Juni - August 2021
Nr. 120 - 61. årgang

Glumsø · Bavelse · Næsby

Menighedsrådsformanden har ordet

Corona

- sådan bekæmper vi smitte
I Glumsø-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

På ønskelisten og tegnebrættet har kirkegårdsudvalget en plan om oprydning ved
affaldspladsen på Glumsø kirkegård, og etablering af et hyggeligt område med
mulighed for ro og refleksion.
Jeg uddyber ikke yderligere her, for projektet skal først godkendes af hele menighedsrådet, dernæst beskrives af en arkitekt, og der skal sendes ansøgninger til
provsti og stift, samt indhentes godkendelse fra Nationalmuseet.
Alt arbejde i kirkens regi tager tid, det har jeg vist beskrevet før.
Menighedsrådet har pligt til at sikre, at kirkens bygninger bevares i god stand.
Derfor holdes der ”syn” hvert år, hvor en byggesagkyndig gennemgår kirkerne
og præstegården. På denne måde gøres opmærksom på, hvad der trænger til
vedligeholdelse. Hvert 4. år er det provstiets byggesagkyndige, der gennemgår
bygningerne, og i 2020 var der bl.a. fokus på præstegårdens stråtag.
Menighedsrådet skal i de kommende år, med hjælp fra provstiet, sætte penge
på budgettet til et nyt stråtag. Et projekt som indledningsvis varetages af præstegårdsudvalget.
Aktivitetsudvalget har været helt afskåret fra at arrangere noget, men i skrivende stund planlægges pilgrimsvandring, som skal foregå i maj.

Så mange må vi være i kirken
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På denne side i kirkebladet skal jeg som formand orientere om, hvad der sker
”lige nu” i menighedsrådet. ”Lige nu” er et drilsk udtryk, og det er mit evige dilemma, fordi der går nogle uger fra ordene skrives, til de kan læses.
Det har været en tid med undren og frustration blandt menighedsrådets medlemmer: må vi holde fysiske møder, når vi er flere end 5 personer? Det har der
ikke været enighed om, og vi har fået forskellige svar fra politidirektøren, Landsforeningen af Menighedsråd og biskoppen. Derfor er det blevet til møder i vores
kirke- og kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg, så vi kunne overholde reglerne.
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Jeg håber virkelig, at vi snart kan mødes uden restriktioner. På gensyn!
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Anni Olsen
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Æblehøst
Vi har et æbletræ i kirken.
Æblerne er af filt, og på hvert
eneste æble er broderet et
navn, en dato og kirkens navn.
Det er dåbsbørnene, der får et
æble, når dåben er vel overstået. Men præsten tager det
tilbage med det samme og
hænger det på æbletræet, så
det kan ”modne”. Efter et halvt
års tid inviterer vi så de små
med deres familier til at komme
til æblehøstgudstjeneste. En
børnevenlig gudstjeneste med
enkle salmer slutter med, at
dåbsbørnene får udleveret deres
æble. Og så er der sandwich og
æblemost til alle.
I det forløbne år har der ikke
været mange dåb, og der har slet ikke været æblehøstgudstjeneste.
Vi savner det liv og den spontanitet, som de små bidrager med.
Vi savner, at nogen begynder at græde, når præsten bliver lang i spyttet. Og vi savner, at nogen rækker hånden op og spørger, om vi ikke snart skal synge en sang - for
det bliver så kedeligt for børn, når de kun skal lytte og ikke må deltage selv.
Nu kan det imidlertid ikke vare længe, før vi får lov at invitere til æblehøst.
Alle dåbsbørn får en invitation, og hvis der er plads i kirken, vil gudstjenesten
være åben også for de lidt større børn.
Hold øje med annoncer i avisen, på hjemmesiden og Facebook.
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.
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Konfirmationer
Konfirmanderne fra årgang 2020/21

Årets konfirmander har haft et meget atypisk forløb. Vi startede konfirmandundervisningen med en festlig musikalsk gudstjeneste og nåede heldigvis at have
mange gode timer sammen, inden samfundet lukkede ned.
Nu er konfirmanderne blevet inddelt i mange små hold - de fleste bliver konfirmeret to ad gangen. Tak til alle familierne for at være forstående og fleksible.

Konfirmationstidspunkterne er følgende:
Søndag 25. april kl. 10
Fredag 30. april kl. 10, 11, 12 og 13
Søndag 15. august kl. 13
Lørdag 21. august kl. 10, 11, 12 og 13
Lørdag 28. august kl. 10, 11 og 12
Lørdag 9. september kl. 10, 11 og 12
Lørdag 18. september kl. 11 og 12

Vi anfører ikke konfirmandernes navne af hensyn til GDPR-reglerne og privatlivets
fred. Vi besvarer heller ikke spørgsmål om enkelte konfirmanders konfirmationsdato
og henviser til, at man selv kontakter den enkelte familie for nærmere oplysninger.

De nye konfirmander årgang 2021/22

Tilmelding sker elektronisk med Nem-ID via Folkekirken.dk.
Vi starter det nye år med en musikalsk gudstjeneste

Søndag 12. september kl. 13 i Glumsø kirke.

Der er mødepligt, men vi kan desværre ikke have jeres forældre med af
coronahensyn.

Konfirmationsdatoer i 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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GUDSTJENESTELISTE
		
Glumsø
Bavelse
30. maj
Trinitatis		
10.30
6. juni
1. s. e. Trinitatis
10.30
13. juni
2. s. e. Trinitatis			
20. juni
3. s. e. Trinitatis	 10.30
27. juni
4. s. e. Trinitatis		
9.00 v/PIAJ
4. juli
5. s. e. Trinitatis	 9.00 v/PIAJ
11. juli
6. s. e. Trinitatis			
18. juli
7. s. e. Trinitatis	 9.00 v/PIAJ
25. juli
8. s. e. Trinitatis		
10.30
29. juli
Tak i Toner			
1. august
9. s. e. Trinitatis
10.30
8. august
10. s. e. Trinitatis			
15. august
11. s. e. Trinitatis
10.30
22. august
12. s. e. Trinitatis
10.30
29. august
13. s. e. Trinitatis		
10.30
5. september
14. s. e. Trinitatis	 9.00 v/PIAJ

AKTIVITETSKALENDER
Næsby

10.30

9.00 v/PIAJ

19.00
10.30

AK = Annette Kruhøffer / PIAJ = Pia Abery Jacobsen
Kirkekaffe er noget, vi alle savner. Når vi får tilladelse til
at samles socialt, vil vi improvisere en kop kaffe,
når det er muligt.
Hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af det, er du
nødt til at komme i kirke hver søndag

Hvornår

Hvor

Hvad

29. juli – kl. 19

Næsby kirke

Tak i Toner
Musikalsk aftengudstjeneste

8. september
kl. 19

Glumsø kirke

Koncert
Alberte Winding Duo

12. september
kl. 13

Glumsø kirke

Gudstjeneste
- kun for nye konfirmander

Normalt laver vi en hel masse!

Normalt har kirken i Glumsø-Bavelse-Næsby mange tilbud:
 	Hver mandag eftermiddag holder mandagsdamerne møde, hvor der strikkes
og snakkes og synges.
 	Den anden onsdag i måneden er der formiddagsmøde, hvor vi tager Dan-

markshistorien under behandling, og vi når også både en kop kaffe og en sang.

 	Litteratur-studiekredsen var planlagt, men nåede ikke at komme i gang, før den

blev aflyst på grund af corona, men vi glæder os til at mødes.

 	Prædikenværkstedet er for dem, der gerne vil have et ord at skulle have sagt -

på baggrund af søndagens tekst.

Vi har imidlertid ikke sat datoer på alle disse ting endnu, men vi informerer løbende på hjemmesiden og på Facebook i takt med, at vi får lov at åbne for mere
og mere.

Konfirmationer

Der er planlagt en lang række konfirmationsgudstjenester, da vi af coronahensyn har delt de unge mennesker op i grupper á to.
Se de enkelte datoer og tidspunkter side 7, hvor vi dog ikke anfører konfirmandernes navne. De er beskyttet af GDPR-reglerne.

SØVANG

Den første torsdag i måneden er der gudstjeneste eller andagt for Søvangs
beboere. Den foregår i Bavelse kirke, Tybjerg kirke, Vrangstrup kirke eller
på Søvang. Indtil coronarestriktionerne lempes, vil disse gudstjenester dog
være lukkede for alle andre end Søvangs beboere.
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Gudstjenesterne og aktiviteterne er planlagt, så sikkerhed
og sundhed er i højsædet. Hvis coronareglerne tillader det,
vil vi måske lave flere - hold øje med kirkens hjemmeside.
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Musik i kirken
KONCERT
i Glumsø kirke
8. september
klokken 19.

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. Vi har - med krydsede fingre og håb i hjertet - truffet aftale
om et arrangement i det tidlige efterår.
Koncerten vil blive annonceret på hjemmesiden og Facebook, men sæt allerede
nu et kryds i kalenderen.
Der er dog stadig musikalske oplevelser for kirkegængerne. I gudstjenesterne
får musikken lov at føre ordet både først og sidst - og flere gange undervejs. Ved
deltagelse i prædikenværkstedet er der mulighed for at være med til at vælge
søndagens salmer.

Vi prøver forsigtigt at indbyde til en musikalsk gudstjeneste:

Tak i Toner

Det er efterhånden blevet en tradition, at vi mødes i en af vores kirker til
en aftengudstjeneste, der bæres af musik og poesi. Temaet i år er taknemmelighed over alt det, vi har og får del i. Efter gudstjenesten er der en
forfriskning - hvis vejret er til det, står vi udenfor kirken og nyder udsigten
over Susåens landskab med udsigt til naboen i Vester Broby.

Torsdag 29. juli kl. 19 i Næsby kirke

Deltagelse er gratis, tilmelding unødvendig.
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Det KOKS’er for byen

- og kirken er med!

Glumsø har en tradition for at holde en
stor byfest den sidste weekend i august.
Den falder i år 28-29. august. Der er
masser af gøgl og handel, men der er også
underholdning og kultur i rå mængder.
Naturligvis er kirken med. Vi har en
stand, hvor du kan tale med menighedsrådsmedlemmer og komme med ideer
til, hvordan vi kan bidrage til det gode liv
i byen.
En af de ting, der var et hit sidste gang, vi
deltog, var en smagsprøve på altervinen.
Der blev næsten skænket lige så meget
op, som der medgår ved en almindelig søndagsgudstjeneste.
En anden ting, vi har haft stor glæde af, har været det katalog af gode ideer til
både kirkegårdens udformning fremover som til nye aktiviteter i kirken til glæde
for byens borgere. Vi har brugt flittigt af det hele, men noget venter stadig på at
blive realiseret.
Hvad vi møder op med i år, er stadig en hemmelighed, men at vi møder - det er
så sikkert som amen i kirken. Hvis vi altså får lov at afholde KOKS. Og vi vil måske
også prøve at arrangere en koncert, hvis tiden, vilkårene og coronarestriktionerne tillader det. - Forhåbentlig ses vi!

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. Hver konges ’periode’ bliver behandlet som
en selvstændig historie, så det er muligt at springe ind, selvom man ikke har været
med fra begyndelsen.
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.
I det kommende efterår forventer vi helt
sikkert at nå til
de konger, for
hvem netop
Skåne var en
helt central
landsdel.
Alle er
velkomne,
og det er gratis
at deltage.
Laurits Tuxens billede af Valdemar den Store, der indtager Arkona (1894)

Vi vover pelsen og sætter dato på efterårets møder:

MÅNEDENS SALME
Hver måned vælger vi en salme, som vi synger ved alle
gudstjenester, så vi kan lære den. Numrene henviser til ”100 salmer”.
Juni: Nr. 806 - ”Nu er det åndens lyse tid” af Lars Busk Sørensen
Juli: Nr. 814 - ”Denne morgens mulighed” af Johannes Møllehave
August: Nr. 866 - ”Som et drivhus i en frostnat” af Hans Anker Jørgensen
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Onsdag 11. august kl. 10.30: Erik Lam - kongen, der abdicerede
Onsdag 8. september kl. 10.30: Svend, Knud og Valdemar
Onsdag 13. oktober kl. 10.30: Valdemar den store - starten på et nyt dynasti

Vi respekterer coronaregler. Møderne vil kun blive afholdt, hvis det er i
overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier
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Hygge og håndarbejde

Mandagsdamerne er egentlig torsdagsdamer - vi mødes bare om mandagen kl. 14.
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

Frivillige

Der er brug for frivillige i det kirkelige arbejde. Har du lidt kræfter tilovers, 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.

Prædiken-værksted

Vi samles et par timer for at læse teksten til den kommende søndag for at finde ud
af, hvad teksten kan fortælle. Præsten deltager og bliver inspireret til at skrive sin
prædiken til søndagen. Vi taler også om salmer, der passer til teksten - eller som vi
bare gerne vil synge. Det er altså en god mulighed for at få indflydelse på, havd der
sker i kirken om søndagen.
Det er gratis at deltage, og der serveres en kop kaffe undervejs. Hold øje med
hjemmesiden og Facebook for at se, hvornår vi starter.

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 efteråret. 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 bliver fastlagt, når vi får lov at åbne igen. Alle er velkomne.

Aktiviteterne er planlagt, så sikkerhed og sundhed er i højsædet.
Når coronareglerne tillader det, vil vi annoncere på
kirkens hjemmeside og på Facebook.
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Præsten har ordet
I 1853 rasede koleraen, og ethvert menneske var
potentielt en kilde til død for sin næste. Alligevel skrev
Grundtvig dette år en salme, der stadig står stærkt og
levende i dag.
”O Kristelighed” var titlen.
Den taler direkte ind i vores kristne fællesskab - ja, den taler til os, som om Grundtvig stod på en talerstol og kiggede ud over vores tre sogne.
O kristelighed!
du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt;
mit land, siger Herren, er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.
Den fortæller om den instinktive erkendelse, at kærligheden bærer os og er både
den jord, vi lever af og den himmel, vi nærer os ved.
Det er svært at erkende, mens øjet er blåt, siger Grundtvig. Det betyder, at så
længe vi lever, har vi travlt med mange ting. Derfor oplever vi ikke altid denne Guds
gave i sin fuldkommenhed. Grundtvig antyder med sin formulering, at vi nok skal
forstå det hele, når vi engang har sagt farvel til denne verden.
Men alligevel er det kristeligheden - fællesskabet eller menigheden - der gør det
muligt for os at realisere Guds plan for os mennesker.
Salmen er en viderebearbejdelse af en anden salme fra salmebogen, nemlig nr.
561. Den færdigskrev Grundtvig allerede i 1824, så det blev den unge mands røst,
vi hører i salmen. Han fortæller oprigtigt om sine tanker om alderdom og død, om
livets forgængelighed og om kærlighed som vejen til det forjættede land.
Grundtvig blev ikke kynisk eller vredladen på sine gamle dage. Tværtimod blev han
klar over, at vi mennesker har et fællesskab på trods af vores forskelle.
Det fællesskab - det lever vi på i dag, ligesom Grundtvig gjorde det i 1853.
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 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
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
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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.
Forsiden
Billedet på forsiden viser en detalje fra
altertavlen i Bavelse.

