet med corona, bliver hjemme.
For at tilgodese alle og gøre valget nemt, lægger præsten sin prædiken på kirkens
hjemmeside søndag morgen. Det vil således være muligt at gå på nettet og læse
den hjemme.
Altergang er suspenderet, så længe vi skal passe ekstra på. Men husk: Det er altid
muligt at ringe til præsten og få en aftale om nadver, enten hjemme hos dig eller
i kirken. Vi finder et tidspunkt, der passer begge parter.
Læg mærke til, at vi ikke bare har ”ganget op”,
idet der er særlige hensyn til de enkelte
kirkerums indretning

Så mange må vi være i kirken
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7,5 kvm pr. person:

4 kvm pr. person:

2 kvm pr. person

Glumsø

12

18

35

Bavelse

6

11

20

Næsby

15

24

40

Menighedsrådsformanden har ordet
Foråret er lige om hjørnet, og det kan
fornemmes, selv om det er koldt derude.
Det er tydeligt, at de lyse timer er tiltaget
markant.
Sådan skrev jeg for et år siden, inden
landet for alvor blev ramt og ”styret” af
Covid-19. Det mærkeligste år i mange
menneskers liv er gået, og da vi ved årsskiftet så lys forude i form af vaccine mod
virussen, blev vi desværre sat tilbage på
grund af den engelske mutation af virus
og nye restriktioner.
Vintermånederne har været grå og triste,
men på forunderlig vis sker der noget i
os (i hvert fald i nogle af os), når vi på en
kold januardag overraskes af snevejr. De
mennesker, jeg var i kontakt med denne
dag, lød lidt gladere i stemmen og syntes,
det var hyggeligt og smukt. De forunderlige
snefnug, der suser gennem luften. Naboens børnebørn byggede snemand og fik
røde kinder, og deres glade stemmer fyldte
kvarteret. Er det lidt eller meget, der her er
årsag til, at sindet bliver lidt lysere? Måske
er det tegn på, at vi altid er klar til at vælge
den lyse side, så snart det er muligt?

Jeg håber, at januar og februar er vel
overstået, når dette blad omdeles, og vi
snart kan ses på normal vis både privat,
til møder og i kirkerne. Det er svært helt
at forestille sig, hvad der er muligt
i foråret.
For et år siden skrev jeg også, at menighedsrådet ventede på godkendelse af
vores projekt med omlægning af indgangspartiet ved Glumsø kirke. Det fik
vi med forskellige forbehold. Blandt andet
blev vi anbefalet at genbruge granit- og
chaussésten fra den gamle trappe. Vi
syntes, at det var en god løsning, men
det har ikke været så enkelt. Mange har
sikkert lagt mærke til, at der har været
problemer undervejs, og det endelige
resultat er ikke på plads i skrivende stund.
Men vi kan alle glæde os til, det hele
bliver færdiggjort.
Lad os sammen huske, at det er muligt at
mødes i vores tre smukke kirker i Glumsø,
Bavelse og Næsby.
Anni Olsen
Formand
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Påske og Pinse
PALMESØNDAG 28. MARTS 2021
Traditionelt er kirken fuld af glade børn og familier denne dag.
I år tør vi ikke planlægge med en fuld kirke. I stedet laver vi to arrangementer.
På den måde håber vi, at der skabes plads i kirken til dem, der ønsker en traditionel
gudstjeneste, og at alle andre alligevel får mulighed for at høre kirkens glade budskab.
Bavelse kirke kl. 10.30: Højmesse
En traditionel gudstjeneste, hvor præsten prædiker over teksten om Jesus, der rider ind
i Jerusalem på et æsel (Matthæusevangeliet kap. 21, vers 1-9 )
Glumsø kirkegård og omegn kl. 9-15: Påskeløb for alle aldre
En coronasikker skattejagt for hele familien. Påsken bliver fortalt på en sjov måde
gennem små opgaver og QR-koder, der sætter lyd og perspektiv på den gamle historie.
Man kan starte og slutte, når man har lyst og tid. Det er ikke nødvendigt med tilmelding,
og det koster ikke noget at deltage.
Wilhelm Morgner: Indtoget i Jerusalem (1912)
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Hvis alt går, som vi håber ...
SKÆRTORSDAG 1. APRIL 2021 KL. 17 I GLUMSØ KIRKE
Denne dag er kirkens og fællesskabets dag. Vi markerer den
med en kort gudstjeneste efterfulgt af et fælles påskemåltid i Længen.
Alle er velkomne, arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding.

LANGFREDAG 2. APRIL 2021 KL. 10.30 I NÆSBY KIRKE
Påskens sørgelige dag, hvor vi mindes Vorherres død på korset. Der er ingen blomster
på alteret, og der er ingen altergang. I år markerer vi dagen med en kort gudstjeneste
med prædiken.

PÅSKESØNDAG 4. APRIL 2021 KL. 10.30 I GLUMSØ KIRKE
”Påskemorgen slukker sorgen”, skrev Grundtvig i 1843. Vi fejrer, at Jesus
stod op fra de døde. Gudstjenesten er præget af glæde og af troens
bekræftelse, og vi håber meget, vi må have altergang denne dag.

2. PÅSKEDAG 5. APRIL 2021 KL. 10.30 I BAVELSE KIRKE
På denne dag sørger disciplene, for de havde endnu ikke forstået, at Jesus lever, men
det finder de ud af. Derfor er dagens gudstjeneste præget af både sorgen og glæden.

PINSEDAG 23. MAJ 2021 KL. 10.30 I GLUMSØ KIRKE
Der var tomhed efter Jesus, men 10 dage efter Kristi Himmelfart steg Helligånden ned
over os. Disciplene talte alverdens sprog og kunne nu fortælle om Jesus i alle lande. Det
regner vi som kirkens fødselsdag, og det er i centrum ved vores gudstjeneste.

2. PINSEDAG 24. MAJ 2021 KL. 10.30 I NÆSBY KIRKE
Den sidste kirkelige helligdag, før vi går ind i Trinitatistiden,
hvor vi fokuserer på påskens mange tanker og begivenheder.

Evt. aflysninger p.g.a. corona findes på kirkernes hjemmeside og ved opslag.

www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
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Babysalmesang
Små børn forstår musikkens sprog. De får
udviklet deres evner og bliver stimuleret
af at lytte og lege med musik.
Er dit barn mellem 0 og 1 år og har du fri
torsdag formiddag, er I velkomne til babysalmesang. Vi synger, danser, leger og laver

rytmer. Når de små bliver trætte, drikker de
voksne kaffe eller te og hygger sig.
Det foregår hver torsdag formiddag kl.
10-12 i Længen i Glumsø Præstegård. Det
er gratis at deltage. Tilmeld jer hos Santa
Reinbergs på tlf. 51 39 41 73

Pigekor
Hvis du er en pige, der går i 1.-6. klasse, og
som kan lide at synge, er du velkommen i
Susaa Pigekor. Vi synger sjove, smukke sange, og vi øver os hver torsdag kl. 15-16.30
i Glumsø kirke. Nogle gange optræder vi
også – enten i kirken eller ude i byen.

Når vi har øvet os, spiser vi boller og drikker saftevand i Længen. Og så hygger vi os
meget og har det sjovt sammen.
Det er gratis at deltage. Ring til Santa Reinbergs, der er korleder, på tlf. 51 39 41 73
og meld dig til.

Aktiviteter for både børn og voksne er i skrivende stund aflyst på grund af
corona-restriktioner. Hvis du eller dit barn gerne vil deltage, når vi starter igen,
så ring eller skriv til Santa Reinbergs og træf aftale om at blive kontaktet.
6
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GUDSTJENESTELISTE
Glumsø
28. februar

2. s. i Fasten

28. februar*

Konfirmandgtj.

12.3w0

7. marts

3. s. i Fasten

9.00 PIAJ

14. marts

Midfaste

21. marts

Mariæ Bebudelse

28. marts

Palmesøndag

1. april

Skærtorsdag

2. april

Langfredag

4. april

Påskedag

5. april

2. Påskedag

11. april

1. s. e. Påske

18. april

2. s. e. Påske

10.30

25. april

Konfirmation

Formiddag

30. april

Konfirmation

Formiddag

2. maj

4. s. e. Påske

9. maj

5. s. e. Påske

13. maj

Kristi Himmelfart

10.30 KK

16. maj

6. s. e. Påske

10.30

23. maj

Pinsedag

10.30

24. maj

2. pinsedag

30. maj

Trinitatis

6. juni

1 s. e. Trinitatis

AK = Annette Kruhøffer
PIAJ = Pia Abery Jacobsen

Bavelse

Næsby

10.30

10.30 KK
10.30
10.30
17.00
10.30
10.30
10.30 KK
10.30

10.30
10.30

10.30
10.30
10.30

SP = Susaa Pigekor
SK = Susaa Kirkekor

KK = Kirkekaffe

* Af coronahensyn er gudstjenesten KUN for konfirmander.
Andre kirkegængere henvises til formiddagens højmesse i Bavelse.
Gudstjenesterne og aktiviteterne er planlagt, så sikkerhed og sundhed er i højsædet.
Hvis coronareglerne tillader det, vil vi måske lave flere – hold øje med kirkernes hjemmeside.

8

AKTIVITETSKALENDER
Hvornår

Hvor

Hvad

Onsdag 10. marts kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde

Onsdag 17. marts kl. 16

Længen

”Lad os læse en
bog sammen”

Onsdag 24. marts kl. 19

Længen

Prædikenværksted

Søndag 28. marts

Begyndelsessted:
Glumsø kirke

Påskeløb for hele
familien

Tirsdag 6. april kl. 19

Længen

Prædikenværksted

Onsdag 14. april kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde

Onsdag 21. april kl. 16

Længen

”Lad os læse en
bog sammen”

Torsdag 6. maj kl. 19

Glumsø kirke

”Syng foråret ind”

Lørdag 8. maj kl. 9

Mødested:
Glumsø kirke

Pilgrimsvandring

Onsdag 12. maj kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde

Søvang
Den første torsdag i måneden er der normalt gudstjeneste eller andagt for
Søvangs beboere og andre. Disse gudstjenester har været suspenderet, siden
Corona-restriktionerne blev indført.
I skrivende stund er der stadig ikke nyt om, hvornår vi må genoptage dem. Når besøgsforbuddet ophæves, vil vi igen lave ”Salmesang og altergang” eller arrangere
ture til en af vores dejlige kirker, hvor vi kan holde en gudstjeneste for seniorer.
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Musik i kirken
Vi har normalt masser af musik i kirken.
I det forløbne år har vi aflyst vores koncerter og sangaftener, men vi kommer
i gang igen til efteråret – blandt andet
med Alberte Winding Duo.
Der er dog stadig musikalske oplevelser
for kirkegængerne. I gudstjenesterne
får musikken lov at føre ordet først og
sidst – og flere gange undervejs.

Syng foråret ind
Sang forlænger livet. Og sang forgylder dagen.
Fællessangen fik et løft, da vi lærte at være
sammen i sang – hver for sig.
Hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt,
synger vi foråret ind i fællesskab med hjælp
fra Susaa Pigekor og Susaa Kirkekor.
Vi synger om sol og vækst, om frodighed på spring og om
kærligheden, der blomstrer om kap med naturens forårsbebudere.
De to kor vil også synge for os.
Efter arrangementet vil der være en forfriskning til alle.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig
Torsdag 6. maj kl. 19 i Glumsø kirke

Aktiviteter for både børn og voksne er i øjeblikket aflyst på grund af
coronarestriktioner. Hvis du gerne vil deltage, når vi starter igen, så ring
eller skriv til Santa Reinbergs og træf aftale om at blive kontaktet.
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Susaa Kirkekor
Kom og syng med i Susaa Kirkekor. Det foregår i
Glumsø kirke.
Der er masser af godt humør og hyggeligt samvær.
Men der bliver også sunget, og vi har både dybsindige
salmer og dristige viser på repertoiret.
Vi øver hver torsdag kl. 19-20.45 i Glumsø kirke.
Det er gratis at være med.
Kontakt korets leder, Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73.

Månedens salme

Hver måned vælger vi en salme, som vi synger ved alle gudstjenester, så vi kan
lære den. Numrene henviser til ”100 salmer”.
Marts: Nr. 803
April: Nr. 828
Maj:
Nr. 835

”Maria, snart er det forår” af Lisbeth Smedegaard Andersen
”Du venter at finde os vågne” af Lars Busk Sørensen
af Holger Lissner

Der var lagt op til salmesang og bjældeklang med denne fine gamle præstekane, men i
2020 udeblev både julesneen og den kirkelige fejring af julen.
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Laurits Tuxens billede af Valdemar den Store, der indtager Arkona (1894)

Formiddagsmøder

Vores hyggelige formiddagsmøder handler ikke kun om at have det rart. Vi vil også
gerne blive klogere. Vi synger, drikker kaffe, taler med hinanden og hører om Danmarkshistoriens konger og dronninger.
Vi glæder os også til, at det engang bliver muligt at realisere vores planer om en menighedstur til Lund. Domkirken er et imponerende bygningsværk med tråde tilbage til de
vigtigste personer og begivenheder i Danmarks middelalder, og den lille by Dalby huser
en gammel kirke, der nåede at være domkirke i ganske få år.
Onsdag 10. marts kl. 10.30: Erik Lam – kongen, der abdicerede
Onsdag 14. april kl. 10.30: Svend, Knud og Valdemar
Onsdag 12. maj kl. 10.30:
Valdemar den store – starten på et nyt dynasti

Frivillige
Der er brug for frivillige i det kirkelige arbejde. Har du lidt kræfter til overs, og har
du lyst til at bruge dem i et varmt fællesskab med venlige, spændende og kreative mennesker, så ring til Marianne Larsen tlf. 24 24 45 57 eller send en
mail til mest.larsen@gmail.com.
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Hygge og håndarbejde
Mandagsdamerne er egentlig torsdagsdamer – vi mødes bare om mandagen kl. 14. i
Længen. Lyder det underligt? Mød op og få historien.
Vi drikker kaffe og synger, taler sammen og laver håndarbejde. Det er mandagsdamerne, der strikker de dåbsservietter, som dåbsbørnene får tørret hår i efter dåben. Og det
er nogle af mandagsdamerne, der har lavet støvtæpper til døbefontene i vore tre kirker.
Flere oplysninger kan fås hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

Pilgrimsvandring
Vores traditionelle pilgrimsvandring starter i Glumsø, går videre til Bavelse og har et
stop i Næsby, før vi er tilbage i Glumsø igen.
På opfordring fra tidligere deltagere giver vi mulighed for, at man kan stå på turen i Bavelse eller Næsby – eller stå af de samme steder. Der vil blive arrangeret kørsel (private
biler) for dem, der har meldt sig hertil.
Deltagerne medbringer selv en madpakke og drikkevarer, men der serveres kaffe/the og
kage undervejs.
Det er lørdag 8. maj kl. 9 med start i Glumsø kirke. Det koster ikke noget at deltage.

Prædiken-værksted
Vi samles et par timer i Længen for at læse teksten til den kommende søndag for at
finde ud af, hvad præsten skal tale om. Vi taler også om salmer, der passer til teksten –
eller som vi bare gerne vil synge.
Kom og sæt dit præg på gudstjenesten!
Onsdag 24. marts kl. 19: Evangelietekst er Johannesevangeliet, kapitel 6 vers 1-15
Tirsdag 6. april kl. 19: Evangelietekst er Johannesevangeliet kapitel 20, vers 19-31.

Lad os læse en bog sammen
Kan du lide at læse? Så kom og vær med i en studiekreds om litteratur.
Vi læser en bog og mødes en gang om måneden for at snakke om, hvad vi har læst.
Studiekredsen kom på grund af coronaen ikke i gang fra årets begyndelse, men vi håber,
at det vil lykkes i foråret. Vi mødes en onsdag i måneden i Længen.
Den første bog, vi læser, er ”Iseskrog” af Margrethe Tjalve, en historisk roman om Hans
Egedes hustru Gertrud.
Datoerne i foråret er onsdag 17. marts og onsdag den 21. april kl. 16-17.30.
Alle er velkomne.
Aktiviteterne er planlagt, så sikkerhed og sundhed er i højsædet.
Hvis coronareglerne ikke tillader dem, vil vi aflyse
– hold øje med kirkernes hjemmeside.
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Musik i kirken
Årets konfirmander

Vi startede konfirmandundervisningen
med en festlig gudstjeneste og nåede heldigvis at have mange gode timer sammen,
inden samfundet lukkede ned.
Nu står konfirmationerne for døren. Hver
konfirmand har for længe siden bestemt
sig for en konfirmationsdato, og den
holder – for dem, der vil holde fast ved de
oprindelige planer. Men vi er nødt til at
inddele konfirmanderne i meget små hold
for at være sikre på at kunne gennemføre.
Nogle af familierne vil måske gerne kunne
samle mange mennesker til festen, og det

er usikkert, om det vil kunne lade sig gøre
i slutningen af april. Andre vil gerne kunne
invitere familiens gamle uden at udsætte
dem for risiko, og flere vil jo nå at være
blevet vaccineret jo længere hen på året,
vi kommer.
Som en service overfor familierne tilbyder
vi, at de enkelte elever individuelt kan
flytte konfirmationen til efteråret. Vi
finder i givet fald et tidspunkt, der passer
både familien og præsten. Det vil blive enten en lørdag eller en søndag umiddelbart
før eller efter gudstjenesten.

Øverst tv.:
Film og coronaafstand i præstens stue
Øverst th:
Et laaangt bord med god afstand
Nederst th:
Golgata i Glumsø

Konfirmationsdatoer i 2022 (næste års hold):
Glumsø Kirke:
Søndag den 8. maj og fredag den 13. maj (St. Bededag)
Bavelse og Næsby kirker: Søndag den 15. maj
14

Præsten har ordet
Vi står foran et forår, der kan blive langt
og ensomt for mange. Vi skal holde afstand og passe på. Andre mennesker er
pludselig blevet en mulig kilde til sygdom
og fortræd. Og selv kirken har indrettet sig
på, at dette liv her på jorden er vigtigt og
skal værnes – så godt vi kan. Der er intet
godt at sige om coronavirus.
Til gengæld er der meget godt at sige om
den livskraft, der besjæler os mennesker.
Vi var knugede et stykke tid, da den første
coronabølge tvang os ind bag lukkede
døre, men så begyndte vi at synge sammen. I fællesskab – men hver for sig.
I skrivende stund raserer den anden bølge, og den vil formodentlig leve på os og
blandt os hele foråret.
Alligevel pibler livet frem fra alle sprækker
og kroge. Unge mennesker kysser, som
de altid har gjort. Midaldrende herrer og

damer mødes på Storegade og hygger og
snakker på behørig afstand af hinanden –
men så råber vi bare lidt højere. Og ældre,
der skal passe særligt på, er ikke bange
for at dele smil og hilsener ud, når de skal
hen i Brugsen for at handle.
Guds skaberværk er stort!
I kirken mærker vi en stigende interesse
for det gode budskab, vi bærer frem. Det
er ærgerligt, at vi ikke bare kan slå dørene
op og byde folk indenfor. Men den dag
kommer snart, da vi alle er vaccinerede
og igen kan mødes i kirken til fællessang.
Som Ingemann skriver:
I verden er ej nød så stor,
Guds nåde dog er større
På gensyn i kirken,
Sognepræst Annette Kruhøffer
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Kirkelig vejviser
Kirkekontor:
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 57 64 61 21
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.
Kirkesanger Linn Lenna
Tlf. 29 93 61 11
mail: linnlenna@icloud.com
Mandag og tirsdag 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
Næsbyvej 31A, 4171 Glumsø
Tlf. 23 32 21 19.
Mail: donimo@hotmail.dk
Webmaster for kirkernes hjemmeside:
Anni Olsen: ao@turbopost.dk

Kirkeværge for Glumsø:
Lars Naalund, tlf. 20 45 10 97
Kirkeværge for Bavelse og Næsby:
Arne Skagge Pedersen, tlf. 57 64 70 92
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.

