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Glumsø-Bavelse-Næsby Kirker

Skal du være det nye medlem i menighedsrådet?
Menighedsrådet arbejder med mange spændende projekter og aktiviteter. Vi
• skaber gode rammer for det kirkelige liv
• planlægger foredrag og koncerter
• vedligeholder vores gamle kirker
• er arbejdsgiver for dygtige og engagerede medarbejdere
• bestyrer et budget på næsten 3 millioner kroner
Der er brug for alle kræfter og kompetencer. Vil du have indflydelse til gavn for
kirken og menigheden, så mød op til

Orienteringsmøde TIRSDAG den 18.august kl.19 i Længen
Her kan du høre, hvad menighedsrådet har lavet i den forgangne periode. Og du
bliver orienteret om det kommende menighedsrådsvalg. Der er udarbejdet et nyt
regelsæt og nye procedurer, som vi fremlægger på mødet.
Det nye menighedsråd opstilles og vælges af de fremmødte folkekirkemedlemmer
på selve

Valgforsamling TIRSDAG den 15.september kl.19 i Længen
Der vil komme mere derom senere, så følg med i medierne og på pastoratets
hjemmeside! Sæt allerede nu kryds i kalenderen for begge datoer.
Vel mødt
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MENIGHEDSMØDE OG VALG TIL MENIGHEDSRÅD 2020

Menighedsrådsformanden har ordet
Arbejdet i menighedsrådet er meget alsidigt, nogle gange besværligt, men mest
af alt også spændende. Der er mange
love og regler, der håndteres af instanser,
som skal konsulteres, når vi arbejder med
opgaver ved kirkerne, kirkegårdene og
præstegården.
Menighedsrådet består af 10 medlemmer,
1 medarbejderrepræsentant, 2 suppleanter
og præsten. I den forgangne periode har
rådet arbejdet med meget forskelligartede
opgaver, som det også fremgår af beretningerne fra kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg. Kassereren
holder styr på økonomien i samarbejde med
regnskabskontoret i provstiet.
Specifikke opgaver uddelegeres til og
varetages af ovennævnte udvalg, men
beslutninger skal altid træffes af hele
menighedsrådet.
I den forløbne valgperiode har vi taget
afsked med provst Connie Beier, og efter
to vikarperioder valgte vi at ansætte
Annette. Vi ved, at det er til stor glæde for
menigheden, og menighedsrådet værdsætter samarbejdet med Annette både i
og uden for kirken.
Vores dygtige organist Santa og kirkesanger Linn er vi også forkælede med. Deres
samarbejde indbyrdes, med Annette, og
med menighedsrådet betyder, at vi i fæl-

lesskab kan skabe sammenhæng og styrke
hele kirkelivet.
Vi har forskellige tilbud til børn og voksne i alle aldre. Det giver mulighed for at
mødes i og ved kirkerne og i Længen. Vores
tre kirker har forskellige rum og dermed
særlige fortrin hver især. Derfor prøver vi
på at udnytte disse fortrin til forskellige
typer gudstjenester, andagter, koncerter og
andre aktiviteter. Det er vigtigt for mig at
både Glumsø, Bavelse og Næsby kirker er
”min kirke”. Den tanke vil jeg så gerne dele.
Ved særlige lejligheder, får vi hjælp af
vores flittige frivillige, som hjælper f.eks.
med traktementer, og nogle af ”mandagsdamerne” strikker dåbsklude, som
dåbsbørnene får med hjem.
Kirketjenere og gravere ansættes af kirkegårdsforvaltningen Sct. Olai. Samarbejdet
her fungerer rigtig godt, og vi sætter
især pris på, at forvaltningen, så vidt det
er muligt, ansætter lokale borgere som
kirketjenere.
For det nye menighedsråd gælder følgende: Nogle opgaver ligger fast, men der er
bestemt også rum for nye tanker og ideer,
så husk:
Du kan være med til at bestemme,
hvad din kirke kan.
Menighedsrådsformand
Anni Olsen
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Noget ud over det sædvanlige
Sommernat i Næsby
Kom til en anderledes gudstjeneste. Vi mødes i Næsby kirke kl. 19 til sang, poesi og
læsninger. En kort prædiken og et fadervor bliver deltagerne heller ikke snydt for. Efter
gudstjenesten drikker vi et glas med hinanden og nyder den stille sensommeraften.
Torsdag 20. august 2020 kl. 19 i Næsby kirke.

Høstgudstjeneste
I glæde og taknemmelighed over, at vi har, hvad vi behøver, holder vi høstgudstjeneste. Kirken er festligt pyntet
med markens afgrøder. Susaa kirkekor synger, og med
deres hjælp vil salmernes brus løfte taget på kirken. Vi
plejer at få en lille kop kaffe eller forfriskning med hinanden efter gudstjenesten.
Søndag 6. september 2020 kl. 10.30 i Glumsø kirke.

Alle Helgensgudstjeneste
Den første søndag i november er Alle Helgens
søndag. Den dag husker vi dem, der kun lever i
vore hjerter. I vores kirker er vi holdt op med at
læse navnene på årets døde op, men der bliver en
lille pause undervejs i gudstjenesten, hvor vi tænder lys for at mindes og for at understrege håbet
om, at vi engang skal ses igen.
Susaa Kirkekor medvirker ved gudstjenesten.
Søndag 1. november 2020 kl. 16 i Glumsø kirke.

Første søndag i Advent
Julen begynder selvfølgelig i kirken.
Traditionen tro holder vi første søndag i advent en familiegudstjeneste med sange, der er børnevenlige, og med en prædiken, som
kan tage alle mulige former. Minikonfirmanderne deltager med det,
de har lavet i undervisningen, og Susaa Pigekor synger for os.
Søndag 29. november kl. 10.30 i Glumsø kirke.
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Formiddagsmøder
Vi tror på, at vi til september kan genoptage vores hyggelige
formiddagsmøder. Vi synger, drikker kaffe, taler med hinanden og hører om Danmarkshistoriens konger og dronninger.
Det koster 20 kroner at deltage, og vi kan for de penge spare
lidt op til en menighedstur, som vi havde glædet os til dette
forår, men som må udskydes. Vi skulle nemlig have været til
Lund – det gamle danske ærkesæde – og se domkirken.
Det gemmer vi imidlertid til næste år. Indtil da nøjes vi med
de gode historier.
Onsdag 9. september kl. 10.30:
Knud Lavard – manden, der ikke blev konge
Onsdag 14. oktober kl. 10.30:
Erik Emune – en parentes med stor betydning
Onsdag 11. november kl. 10.30:
Erik Lam – kongen, der abdicerede
Onsdag 2. december:
Juleafslutning med quiz

Knud Lavard fra Vigersted kirke

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.

Mandagsdamer
Mandagsdamerne er egentlig torsdagsdamer
– vi mødes bare om mandagen.
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
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Babysalmesang
Små børn forstår måske ikke så mange
ord, men de 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.
Første gang er 10. september.
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.
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Når vi har øvet os, spiser vi boller og drikker saftevand i Længen. Og så hygger vi
os meget og har det sjovt sammen. Første
gang er 3. september.
Det er gratis at deltage. Ring til Santa Reinbergs, der er korleder, på tlf. 51 39 41 73
og meld dig til.

Minikonfirmand
Alle børn i 3. klasse inviteres til at gå til
minikonfirmand. Vi snakker og leger og er
kreative på mange måder. Og så når vi at
snakke om nogle af livets store spørgsmål,
mens vi spiser boller eller småkager og
drikker saftevand til.
Det foregår på onsdag eftermiddage
klokken 14-15.30.

Første gang er onsdag den 7. oktober.
Både 1. søndag i advent og palmesøndag
er vi med i kirken for at vise, hvad vi har
lavet.
Hvis det er noget for dig, er du velkommen til at melde dig til hos kirkesanger
Linn Lenna på tlf. 29 93 61 11 eller mail:
linnlenna@icloud.com

VI PLEJER AT LAVE NOGET MERE …
På grund af corona-epidemien er der mange ting, vi ikke har kunnet. Normalt har
vi haft Rod i Kirken – en gudstjeneste for dem, der gerne vil gøre noget selv
i stedet for at sidde stille og lytte.
Men vi kan ikke garantere en sikker afstand mellem deltagerne, så derfor venter
vi med det.
Vi har heller ikke haft Æblehøstgudstjenester i dette forår. Vi planlægger vores
næste æblehøstgudstjeneste til engang i foråret, så det er trygt for familierne
at gå i kirke.
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Musik i kirken

Vi har masser af musik i kirken – her er et lille udpluk af mulighederne.

Efterårssange
Vi har mange dygtige og sangglade mennesker i vores by. Det mærker vi, når der
er sangaften i kirken. Vi, der pipper med
lidt rustne næb, bliver løftet og båret af
stærke stemmer.
Med hjælp fra Susaa Pigekor og Susaa
Kirkekor synger vi om fugleflugt, ruskevejr
og røde æbler – de bedste af efterårets

sange. De to kor vil også synge for os, så vi
kan læne os tilbage og nyde varmen, lyset
og det gode selskab.
Efter arrangementet vil der være en forfriskning til alle.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er
ikke nødvendig
Torsdag 6. oktober kl. 19 i Glumsø kirke.

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.
Første gang i efterårssæsonen bliver torsdag
27. august.
Kontakt korets leder, Santa Reinbergs på
tlf. 51 39 41 73.
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Alberte Winding Duo
Nogle mennesker kan synge sig direkte
ind i hjertet på tilhørerne. Sådan har
mange haft det med Alberte Windings
musik, der rører og bevæger.
Nu kommer hun til Glumsø kirke
sammen med Andreas Fuglebæk.
Med sange om barndom, ungdom og
det voksne hjertets vildveje, bundet
sammen med en hel del sjove anekdoter, lover de en koncert proppet med

varme og genkendelig erfaring med
livets ned- og især opture.
Der vil være salg af billetter til en
stykpris á 150,- kroner. Nærmere
oplysning i begyndelsen af august i
dagspressen, på kirkens hjemmeside
og via Facebook.
Onsdag 9. september kl. 19.30
i Glumsø kirke

Clarpolo – en koncert vi glæder os til
Vi måtte desværre aflyse den planlagte koncert med Clarpolo – den trio, der omfatter Louise Trojahn, som var vikarierende kirkesanger hos os i godt et år.
Når corona-restriktionerne fortager sig, håber vi på at finde en ny dato, så vi kan få
en eftermiddag eller aften fuld af musikalitet og humør. Indtil nu har vi ikke turdet
aftale noget, men hold øje med kirken på nettet.
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GUDSTJENESTELISTE
Glumsø
28. juni

3. s. e. T

5. juli

4. s. e. T

12. juli

5. s. e. T

19. juli

6. s. e. T

26. juli

7. s. e. T

2. august

8. s. e. T

9. august

9. s. e. T

16. august

10. s. e. T

10.30

23. august

11. s. e. T

10.30

30. august

12. s. e. T

Bavelse
10.30

9.00 PIAJ
9.00 PIAJ
9.00 v. PIAJ
10.30 + KK
10.30
10.30 + KK

10.30

Konfirmandgtj.

12.30

6. september

13. s. e. T

10.30 + SK + KK

13. september

14. s. e. T

19. september

Konfirmation

20. september

Konfirmation

26. september

Konfirmation

27. september

Konfirmation

4. oktober

17. s. e. T

11. oktober

18. s. e. T

18. oktober

19. s. e. T

25. oktober

20. s. e. T

1. november

Alle Helgensd.

8. november

22. s. e. T

15. november

23. s. e. T

22. november

S. s. i kirkeåret

29. november

1. s. i Advent

10.30 +SP + KK

6. december

2. s. i Advent

10.30

AK= Annette Kruhøffer
PIAJ = Pia Abery Jacobsen
RMN = Rikke Milan Nielsen
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Næsby

Kl. 9 RMN

10.30

9.00

9.00 PIAJ
10.30 + KK
10.30
9.00 PIAJ
16.00
10.30
10.30
9.00 PIAJ+ KK

SP = Susaa Pigekor
SK = Susaa Kirkekor
KK = Kirkekaffe

AKTIVITETSKALENDER
Hvornår

Hvor

Hvad

24. juni kl. 19

Næsby kirke

Sommernat i Næsby

18. august kl. 19

Længen

Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg

20. august kl. 19

Næsby kirke

Sommernat i Næsby

9. september kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde: Knud Lavard

9. september kl. 19.30

Glumsø kirke

Koncert med Alberte Winding Duo.
Billetter kan købes.

15. september kl. 19

Længen

Valgforsamling til Menighedsråd

14. oktober kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde: Erik Emune

19. oktober kl. 19

Glumsø kirke

Efterårets sange.
Susaa Pigekor og Susaa Kirkekor
medvirker.

11. november kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde: Erik Lam

2. december kl. 10.30

Længen

Formiddagsmøde: Jul

Søvang
Den første torsdag i måneden er der 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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Billeder fra vore kirker
Foroven ses Bavelse kirke – dels inde fra skibet
mod vest og dels udefra. Billedet nederst til
venstre viser orglet i Glumsø kirke.
De to nederste billeder til højre er fra sidste
kirkesyn, hvor taget og uret i Næsby kirke viste
sig at trænge til istandsættelse.
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Kirke- og kirkegårdsudvalget 2016-2020
Det udvalg, der tager sig af drift, vedligehold og udvikling af kirkerne og kirkegårdene, er Kirke- og Kirkegårdsudvalget.
Kirkebygningerne bliver holdt løbende
vedlige hvert år. Vi holder årlige kirke- og
kirkegårdssyn, og der opstår også akutte
skader resten af året, som skal repareres.
De sidste tre et halvt år er Bavelse kirke
og kirkemur kalket og repareret, træværk
på alle kirkens bygninger males løbende,
taget på Næsby kirke har fået en gennemgribende renovering, blyindfattede
vinduer er repareret i Næsby kirke og
forsatsruder følger, en enkelt forsatsrude
sættes også op i Glumsø i år.
Vi ser løbende på sikkerhed og funktion
af vores installationer og har i perioden
fornyet noget brandudstyr og etableret en
fjernstyring af ringeanlæg i Glumsø kirke.
Det er en stor fordel for kirketjeneren og
indirekte også for begravelsesgæsterne.
Orglerne i Næsby og Glumsø kirke har lige
været gennem en tiltrængt rensning begge to – noget, der foregår ca. hvert 15. år.
Fremover har vi planer om at få forsatsruder i kirkerne af hensyn til træk og
kulde. Vi søger derfor budgetmidler hertil
i provstiet.

Vi har i disse år fået større grønne arealer
både på Glumsø, Bavelse og Næsby kirkegårde. Arealerne består både af bede med
stauder, fodposer under træer, større græsarealer samt nyplantning af løvfældende
træer, hvoraf nogle er frugtbærende. Vi
arbejder hele tiden mod en større biodiversitet for at skabe et bedre miljø for
både besøgende og dyreliv. Vores mål er
at gøre besøg på kirkegårdene behagelige
og tiltalende for gæster i alle aldre.
Sikkerhed omkring de gamle træer gennemføres ved jævnlige beskæringer og/
eller kronestabiliseringer, og alle gravsten
sikkerhedstjekkes også løbende.
Sidste år blev vi færdige med en tiltrængt
udvidelse af p-pladsen ved Glumsø kirke,
og i år går vi i gang med at få en mere
handicapvenlig adgang til Glumsø kirke.
Det drejer sig om en rampe ved indgangspartiet ved våbenhuset. Senere anlægges
et handicapvenligt stisystem gennem
kirkegården, men det bliver i den nye
valgperiode.
Kom og vær med til at skabe forhold,
så alle kan lide at komme i kirken.
Formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget
Dorthe Mortensen

På kirkegårdene arbejder vi løbende på
at gennemføre de udviklingsplaner, vi har
udarbejdet – blandt andet efter at have
spurgt borgerne til råds om, hvordan de
gerne vil have, at deres kirkegård udvikler
sig. Men det er et arbejde, der tager tid,
for gravfreden skal respekteres.
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Aktivitetsudvalget 2016-2020
Aktivitetsudvalget er et stort udvalg på
otte medlemmer, som planlægger og evaluerer forskellige aktiviteter som fx koncerter og foredrag. Vi har et lille budget,
og inden for rammerne anbefaler vi aktiviteter, som det samlede menighedsråd
(som regel) beslutter. Nogle af de større
koncerter har krævet brugerbetaling, men
til stor glæde for os har de været udsolgt
på kort tid.
Vore tre kirker – Glumsø-Bavelse-Næsby
– har forskellig størrelse og akustik, og
derfor bruger vi dem lidt forskelligt.
I Glumsø kirke er de store koncerter blevet afholdt bl.a. har Die Herren, Ensemble
Storstrøm, Sys Bjerre, Eskild Dohn og
Akademisk Kor givet koncerter.
I præstegårdshaven har vi haft en fortælleraften med Ordskaber og Historiefortæller Steiner Steinmetz under bøgetræet.
I Næsby kirke har Fangekoret, Susaa
Pigekor og Susaa Kirkekor sunget. Dorthe
Zielke og Søren Johansen på trompet/orgel har givet en Billedkoncert og Vindens
Vej gav en koncert med danske sange og
salmer samt selvskrevne sange inspireret
af irsk folkemusik.
I Bavelse kirke har bl.a. Susaa Kirkekor
sunget, og vi har brugt Bavelse kirke til de
stemningsfulde gudstjenester sommeraftener.
I vores sognegård ”Længen” havde vi besøg af tre stærke kvinder fra Tanzania. Vi
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holder også Formiddagsmøder med fortællinger om de danske konger op gennem
tiden, sangaftner med Suså Kirkekor, samt
Sognehøjskole-foredrag.
Vi lægger vægt på, at der er tilbud og
aktiviteter for mange forskellige alders- og
interessegrupper. Men vi har også fokus
på, at alt, hvad vi laver, skal have rod i
kirken og det kirkelige arbejde.
Derfor har vi været glade for, at vores
koncerter og arrangementer har været
velbesøgte.
Corona-krisen har betydet, at vi måtte
udskyde en koncert med trioen Clarpolo.
Vi har planlagt en koncert til september
med Alberte Winding Duo, som vi tror, vi
får lov at holde – og den glæder vi os til.
Vi er på mange måder et meget aktivt pastorat med en menighed, der tager godt
imod nye ideer og oplevelser. Derfor er vi
også glade for medlemmer, der engagerer
sig.
Kom og giv dine ideer liv i
aktivitetsudvalget!
Formand for Aktivitetsudvalget,
Birgit Rasmussen
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Præstegården stod færdig i 1836, efter at en
brand havde ødelagt den gamle præstegård.
Gården har bevaret meget af sit oprindelige ydre.
Det føles som at stå midt i Danmarkshistorien,
når månen stiger og solen kun kaster en smule
guld på himlen over Længen.
Indenfor er huset moderniseret. Køkkenet er
flyttet til en mere central plads, der er rigtige
toiletter og radiatorer.
Haven med kig til kirken er forenklet meget siden
1800-tallet. Dengang skulle haverne afspejle
rigdommen og variationen i Paradisets have. Nu
skal den være til at holde for travle mennesker.
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Præstegårdsudvalget 2016 – 2020
Starten af 2017 blev også starten på renoveringen af Glumsø præstegård. Præstegårdsudvalget mødtes med en rådgiver,
som repræsenterede Roskilde Stift. Ud fra
arkitektens forslag til ombygning blev ønskerne tilpasset menighedsrådets ønsker
for deres kommende præst.
Vi tog udgangspunkt i, at vi skal passe på
den smukke fredede bygning, men en moderne præst med familie skal også have
en funktionel bolig.
I første omgang fik vi afslag fra nationalmuseet på næsten alle vores ønsker.
Efter tilretning af ønsker og gode begrundelser for andre, blev projektet
godkendt, og vi kunne sætte håndværkerne i gang.
Et par medlemmer af præstegårdsudvalget deltog i ugentlige byggemøder med
håndværkere og byggelederen, som var
den arkitekt, menighedsrådet havde ansat.
I maj 2018 var der rejsegilde med åbent
hus og rundvisning, og i september var
ombygningen færdig. Det fejredes igen
med åbent hus.
Præstegårdshaven trængte til et eftersyn.
Den blev gennemgået, og det blev aftalt
at fælde og beskære nogle træer og buske. Haven trængte også til en ny terrasse,
som blev planlagt og gennemført inden
kalkning af bygningen.

mindet om, at vi skal holde øje med, at
stråtaget på præstegården skal skiftes
inden alt for længe.
Marken mellem præstegården og Nyvej
tilhører menighedsrådet. Vi forpagter
jorden ud, og vi har lavet aftale med ny
forpagter fra september 2019.
Menighedsrådet besluttede, at bjælkerne
i længen trængte til at blive malet. Det
blev gennemført i perioden, hvor Covid19
forhindrede os i at bruge lokalerne.
I nær fremtid skal der etableres Radonsug
under præstegården, fordi radonniveauet
er for højt. Det er en opgave, som menighedsrådet er pålagt, så indeklimaet er sundt
for præstegårdens beboere nu og i fremtiden.
Som det fremgår af beretningen, er det et
alsidigt job at passe og passe på en gammel præstegård med have og en Længen,
der skal fungere som vores sognehus. Det
er der stor værdi i.
Der er brug for mennesker med praktisk
erfaring og kompetencer.
Formand for præstegårdsudvalget,
Ib Jørgensen

I april 2019 var provstiudvalget på besøg
og i den forbindelse blev menighedsrådet
17

Konfirmation
Årets konfirmander
En flok unge mennesker, der har slidt bravt
i det gennem trekvart år, skulle have været
konfirmeret for længst. Skæbnen ville,
at de nåede at få al deres undervisning
bortset fra den sidste gang, hvor de skulle
have valgt deres konfirmandord. Så blev
konfirmationerne udskudt på ubestemt tid.
Nu har vi fastlagt nye tidspunkter. I to

weekender i september bliver kirkerne
fyldt med glade, nervøse, spændte, flotte,
unge mennesker.
Jeg glæder mig til at gense dem og til at
fejre deres solide indsats for at forstå den
tro og kultur, de udspringer af, og som de
vil bære med sig hele livet.
På gensyn indtil da!

Konfirmander i det kommende år
Det nye hold konfirmander, som skal konfirmeres i 2021 har allerede nu mulighed
for at tilmelde sig konfirmationen i 2021.
Dette sker elektronisk via linket:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmedling
Der skal benyttes NemID ved tilmeldingen, og begge forældre underskriver
elektronisk, hvis der er fælles forældremyndighed. Tilmelding kan ske til og med
den 30. september 2020. Hvis du ønsker

at tilmelde dit barn senere, eller har brug
for hjælp, så kontakt os på mail:
glumsoe.sogn@km.dk.
Konfirmationsdatoen vælger familierne,
efter at de unge er tilmeldt. Alle får den
dato, de ønsker sig blandt de mulige. Det
er kun selve tidspunktet for konfirmationsgudstjenesten, der kan variere.
Første mødegang er søndag den 30.
august kl. 12.30 til en ungdomsgudstjeneste i Glumsø kirke for de kommende
konfirmander. Der er mødepligt.

Konfirmationsdatoer:
2021
Glumsø kirke: Søndag den 25. april og fredag den 30. april (St. Bededag)
Bavelse og Næsby kirker: Søndag den 2. maj
2022
Glumsø Kirke: Søndag den 8. maj og fredag den 13. maj (St. Bededag)
Bavelse og Næsby kirker: Søndag den 15. maj
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Præsten har ordet
I enhver kritisk situation kan der opstå
gode tanker og ideer. Corona-krisen har
ikke været en undtagelse. Mange danskere er begyndt at synge.
Det kom spontant som en reaktion på
isolation og frygt. Åbne altandøre i de
store byer og gårdsangere – blandt andet
foran vores plejehjems vinduer – var en
begyndelse, der trak andre med sig. Phillip Fabers morgensang gav endnu mere
inspiration – og nu synger danskerne.
Vi, der går i kirke med jævne mellemrum,
ved, at det er medicin for både fysik og
psyke, når man kan dele følelser med
andre i fællessang. Det er en rodfæstet
tradition i vores folkekirke, at vi synger,
når vi er sammen. Og det er såmænd kun

en bivirkning (men dog en vældig fin én
af slagsen!), at man oven i købet forlænger sit liv ved at synge. I kirken synger vi
nemlig ikke for at leve. Vi lever – og derfor
synger vi, fordi vi på den måde kan være
fælles om vores glæde, dele vores bekymringer og sammen takke gud for livet. En
salme er en bøn!
Kingo er nok en af de fineste salmedigtere
vi har haft. Brorson, Grundtvig og Ingemann er kendte og elskede. Men det er
også vigtigt, at vi lader nye generationer
præge den kirkelige musik. Det er grunden til, at vi har månedens salme.
Kom og syng med.
Annette Kruhøffer

Månedens salme

Hver måned vælger vi en salme, som vi synger ved alle gudstjenester, så vi kan
lære den. Vi holder dog en pause i juli, når præsten holder ferie.
Numrene henviser til ”100 salmer”.
August:
Nr. 815 – ”Hør morgenens sang” af Lisbeth Smedegaard Andersen
September: Nr. 809 – ”Du lagde i det mindste frø” af Michael Nielsen
Oktober:
Nr. 846 – ”To tusind år blev skjult i mørket” af Gustav Biering
November: Nr. 872 – ”Vi synger for dig, Herre Gud, Helligånd” af Steen Kaalø
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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
Kirkeværge for alle tre 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 jordemo-deren til sognepræsten
Omsorgs- og ansvarserklæring samt
navngivning, navneændringer og
døds-anmeldelser:
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
Næst-ved Taxa, tlf. 55 77 72 72.
Bestil venligst dagen før.
Gudstjenester:
Se kalenderen på dette blads midtersider.
Kirkelig vejviser

