BØRN i KIRKE
Lørdag den 4. april kl. 10 - 10.30
Forårets babysalmesangsgudstjeneste.
Et møde med kendte lege, sange og ansigter for børn, der har gået eller går til babysalmesang. Velkommen til en stemningsfuld musikalsk formiddag I Herlufsholm
Kirke for børn, mødre, fædre og bedsteforældre.

BØRN I KIRKE

Herlufsholm Sogn 2019/20
(vi holder noget af tiden til i Sct. Peders Kirke og Herlufsholm
Sognehus grundet restaurering af Herlufsholm kirke)

Søndag den 5. april kl. 14.00
Vi indleder påsken Palmesøndag
med et påskedrama i Herlufsholm
Kirke med solosang og englekor opført af forårets minikonfirmander.
Bagefter indbydes alle til påskeforfriskninger i Kapitelsalen.

Børnepasning ved gudstjenesten
Tirsdag den 9. juni kl. 10-11.30
’Sommertræf’ for dagplejere i Herlufsholm Kirke. En hyggestund for de mindste, hvor vi
synger og fortæller små historier og hører nyt fra kirkens bamsepræst Bumle. Alle tilmeldte
børn får en lille sommerhilsen med hjem.

Ved gudstjenesten søndage kl. 10.00 er der under præstens prædiken
børnekirke i Sct. Peders sognegård. Her fortælles en historie, leges og tegnes
imens børnene drikker juice og spiser kiks. De kommer tilbage i kirken, når
prædikenen er slut, så de har mulighed for at deltage i nadveren. Desuden er
der børnetasker, som børnene kan lege med under gudstjenesten.

Babysalmesang: Tirs. kl. 10.00
Tirsdag den 23. juni kl. 17.00
Sankthans med fællesspisning i præstegårdshaven på Herlufsholm Allé nr. 86. Grillen
tændes kl. 17. 00, bålet tændes kl.
19.30.’Børneløb’ i haven og mulighed for at
riste skumfiduser. Kaffe, te, sang omkring
bålet. Medbring selv mad, drikke og et tæppe. Vi har borde og stole til de ældste og
telte i tilfælde af regnvejr.

Organist Marie Ottar Jespersen byder babyer i
alderen 2-12 måneder samt deres far eller mor
til babysalmesang i Herlufsholm Sognehus.
Her synges og leges, og bagefter hygges der
med te, kaffe og snak.

Minikonfirmandundervisning

Herlufsholm Sogn tilbyder minikonfirmandundervisning for sognets 3. kl.
(foregår i Sct. Peders Kirke & Herlufsholm Sognehus)
Efterår: 3. klasser fra Ll. Næstved Skole (tors. kl. 14-16, uge 38– uge 48)
Forår: 3. klasser fra Ll. Næstved Skole (tors. kl. 14-16, uge 5– uge 15)
Løbende info om ’Børn i kirke’ se www.herlufsholmkirke.dk

Søndag den 1. december kl. 14.00
Lysfest hvor adventskransen tændes og
Fredslyset fra Betlehem bæres ind i Sct.
Peders Kirke.

Søndag den 15. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste i Sct. Peders Kirke. Børn
kan deltage i høstworkshop under prædikenen. Efter gudstjenesten vil der være et glas
gratis friskpresset æblemost til alle fra en
gård i nærheden
Høstauktion afholdes til fordel for velgørenhed. Mulighed for at betale via MobilePay.
Medbring gerne lidt frugt/grønt til auktionen.

Minikonfirmander optræder med krybbespil og julesalmer. Bagefter bydes alle
på te, kaffe og kage i Sct. Peders sognegård.

Lørdag den 5. oktober kl. 10.00
Efterårets babysalmesangsgudstjeneste
retter sig til børn ml. 0-6 år og deres
familier. Vi lytter til musik, synger selv,
leger og bevæger os til musik en halv
times tid. Velkommen til en hyggelig
musikalsk formiddag i det store smukke
kirkerum i Sct. Peders Kirke.

Tirsdag den 10. december kl. 9.30
Juletræf for dagplejere i Sct. Peders Kirke.
Vi synger julesange med fagter, pynter sammen juletræet og hilser på kirkens bamsepræst
Bumle, som først skal findes og siden gives et
stort julekram.
Tirsdag den 10. december kl. 10.45
Juletræf for børnehaver i Sct. Peders kirke.
Vi synger julesange med fagter, pynter sammen juletræet, hører julens fortælling i børnehøjde og snakker lidt med kirkens bamsepræst
Bumle, som er i julehumør.

Onsdag den 13. november, 22. januar
og 25. marts kl. 17.00 - 19.00
’Familietid’ i Herlufsholm Sognehus.
Fortælling, bål og kreative aktiviteter for
hele familien. Vi afslutter med fælles
aftensmad. Deltagelse 20 kr. pr. person.
Børn under 2 år gratis.

Juleaften kl. 11.00
En halv times børnegudstjeneste
i Sct. Peders Kirke for familier
med mindre børn.
Kirkens julebørnekor ledsager de
kendte julesalmer og giver selv
et par numre undervejs.
Alle børn får en lille julehilsen
med sig hjem.

Søndag den 1. december kl. 10.00
Konfirmander fra Ll. Næstved Skole opfører krybbespil i Sct. Peders Kirke, som en del
af søndagens familiegudstjeneste.

Søndag den 23. februar kl. 10.00
Fastelavn i Herlufsholm Kirke.
Minikonfirmander fra Ll. Næstved
Skole synger. Tøndeslagning samt kåring af kattekonger og dronninger og
årets bedste udklædning.
Vi serverer fastelavnsboller og lidt
varmt at drikke til alle!

