Julefest

- 28. december kl. 14.00

i Sognehuset. Underholdning
’En alternativ julehistorie’ ved musiker Nikolaj Andersen. Om juleforberedelser i december, inklusiv julesange
og - salmer.
Busture
Læs mere om busturene og tilmelding i Sognebladet.
- 20. september: Løvfaldstur til Brarup Kirke
(Nordvestfalster).
- 6. oktober: Tur til Tidens Samling’ i Odense og Vor
Frue Kirke i Nyborg.
Børnetilbud
Se de særlige tilbud i børnekalenderen på hjemmesiden
www.herlufsholmkirke.dk, facebook og i Sognebladet.

Gudstjenester og arrangementer i
Sct. Peders Kirke
Sct. Peders Kirkeplads
Til gudstjenesten søndag kl. 10.00 er der tasker med
underholdning til de mindste. Når Herlufsholm Kirkes
personale står for gudstjenesten, er der endvidere tilbud
om børnekirke i Sct. Peders Sognegård under præstens
prædiken.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, hvor man kan få
en snak med præsten og de andre kirkegængere.
Bor man i Herlufsholm Sogn og er man gangbesværet
kan Kirketaxa bestilles gratis til Sct. Peders Kirke i hele
renoveringsperioden. Kirketaxa til arrangementer i Herlufsholm Sognehus kan bestilles for 30 kr. Kirketaxa tlf:
5577 7272.
Aften- /midnatsgudstjenester
- 24. december kl. 23.30 julenat
- 18. april kl. 19.30 skærtorsdag
- 20. april kl. 19.30 påskelørdag
Gudstjenester og prædikantliste
I den periode Herlufsholm Kirke renoveres vil kirkens
præster stå for hver en søndagsgudstjeneste om måneden
i Sct. Peders Kirke samt en aftengudstjeneste en onsdag
i måneden. Følg med på hjemmesiden www. herlufsholmkirke.dk, i den ugentlige annonce i Ugeavisen
eller i Sognebladet.

Koncertkalender
- 4. november kl. 15.00:

Allehelgenskoncert med
Herlufs Vokaler i Sct. Peders Kirke. Den canadiske
komponist Eleanor Daleys ”Requiem” opføres. Efter
koncerten er der andagt v. to af Herlufsholm Kirkes
præster på Herlufsholm Kirkegård.
- 12. december kl. 16.30: Julekoncert med Herlufsholm kirkes Kammerkor og kammerensemblet i Sct.
Peders Kirke. Bob Chilkotts ”On a Christmas Night”
opføres. Gratis adgang.

Herlufsholm
Kirke og Sogn

Retrætedage i Sct. Peders Kirke
v. Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke
Datoer endnu ikke fastlagt
Læs mere på www.herlufsholmkirke.dk
Meditationsaftener i Sct. Peders Kirke
v. Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke
-

8. august kl. 19-20
5. september 19-20
24. oktober kl. 19-20
14. november kl. 19-20
12. december kl. 19-20

Læs mere på www.herlufsholmkirke.dk.
Taizéandagter i Sct. Peders Kirke
v. Sognepræst Henning Marcher
Datoer endnu ikke fastlagt
Læs mere på www.herlufsholmkirke.dk.

Ret til ændringer i kalenderen forbeholdes.
Følg med på hjemmesiden www.herlufsholmkirke.dk, i
den ugentlige kirkespalte i Ugeavisen eller i Sognebladet.

Kirke og kultur
Aktivitetskalender
2018 – 2019

Grundet renovering af Herlufsholm Kirke finder gudstjenester og arrangementer denne sæson sted i enten Sct. Peders Kirke eller Herlufsholm Sognehus

Arrangementer i
Herlufsholm Sognehus
H.C. Andersens Vej 20
TLF: 5572 1770
Kirkekontor@herlufsholmkirke.dk
Morgensang
Sidste onsdag i måneden kl. 10.00 i Sognehuset. Morgensang, morgenkaffe og morgenbrød i skøn forening.
Organist Karsten Gyldendorf akkompagnerer morgensangen, og sognepræst Henning Marcher giver et ord
med på vejen. Pris 10 kr.
- 2018: 26/9; 31/10; 28/11
- 2019: 30/1; 27/2; 27/3; 24/4; 29/5

Julemarkedsklubben
Håndarbejde og hyggeligt samvær kobles i en god sags
tjeneste. Deltag i forberedelserne til årets julemarked,
som igen i år støtter børn i fattige familier i Nepal.
Klubben har fast mødedag den 1. og 3. torsdag i
måneden kl. 14 -16 og mødes i Sognehuset.
Nye deltagere kan få flere oplysninger på 5573 9924
(Birthe Thrysøe).
Årets Julemarked
Finder sted i Herlufsholm Sognehus

- Lørdag den 24. november kl. 10-14.

Kom og oplev det traditionsrige julemarked, hvor alt,
der hører julen til, kan købes. Besøg også vores café.
Cafékomsammen
Mødested med indhold 2. fredag i måneden kl. 14.30
i Sognehuset. Kom og nyd en fredag eftermiddag med
mennesker, som du ikke anede, at du havde noget
tilfælles med. Lokal underholdning og snak over kaffen. Pris 10 kr.
-2018: 14/9; 12/10; 9/11; 14/12
-2019: 11/1; 8/2; 8/3; 12/4; 10/5;

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Igen i 2019 samler vi i Herlufsholm Sogn ved fælles
hjælp ind til nogle af verdens fattigste.
Efter indsamlingen kan alle indsamlere varme sig på en
tallerken suppe i Sognehuset (hvorfra vi også starter).
Søndag den 10. marts kl. 11-15

Tilmeld dig som indsamler på:
leifandersen@stofanet.dk

Lørdagsmøder
Hyggelige eftermiddagsarrangementer i Sognehuset
med starttidspunkt kl. 14.00. Alle kan deltage
uanset alder. Vi lytter til gode foredragsholdere, hører
dejlig sang og musik og synger også selv.
Velkommen til en både oplivende og oplysende
eftermiddag!
Kaffe/te og kage koster 30 kr.
- 3. november: ’Dengang jeg klædte Korsbæk på’ ved
Ulla Houmann, som var chef for Nordisk Films kostumeafdeling, da Matador blev optaget.
- 2. februar: ’Jeg elsker den brogede verden’ ved bedemand Nils-Peter Holm fra Kerteminde. Eftermiddagens
indhold spænder fra dyb alvor til herlig latter, idet humor og alvor følges ad gennem livet.
- 2. marts: ’40 år som fotograf på Familie Journalen’
v. tidligere cheffotograf og nuværende freelance fotograf Karl Ravn. Få et indblik i et job, der har ført Kurt
Ravn jorden rundt på rejser med bl.a. kongehuset, Siriuspatruljen samt på officielle statsbesøg.
Sang og studie
Et godt tilbud til dig, der holder af sang og gerne vil
fordybe dig i livsnære emner. Studiekredsen mødes i
Sognehuset den 1. mandag i måneden kl. 14-16. Emnet
dette efterår er ’Kristenliv- hvordan?’. Det understøttes
af bibeltekster, sangtekster og deltagernes egne erfaringer. Te, kaffe og kage samt deltagelse er gratis.
2018: Datoer og emne:
3/9: Kristenliv inspireret af det Gamle Testamente
1/10: Kristenliv inspireret af det Ny Testamente
5/11: Kristenliv - nutidige udfordringer
2019: 7/1; 4/2; 4/3

Fællesspisning for voksne
Har du lyst til at komme lidt ud, og vil du gerne springe
madlavningen over? Vi mødes kl. 18-20 i Sognehuset
til hyggeligt samvær og gode samtaler over aftensmaden. Egenbetaling 50 kr. for mad, en øl/sodavand og en
kop kaffe/te med lidt sødt til.

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og foregår i Sognehuset. Møderne
ligger som regel på 3. torsdag i måneden kl. 19.00.
Se datoer i Sognebladet eller på hjemmesiden
www. herlufsholmkirke.dk eller i Ugeavisen.
Sognetræf
Sognetræf er foredragsaftener i Sognehuset med kendte
personer, der har en holdning. Efter foredragene er der
mulighed for at stille spørgsmål.
Arrangementerne starter kl. 19.30.
Der serveres kaffe/te og kage for 30 kr.
Kirketaxa kan benyttes af beboere i Herlufsholm Sogn.
- 22. november: Mange danskere føler sig ensomme,
én af dem er journalist Bo Nygaard Larsen, som her fortæller om det at føle sig ensom i et aktivt liv med job,
hustru og fire børn.
- 24. januar: I foredraget ’Far, du skal på plejehjem’,
tager TV-dokumentarist Anna Katrin Nørgaard udgangspunkt i den radiofeature, hun producerede, da hendes far blev ramt af en hjerneblødning og siden kom i
genoptræning, ældrebolig og til slut på plejehjem.
Foredraget er et livsbekræftende bevis på, at hvor der er
vilje, er der vej, selv når det værste rammer et menneske.
21. februar: I rejseforedraget ’Israel og Palæstina—en
rejse i personlig udvikling’ tager journalist Rasmus Birkerod os med til et af de mest gribende steder i verden.
Han har selv boet i Israel og kommet i landet de seneste
20 år som rejseleder. Hør ham fortælle om landets natur,
historie, religion og politiske spændinger, og om hvorfor en rejse dertil bliver et stykke personlig udvikling
hver gang.
Få yderligere information om de enkelte sognetræf på
www. herlufsholmkirke.dk.
5-kløvermøder
Aftener arrangeret i et samarbejde mellem Næstveds
fem bykirker.

- 2018: 8/10; 29/11

- Den 26. september kl. 19.00 i Holsted Kirke:

Mød os på facebook
Hold dig opdateret om gudstjenester og arrangementer
for børn og voksne. Klik ex. på www. herlufsholmkirke.dk og herfra direkte videre til kirkens facebookside.

- Den 20. marts kl. 19.30 i Herlufsholm Sognehus:

’Dødevaskeren’ - den dansk-kurdiske forfatter Sara
Omar holder foredrag om sin bog ’Dødevaskeren’.

’Frygt ikke– om at turde livet’ - ved sognepræst og forfatter Kathrine Lilleør.

