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Kirkelig vejviser

Julegrisen

Herlufsholm Menighedspleje samler penge ind til
julehjælp til de mennesker, der har brug for en hånds
rækning her op til jul. Man kan støtte på flere måder:
1) sende et beløb til menighedsrådets konto i Danske
Bank: reg. nr. 0612, kontonummer 6120229298.
2) aflevere sit bidrag kontant på
Kirkekontoret i åbningstiden.

Sognepræst Henning Marcher (kbf)
Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538.
Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.
E-mail: hmar@km.dk
Træffes bedst:
Mandag-torsdag kl. 11.30-12.30, tirsdag tillige 17-18.
Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag.

På forhånd stor tak!
Herlufsholm
Menighedspleje

Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke
Herlufsholm Allé 86, tlf. 5572 0378.
Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 20 248 248.
E-mail: teh@km.dk
Træffes bedst:
Tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30, torsdag tillige 17-18.
Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag.

Julehjælp

Ansøgningsskema til julehjælp fra Herlufsholm Sogns
Menighedspleje fås ved henvendelse til Kirkekontoret, H. C. Andersens Vej 20. Skemaet afleveres samme
sted senest den 7. december kl. 18.00, evt. i Kirkekontorets postkasse. Det er også muligt at henvende sig til
en af kirkens præster enten telefonisk eller på
mail for hjælp til udfyldelse af skemaet.

Sognepræst Tom Thygesen Daugaard
Hårslevvej 29, 4262 Sandved.
Tlf. 5545 6342. E-mail: t.daugaard@yahoo.dk
Træffes bedst: Onsdag og fredag kl. 12-15.

Herlufsholm Kirkekontor. Tlf. 5572 1770.
Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20.
E-mail: kirkekontor@herlufsholmkirke.dk
Kordegn: Steen Fugl.
Kordegn: Anne-Marie Marcher.
Mand., tirsd., onsd., fred. kl. 9.30-13.00.
Torsdag kl. 11.00-13.00 og kl. 15.30-18.00.

Børnekirke

Ved alle gudstjenester søndage kl. 10.00 er der børnekirke med fortælling, juice og småkager under prædikenen. Det foregår i Kapitelsalen.

Kirketaxa

Kirkekulturmedarbejder Camilla Funch
Kommunikation og pædagogisk udvikling.
Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 3091 1770.
E-mail: kirkekultur@herlufsholmkirke.dk

Har du problemer med at komme i kirke er kirketaxa en
mulighed. Ring 5577 7272 (søndag morgen bedst mellem kl. 8 og 9), så vil afhentning og hjemkørsel blive
aftalt. Pris 30 kr., betaling sker til kirketjeneren. Ligeledes kan kirketaxa benyttes til aftenarrangementer i
Sognehuset.

Organist Karsten Gyldendorf
Tlf. 3061 0740. E-mail: kg@herlufsholmkirke.dk

Organistassistent Marie Ottar Jespersen
Tlf. 3022 2170. E-mail: moj@herlufsholmkirke.dk

Kirketjenere
Bo Steen Bram, tlf. 5572 8974.
E-mail: kirketjener@herlufsholmkirke.dk
En stilling vakant.
Graver Finn Dal
Herlufsholm Alle 163, tlf. 5575 1297.
Træffes alle hverdage kl. 11-13.
E-mail: fd@herlufsholm.dk

Menighedsrådets formand
Poul Sandberg.
Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved, tlf. 2212 9944.
E-mail: ps@herlufsholmkirke.dk
Kirkens hjemmeside: www.herlufsholmkirke.dk

HERLUFSHOLM

SOGNEBLAD
Nummer 1

December 2017 - Januar - Februar - Marts 2018

81. årgang

Forsidefoto: colourbox.dk

Herlufsholm Kirke
Herlufsholm Allé 182, tlf. 5572 8974.
Fra 1. maj til 30. sept. åben fra kl. 10-14.
Alle torsdage åben fra kl. 11-14.
Fra 1. okt. til 30. april åben fra kl. 10-12.
Alle torsdage åben fra kl. 11-13.
Alle søn- og helligdage åben fra kl. 10-12.
Mandag lukket hele året.

Forside

”En rose så jeg skyde” og
”Den yndigste rose er funden”
er to kendte julesalmer, der
bruger billedet af en rose som
symbol på den kommende
Messias - Jesus. Menneskeheden på jorden ses som frosten
eller tidslerne, der ikke er klar
til at modtage frelseren.  HM
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Trykt med vegetabilske farver på miljøcertificeret papir.

Den gamle og den nye jul
Mange kalder julen for ”hjerternes fest”. Julen er også
familiens fest. Børnenes fest. Ja, hyggens fest. Og
måske også grådighedens fest.
Der er næppe nogen dansk højtid, der er mere forbundet med minder og traditioner, end julen er. Julen skal
være, som den var engang og så vidt muligt afspejle
ens barndoms jul. Dengang sneen var funklende hvid,
grannen var mørkegrøn og velduftende, og der var
kanel, vanilje og allehånde i luften, pakkekalender,
tv’s julekalender, kirkegang, fantastiske julegaver,
pebernødder, konfekt og Disneys Juleshow, som altid
blev sendt samtidig med, at man skulle besøge bedstemor og bedstefar til en sen julefest med konfekt. Da
man var barn, var julen magisk. Og som voksne kæmper vi en hård kamp for at bevare magien – og sende
den videre til en ny generation af børn.
En vigtig komponent i julehyggen er naturligvis gentagelsen. Julen skal år efter år være præcis, som den
altid har været. Derfor føles julen så tung for mange,
når sygdom og dødsfald gør, at julen netop ikke kan
være, som den var engang. Tomrummet efter dem, der
gik bort, virker ekstra råbende hen imod juletid. Også
selv om man ikke har mistet de sidste år, kan man slås
af fornemmelsen, at julen ikke kan gentages. Uanset
hvor meget man pukler, slider, slæber og køber ind, så
kan barndommens magi ikke helt genskabes.
Gentagelsen finder også sted i kirken. År efter år forkynder vi præster det samme budskab: At Gud lod sig føde
som et lille, sårbart barn, Jesus fra Nazareth, der siden
skulle forkynde omvendelse, kærlighed og tilgivelse og

gå grueligt meget igennem for menneskets skyld.
Det paradoksale er, at Jesus fra Nazareth står for det
stik modsatte af gentagelse. At Gud kom ind i verden
som et menneskebarn, det er noget helt nyt. Det er mig
bekendt aldrig sket før i verdenshistorien. Og Jesus
forkynder, at en helt ny virkelighed – Gudsriget – er
ved at bryde ind i den gammelkendte verden. Den
virkelighed kræver en helt ny måde at tænke på – at
tjene i stedet for at beherske, at elske i stedet for at
sikre os, at vise den samme tilgivelse mod vores medmennesker, som Gud viser mod os. Da Jesus blev født,
vendte det hele. Verden tog en helt ny kurs.
Samtidig med at julen står for tradition og gentagelse,
så står julen altså også for nybrud og nyhed.
Kunne det ikke være fantastisk, hvis vi også husker
det med nybruddet, når vi fejrer jul? Vil det ikke være
i pagt med juleevangeliet, hvis vi med den kommende
jul lader vores liv tage en helt ny drejning? Hvis vi
giver vort liv en vending, hvor vi sætter kærlighed,
menneskelighed og åndelig opmærksomhed meget
mere i højsædet, end vi hidtil har gjort?
Så i stedet for at bruge vores energi på at skabe den
perfekte, nostalgiske jul, der ligger så tæt på vores barnedrøm som muligt, så sætter vi alt ind på at give plads
til Jesusbarnet og alt det nye, han står for, og lade julens
budskab om hygge, varme, familienærvær, kærlighed
og forsoning komme alle til gode resten af vores liv!
Guds nyskabende fred til alle i Herlufsholm Sogn!
Tom Thygesen Daugaard
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Julekoncert med Herlufsholmkoret
Herlufsholmkoret afholder sin traditionsrige julekoncert onsdag den 6. december kl. 19.30 i Herlufsholm Kirke.
For mange mennesker er det først rigtig jul, når de
har overværet en julekoncert med Herlufsholmkoret
i én af egnens smukke middelalderkirker. Denne har
fundet sted siden 1948, hvor koret blev stiftet i Her-

lufsholm Sogn som et firestemmigt, blandet kor.
Korets repertoire har altid været bredt, men med
hovedvægten på det klassiske.
Koret dirigeres af dets mangeårige korleder, Per Riis,
som har en fortid i operaen ved Det Kongelige Teater.
Korets program ved julekoncerten vil indeholde de
smukke danske, svenske, tyske og engelske julesange af bl.a. John Høybye, Holst, A. Sullivan, Steven
Adams, Sibelius, Weyse, Köhler, Bo Holten, Erik
Sommer, og koret vil slutte af med den smukke ”Dejlig er jorden”.
Endvidere medvirker blæserensemblet ”Ringsted
Kvartetten”, som har et stemningsfuldt og varieret
program med julemusik.
Publikum vil også få lejlighed til at synge med på
udvalgte julesange. Der er gratis adgang til koncerten. Dørene åbnes kl. 19.00.

Julens læsninger

Søndag den 17. december kl. 10.00
Kom i julestemning og bliv klogere på julen? Konfirmander og andre fra sognet vil denne søndag sætte
fokus på baggrunden for julen. Der vil derudover
være ekstra musik samt julesalmer.

Juleaften for børn

Kl. 11.00-11.30
Også i år er der i Herlufsholm Kirke mulighed for, at
børnefamilier kan komme i kirke allerede juleaftens
formiddag. Vi får besøg fra stalden i Betlehem, hvor
Jesus blev født, og hører fortællingen om den første
jul. Vi synger julesalmer, og alle børn modtager til
slut en lille gave.
NB: På grund af brandmyndighederne lukkes dørene, når kirken er fyldt op.

Julenat

Der er i Herlufsholm Kirke tradition for at markere
Jesu fødsel med en midnatsgudstjeneste. Mørket
udenfor giver en hel særlig stemning og fred.
Gudstjenesten er ved Henning Marcher og finder
sted den 24. december kl. 23.30.
NB: Der er desværre ingen taxaordning julenat, da
det er umuligt at få fat på en taxa efter midnat.

Christmas Carols Messe – med læsninger
Søndag den 10. december kl. 10.00
Denne søndag vil bære præg af den dejlige engelske tradition for Carols og læsninger
op til jul. Traditionen tro føres vi igennem julens fortælling ved både læsningerne og
ved at synge Carols sammen. På denne søndag medvirker både kirkens kor og Herlufsholm Skoles konfirmandkor. Desuden vil piger fra 8. klasse gå Lucia.
Alle er velkomne.
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Helligtrekonger

– vi kommer til din krybbe
Fredag den 5. januar kl. 19.30
Julens højtid slutter efter gammel tradition helligtrekongersaften. Vi markerer dette med en særlig aftengudstjeneste ved Tom Thygesen Daugaard.
Efter denne inviteres alle til en udvidet kirkekaffe i
Kapitelsalen.

Kyndelmisse

– vi bærer blus i vintermørket

Fredag den 2. februar kl. 19.30
Denne aften samles vi og tænder lys i vintermørket
og glædes over, at vi nu er kommet halvvejs igennem
vinterhalvåret. Ordet kyndelmisse, som er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes messe, minder os også om, at Guds lys er
kommet til verden. Kom og glæd dig over lysets sejr
over mørket.
HM

Er du alene juleaften?

Odd Fellow Logen nr. 12 Herluf Trolle arrangerer igen i år juleaften for ensomme.
Bor du i eller i nærheden af Næstved og er alene, eller kender du en, som vil være
det, kan vi måske arrangere deltagelse hos os.
Yderligere information:
Bent Thorborg, tlf. 2475 0603 eller e-mail bent.thorborg@mail.dk
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Hjælp medmennesker i nød

Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at
dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store sække med huller
i og vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer.
Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end
almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver nærende mad til både at
spise og sælge af.
Meld dig allerede nu som indsamler hos Leif Andersen på 2392 0476 eller leifandersen@stofanet.dk.
Ved sidste års Sogneindsamling nåede Herlufsholm
Sogn et indsamlingsresultat på 18.019 kroner.


Leif Andersen

Fotograf: Mathilde Berg Utzon

Søndag den 11. marts deltager Herlufsholm Sogn i
Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på
dørene, så alle sognets borgere får mulighed for at
give mennesker i nød en håndsrækning.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ”Hjælp til selvhjælp”. Modtagerne af hjælpen
er altid direkte involverede og lærer samtidig nye
metoder, der gør dem mere robuste.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i
gang, hvor udvalgte flygtninge, flest kvinder, i Kakumalejren i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger.
Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og
langt mindre ressourcekrævende end traditionelle
former for kødproduktion.

Ny indsamling i Blokken

Med det nye kirkeår vil indsamlingen i Blokken gå til Bedre
Psykiatri i Næstved.
Foreningen Bedre Psykiatri er et
tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Den
sætter fokus på de problemer og
udfordringer, de mange pårørende står med, og den arbejder for,
at fagfolk og politikere får øjnene
op for de pårørende og deres livsvilkår. Foreningens vigtigste opgave er at skabe et bedre
liv for pårørende til psykisk syge.
Bedre Psykiatri arbejder også for at skabe en
bred anerkendelse af pårørende som en uvurderlig ressource i behandlingen af den psykisk
syge. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom
ikke er kronisk, men at det er muligt at komme
sig.
Landsforeningen Bedre Psykiatri blev stiftet i
1992 og har 60 lokalafdelinger – heraf en i
Næstved. Læs mere på www.bedrepsykiatri.dk.
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Askeonsdagsvandring

Den 14. februar kl. 19.30
Fastelavn er kendt som en fest før kirketidens faste.
En anden måde at markere fastetidens begyndelse på
er askeonsdag.
En gruppe af folke- og frikirker fra Næstved, som vi
fra Herlufsholm Kirke også er en del af, står for
arrangementet. Vi mødes kl. 19.30 i Sct. Peders
Kirke og vil slutte med andagt og siden en kop kaffe
i den katolske kirkes krypt. Evt. spørgsmål kontakt
Henning Marcher på tlf. 4021 5538.

OPSLAGSTAVLEN...
– tag siden ud og gem!!!

Julemarkedsklubben

Efter at have afholdt julemarked som afslutning
på arbejdet i 2017 holder vi pause i december og
januar, men mødes igen den første torsdag i
februar. Vi mødes i Sognehuset den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 14-16, hvor vi hygger os,
snakker og drikker kaffe, alt mens vi producerer
ting til det kommende julemarked.
Hvis du har lyst til at deltage, er du velkommen til
bare at møde op i Sognehuset på H.C. Andersens
Vej 20, men du kan også ringe til undertegnede for
flere oplysninger.

Morgensang

Kom og vær med til hyggeligt samvær, hvor
vi bl.a. synger fra Højskolesangbogen.
Karsten Gyldendorf spiller, og Henning
Marcher fortæller. Det sker i Herlufsholm
Sognehus hver den sidste onsdag i måneden
kl. 10.00, således
den 31. januar og den 28. februar.

På klubbens vegne
Birthe Helwig Thrysøe,
5573 9924 el. 4076 3522.

For blot 10 kr. kan der tillige nydes kaffe og
morgenbrød.
Vel mødt!

Den 1. og 15. februar og den 1. og 15. marts.

Julefest i Herlufsholm Sognehus

Torsdag den 28. december kl. 14-16.30
Traditionen tro inviterer Herlufsholm Menighedsråd til julefest mellem jul og
nytår. Kom og få et par hyggelige timer i selskab med Lisa Kock Nielsen. Vi får
bl.a. svar på, hvor gammel adventskransen er, hvem der opfandt julemærket, hvor
julemanden bor, og hvorfor han kysser mor! Vi skal også høre om julens traditioner - både de sjove, de højtidelige og de ”gode gamle”, hvoraf flere ikke er så
gamle endda. Undervejs synger vi selvfølgelig kendte julesange og julesalmer.
Sognets præster vil være til stede, og der vil også blive tid til en kop kaffe og
til at snakke. Til sidst er der lodtrækning om gode præmier. Alle er velkomne,
så mød op til en hyggelig eftermiddag i Herlufsholm Sognehus. Kaffe/te og
kage koster 30 kr.
O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N
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Lørdagsmøder
Lørdag den 3. februar kl. 14-16.30

Lørdag den 3. marts kl. 14-16.30

Hans-Peter Tams har gennem
hele sit liv båret på frygtelige
minder fra sin barndom og
været plaget af voldsomme
mareridt.
Han blev født i Tyskland syd
for grænsen af dansksindede
forældre, som ikke ville melde
sig ind i nazipartiet, og som
derfor blev deporteret til Polen.
I 1941 blev faderen sendt til
fronten, og moderen var alene
med fem børn. Som femårig begyndte Hans-Peter
i skolen, hvor han tvinges til undervisning med
henblik på at blive medlem af Hitlerjugend. I
slutningen af krigen flygter moderen med børnene, men de kommer væk fra hinanden i Berlin, og
børnene må klare den videre flugt alene gennem
Tyskland mod Sønderjylland i vinteren 1944-45,
indtil de i foråret 1945 samles op af Røde Kors og
genforenes med deres mor.
Efter 65 års fortrængninger og natlige mareridt
bryder Hans-Peter Tams tavsheden og begynder
at fortælle om sine oplevelser, og for hver gang
han fortæller, får han det lidt bedre. Selv om hans
liv har været barskt, har han bevaret evnen til at
fokusere på de gode oplevelser.

Ruth Brik Christensen er
uddannet pædagog og
diakon, men har gennem
de seneste år arbejdet
som soldaterhjemsleder
og foredragsholder. Hun
vil fortælle om sine oplevelser som forstående og
lyttende ”mor” for udsendte danske soldater.
Desuden bagte hun tonsvis af kager, bryggede
spandevis af kaffe og
skabte et hjem, hvor soldaterne altid kunne komme og slappe af fra krigen.
Som leder af KFUM’s Soldaterhjem har Ruth
både været med de danske soldater i Irak, Libanon
og senest i Afghanistan i 2013. Foredraget giver
en spændende og anderledes vinkel på Danmarks
militære engagement i verdens brændpunkter.
KFUM’s Soldaterhjem er et civilt fristed med
kristne grundværdier, som får en særlig dimension,
når livet og døden kommer tættere på.
Ruth blev i 2010 kåret til ”Årets helt” af JyllandsPosten, og efterfølgende er bestselleren ”Ruth i
krig” solgt i flere oplag.

Mindernes dæmoner

Ruth i krig

Lørdagsmøderne finder sted i Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20.
Kaffe/te og kage koster 30 kr.

Alle møderne starter kl. 14.30 og slutter senest kl.
16.30.
Det er endnu ikke muligt at oplyse om, hvem der
skal underholde os, men vi bestræber os på at
finde frem til noget, som de fleste af os kan lide!
Vel mødt, og tag blot naboer og andre venner
med. Det koster kun 10 kr. for kaffe og
brød.

Idet vi takker for året 2017 til alle, som har været
til Cafékomsammen, kan vi oplyse, at datoer for
de næste møder er følgende fredage: Den 12.
januar, den 9. februar og den 9. marts.
O P S L A G S TA V L E N
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·

O P S L A G S TA V L E N

På udvalgets vegne
Knud Holm Andersen
·

O P S L A G S TA V L E N

·

O P S L A G S TA V L E N

Sognetræf
Torsdag den 22. februar klokken 19.30

Torsdag den 25. januar kl. 19.30

Mød Klugerne

Syng med
Hans Anker Jørgensen

Sognetræf med ægteparret Anna og Thomas Kluge, der er henholdsvis sognepræst og kunstmaler.
Anna er sognepræst i Sct. Povls Kirke i Korsør og
har været en hyppig gæst i Præstens Lektie på TV
Øst. Thomas Kluge er mest kendt for sine portrætter, bl.a. af den kongelige familie, men måske
brænder han selv mest for de religiøse motiver og
de altertavler, han får lov til at lave. De bliver alle
til i dialog med hans ægtefælle Anna Kluge.
Vi skal høre om, hvordan ægteparret inspirerer
hinanden i deres daglige virke, hvor de taler
meget om motiverne og symbolerne, som Thomas
senere levendegør i billedet. Anna henter Bibelen
frem, og sammen går de på jagt efter de helt rigtige passager og uundværlige detaljer, som skal
understrege billedets budskab.
Det er vigtigt for dem begge, at særlig altertavlerne inspirerer til fordybelse i det bibelske forlæg. Billede, tekst og tro skal væves sammen og
løfte beskueren til nye erkendelser – det er det
beskedne ”mål”, som de gerne vil forevige.

Sognetræf med salmedigter Hans Anker Jørgensen: HVAD HAR
DOG DENNE JESUS
GJORT?
Hans Anker Jørgensen
blev født i Kongens
Tisted Præstegård i
Himmerland, voksede
op i Vallekilde, er student fra Holbæk, cand.
theol. fra København
1974. Han tjente sine første penge som landbrugsmedhjælper, postbud og varevognschauffør, har
arbejdet som gymnasie- og seminarielærer og på
Kofoeds Skole. Er far til fire, har været præst i
København i næsten 30 år – bl.a. i Tingbjerg, på
Islands Brygge og på Københavns Universitet
på Amager. Er nu tekstforfatter og foredragsholder.
Aftenen er en sang- og fortælleaften med Hans
Anker Jørgensen om hans salmer og baggrunden
for dem. Vi skal synge flere af hans salmer, bl.a.
”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig”
(DDS nr. 192), ”Hvad er det at møde den opstandne Mester” (249) og ”Du, som gir os liv og gør os
glade” (369), og høre om arbejdet med at skrive
salmer til glæde for hele folket – også ifølge ham
selv for ”ugudelige københavnere” i Tingbjerg og
på Københavns Universitet. Han har skrevet nr.
68, 197, 249, 260, 369 og 658 i Den Danske
Salmebog, hvoraf flere også er i Højskolesangbogen.

Sognetræf finder sted i Herlufsholm Sognehus,
H.C. Andersens Vej 20.
Kaffe/te og kage koster 30 kr. Kirketaxa kan
benyttes af sognets beboere til disse aftenmøder.

”Brylluppet”, maleri af Thomas Kluge.
O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N
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Koncerter

Onsdag den 20. december kl. 19.30

Julekoncert

Koncerten, der samtidig er Herlufsholm Kirkes
Kammerkors 20-års jubilæumskoncert, vil have
festlig og stemningsfuld julemusik, der markerer
årets højdepunkter: Niels W. Gades 200-års fødselsdag og reformationsjubilæet. Desuden kan man
glæde sig til den engelske komponist Bob Chilcotts
”On Christmas Night”, der indeholder syv kendte
Christmas Carols i helt nye fortolkninger. I dette
værk medvirker et lille ensemble.
Gratis adgang. Varighed: 1 time
Søndag den 28. januar kl. 15.00

Søndag den 25. februar kl. 15.00

Midtsjællands Kammerkorkester spiller musik af
Mozart, bl.a. klaverkoncert nr. 12 med Karsten
Gyldendorf som solist og fagotkoncerten med
Astrid Sofie Nielsen som solist.
Entré: 50 kr. Varighed: 1 time

Under overskriften ”Den hellige sang” synger
sopranen Annemette Pødenphandt til akkompagnement af pianisten Berit Johansen Tange.
Entré: 50 kr. Varighed: 1 time

Nytårskoncert

Liedkoncert

Nærmere omtale af koncerterne kan ses på www.herlufsholmkirke.dk
Herlufsholm Sogns beboere kan benytte kirketaxa i forbindelse med koncerterne.

Sang og Studie

opdagelsesrejse med Gud som
mål. Vi dykker ned i Bibelen,
salmer og egne erfaringer
mv. Der vil blive serveret
kaffe, te og lidt kage. Det
er ganske gratis at deltage, og der er ingen tilmelding nødvendig.

En god mulighed for dig, der holder af sang og
gerne vil fordybe dig i livsnære emner. Det afholdes den første mandag i måneden i Herlufsholm
Sognehus i tidsrummet kl. 14-16.
n Mandag den 8. januar
(Undtagelsesvis 2. mandag!)
n Mandag den 5. februar
n Mandag den 5. marts
Der vil være planlagt nogle gode sange og tekster,
der knytter sig til emnet. Dette forårs emne er en
O P S L A G S TA V L E N
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·

O P S L A G S TA V L E N

På udvalgets vegne
Henning Marcher
·

O P S L A G S TA V L E N

·

O P S L A G S TA V L E N

Det er for børn…
Lysfest – med masser af julestemning

Søndag den 3. december kl. 14.00
Midt i vintermørket tænder vi lys. Vi fejrer julemånedens
og et nyt kirkeårs begyndelse, når vi denne søndag tænder
det første lys i kirkens store adventskrans. Vi synger
julens smukkeste salmer, og minikonfirmander opfører
undervejs krybbespil med englekor.

Familietid – med fælles aftensmad

Onsdag den 24. januar og onsdag den 7. marts kl.
17-19 i Herlufsholm Sognehus
Tilbuddet henvender sig til børnefamilier, som sætter
pris på go’ tid sammen på en helt almindelig onsdag –
ingen stress, jag og tilberedning af aftensmad, og også
til familier, som kan lide at høre en god fortælling, og
som synes, at det er sjovt at arbejde kreativt videre med
fortællingen i fællesskab med andre børn og voksne. Vi
laver bålhygge i gården, og de allermindste kan lege
sammen i vores legerum. Aftensmaden koster 20 kr. per
person, som betales kontant eller via Mobile Pay. Børn
under 2 år spiser gratis. Tilmelding til Camilla på kirkekultur@herlufsholmkirke.dk senest 5 dage før. ”Familietid” i januar og marts er endnu ikke endeligt planlagt,
men følg med på vores hjemmeside og facebookside via
herlufsholmkirke.dk. På gensyn!

Babysalmesang
Jubiii – Julekoret synger igen!

Til familiegudstjenesten juleaften kl. 11.00 samler vi igen
en flok sangglade børn. Med stor succes har vi de sidste
par år sunget for en fuld kirke. Koret vil mødes 3 gange i
ugen op til dagen og øve sangene. Vi skal synge både de
gamle kendte og nyere julesange. Så er du mellem 9 og
15 år og vil være med til at gøre juleaften rigtig festlig,
kontakt da Marie på moj@herlufsholmkirke.dk.

Juletræf for dagplejere og børnehaver

Onsdag den 6. december kl. 9.30
Juletræf for dagplejere. Vi synger julesange med fagter,
pynter sammen juletræet og hilser på kirkens bamsepræst Bumle, som først skal findes og siden gives et
stort julekram.
Onsdag den 6. december kl. 10.45
Juletræf for børnehaver. Vi synger julesange med fagter,
pynter sammen juletræet, hører julens fortælling i børnehøjde og snakker lidt med kirkens bamsepræst Bumle, som er i julehumør. Alle tilmeldte børn modtager en
lille julegave.

Babysalmesangen er et fast element i kirken. Hver tirsdag
lyder der sang og musik for de mindste. Kirken fyldes af
de små med forældre. Tilslutningen er stor, så stor at vi de
sidste par år har haft to hold hver tirsdag kl. 9.30-10.15
og kl. 10.15-11.00. Har I lyst til at synge nogle af vores
smukke salmer, danse og sige rim og remser, så ses vi i
kirkens smukke rum. For tilmelding kontakt Marie på
3022 2170 eller på moj@herlufsholmkirke.dk.

Velkommen til nye minikonfirmander

Torsdag den 25. januar kl. 14-16 byder vi endnu
engang en flok energiske og nysgerrige minikonfirmander fra Ll. Næstved Skole indenfor i kirke og sognehus
til 10 spændende eftermiddage, hvor børnene lærer sig
selv og hinanden bedre at kende i lyset af kristendommens bedste fortællinger – formidlet gennem højtlæsning, samtale, sang, teater og andre kreative
aktiviteter. Hver gang
skyller vi hele molevitten
ned med lidt saftevand,
kiks og frugt for at holde
blodsukkeret i skak ud på
eftermiddagen. Vi glæder
os meget til at møde jer
og tage hul på forløbet!

Fastelavn – for små og store

Søndag den 11. februar kl. 10.00
Deltag i en fastelavnsfest, der skiller sig ud fra mængden! Bliv klogere på fastelavns historie og få en idé om,
hvad fastelavn kan betyde i dag. Vi gør dagens familiegudstjeneste lidt ekstra farvestrålende med en interaktiv
fastelavnsøvelse undervejs. I Klostergården slår vi katten af tønden og kårer årets bedste udklædning, alt
imens vi varmer os på en kop te eller kaffe og byens
mest børnevenlige fastelavnsboller.
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Retræte
Den første retræte i det nye år vil finde sit tema i
teksten til Mariæ bebudelsesdag. Vi vil bl.a. arbejde
med, hvad det betyder at give liv til Gud i verden, og
hvordan vi kan tjene Gud i ord og sandhed. Retræten
er generelt tænkt som et rum for eftertanke og refleksion over livet og Gud. Det er stilhedens rum, hvor vi

øver os i at komme til stede i vores fysiske krop med
alt det, vi er. Retrætens retning er derfor en gåen
indad i krop og sjæl for at erfare Guds nærvær.
Denne gang vil retræten også være tænkt som forberedelse til søndagens højmesse, hvor temaet fra
retrætedagen lever videre i salmer og prædiken. Hvis
du vil vide mere om, hvad en retræte går ud på eller
bare er nysgerrig og har nogle spørgsmål til dagene
eller generelt, så er du velkommen til at ringe til mig.
Dato for retræten er:
Lørdag den 17. marts fra kl. 9.00-14.00
Husk at tilmelde dig i god tid, der er begrænsede
pladser. Dog senest en uge før på min mail: teh@
km.dk eller på tlf. 20 248 248.
Der betales 30 kr. for forplejning på selve dagen,
inden retræten går i gang.
Thomas Emil Horneman-Thielcke

Meditation

I Herlufsholm Kirke mødes vi en gang om måneden
for at meditere sammen. Her er også plads til dig, der
ikke har prøvet det før eller som allerede har en praksis. Ordet meditation viser i den kristne tradition hen
til det ”at tænke over” og ”at betragte” sit eget liv i
relation til Gud. Det handler altså om at blive nærværende og komme til stede i nuet igennem stilhed.
Meditationsaftenerne er derfor med til at skabe et
rum for stilhed og ro, hvor der er plads til dig lige
meget, hvor i livet du befinder dig. Her er plads til
eftertanke og fordybelse.
Aftenerne er ganske uformelle, og der er ingen bindende tilmelding. Vi beder også Jesusbønnen i fællesskab. Kom forbi som du er, om det er lige fra

arbejde eller efter aftensmaden. Du er velkommen.
Vi begynder kl. 19.00 i kirken og sidder i koret.
Datoer vil være:
Onsdag den 13. december
Onsdag den 17. januar
Onsdag den 14. februar
Onsdag den 14. marts
Hvis du har spørgsmål eller andet, så er du velkommen til at skrive en mail til teh@km.dk eller ringe til
mig på tlf. 20 248 248.
Thomas Emil Horneman-Thielcke

Bliv klogere på Folkekirkens Mission
Der holdes årsmøde i Folkekirkens Mission i Næstved
Provsti onsdag den 21. februar kl. 18.00-20.30 i
Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20,
Næstved. Fra kl. 18.30 er der fællesspisning. Der
serveres traditionen tro gule ærter m.v., som koster
60 kr., der betales ved mødet.
Generalforsamling og orientering om Folkekirkens
Mission. Mødet er åbent for alle interesserede.
Yderlige spørgsmål: Henning Marcher tlf. 4021 5538.
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For alle gælder, at tilmelding
er nødvendig senest 14. februar til:
Erling Nielsen
Tlf. 5545 3583 eller erlingnielsen@stofanet.dk
Karin Schmidt
Tlf. 5074 1456 eller karin123mail@gmail.com
Inge Strikkertsen
Tlf. 3049 8370 eller ingestrik@stofanet.dk

Nyt fra Menighedsrådet
Kirketjener
Kirsten Idel, vores kirketjener gennem de sidste 11 år,
har ønsket at gå på efterløn.
Kirsten har sidste arbejdsdag
søndag den 10. december. I
forbindelse med kirkekaffen i Kapitelsalen denne dag
vil der være mulighed for at tage afsked med Kirsten.
Vi i Menighedsrådet har altid været yderst tilfreds med
Kirstens arbejde og ønsker hende et godt otium. Kirsten har gennem flere år været personalets medarbejderrepræsentant ved menighedsrådsmøderne. Stillingen som ny kirketjener er opslået ledig, og vi er i gang
med ansættelsesproceduren. Vi regner med at kunne
præsentere et nyt ansigt i næste sogneblad.
Julegudstjeneste
I bestræbelse på at opnå en mere ligelig fordeling af
kirkegængere til vores julegudstjenester den 24.

december starter vi i år begge eftermiddagsgudstjenester ½ time tidligere.
Efter pålæg bliver der i år ikke lige så mange pladser i
kirken som tidligere, da der ikke opstilles løse bænke,
som kan spærre flugtvejene. Når kirken er fuld, vil
dørene blive lukket for nytilkomne. Vi beder om forståelse for dette.
Udskiftning i Menighedsrådet
Karsten Thomassen, Herluf Trolles
Vej 51, er indtrådt i Menighedsrådet
efter sommerferien, hvor han afløste Diana Thaulow, som har ønsket
at udtræde. Velkommen tilbage til
Karsten, som i en tidligere periode
har siddet i Menighedsrådet.
Med ønsket om en glædelig jul til alle.
Poul Sandberg

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Herlufsholm Sognehus kl. 19 på følgende torsdage:

Den 7. december, den 18. januar, den 8. februar og den 22. marts.

Se i øvrigt www.herlufsholmkirke.dk og i rubrikken ”Det sker i kirken” i Næstved-Bladet.
Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden.

Nyt fra Næstved Provsti

Hvert 4. år vælges der nyt provstiudvalg, og det er
netop sket i dette efterår. Provstiudvalget har det overordnede ansvar for de økonomiske rammer i provstiet
og vedligeholdelse af provstiets kirker og præstegårde
m.m. Provstiudvalget har også til opgave at støtte og
vejlede de enkelte menighedsråd.
For den kommende periode blev følgende valgt i
nævnte rækkefølge: Poul Sandberg (Herlufsholm)
genvalgt, Mogens Kessel (Krummerup/Ting Jellinge/
Hårslev) genvalgt, Birgit Lund Terp (Sct. Peders)

nyvalgt, Leif Hansen (Rønnebæk) genvalgt, Jan Kinnberg (Kvislemark/Førslev/Fyrendal) nyvalgt og Holger Hansen (Skelby/Gunderslev) nyvalgt. Nyvalgt for
præsterne er Ingrid Sofie Rosengren, Snesere Kirke.
Ud over ovennævnte består provstiudvalget af provst
Vagn Birk Jensen. Den kommende provst, der tilknyttes Sct. Mortens Sogn, vil også blive en del af udvalget. Næstved Provsti dækker geografisk Næstved
Kommune. Som Næstved Provstis repræsentant i
Stiftsrådet blev Mogens Kessel valgt.

Herlufsholm Sognelegat er åbent for nye ansøgere
Herlufsholm Sognelegat uddeles nu for fjerde gang og
kan søges af alle, der bor i eller har tilknytning til Herlufsholm Sogn. Formålet med legatet er at støtte et
studie, en studierejse eller en aktivitet, der er til gavn
for sognet. Hvad det så skal være, er op dig! Den eneste betingelse for at modtage legatet er, at du efterfølgende skal delagtiggøre Herlufsholm Sogn i dine
oplevelser. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2018.

Legatet uddeles i løbet af foråret i
forbindelse med Menighedsmødet.
For yderligere information kan
henvendelse rettes til Henning
Marcher på tlf. 4021 5538.
Sidste års modtager blev Herlufsholm Kirkes Kammerkor.
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Konkurrence

Konkurrencen går denne gang ud på at tælle julestjerner, som er gemt rundt omkring på de forskellige
sider i bladet. Kun Betlehemsstjerner, som den her
viste, tæller med (inkl. denne).
Send eller aflever løsningen på Kirkekontoret inden
den 5. februar.
Vinderne kan afhente præmien på Kirkekontoret, og
løsningen opslås i udhængsskabet ved Sognehuset.

Tak for mange indkomne løsninger denne
gang. Tre heldige vindere blev fundet:
Annelise Hansen,
Bakkekammen 3, 4700 Næstved.
Ingerlise Petersen,
H.C. Andersens Vej 27, st. th., 4700 Næstved.
Kirsten Søgaard,
Jeppe Åkjærs Vej 17, 4700 Næstved.
Chokoladepræmien kan afhentes på Kirkekontoret i
åbningstiden.

Navn og adresse:

Orientering fra Herlufsholm Kirkegård
Grandækning
I skrivende stund så nærmer tiden sig, hvor vi skal til
at tænke på grandækning af gravene på kirkegården.
Her på Herlufsholm Kirkegård er der 780 bestillinger
på grandækning, forbrug mellem 15-16.000 kg gran
bestående af nordmannsgran, nobilis samt fyrretoppe.
Vi begynder med opsætning af fyrretoppe bag gravminder, hvor det er muligt, her i uge 44, og i år påbegynder vi grandækningen i starten af uge 45.
Vi forventer, at vi kan være færdige i uge 50, hvis
ikke vi bliver forstyrret af ”Kong Vinter”.
Vi kan ikke som så mange små landsbykirkegårde
være færdige til 1. søndag i advent.
Til dem, der selv ønsker at pålægge gran på deres
gravsteder, er der mulighed for at købe gran hertil.
Man henvender sig til kirkegårdens personale for
nærmere aftale.

Stendigerne i afd. 34
(Urnegravstederne med hæk med forkant af stendige).
Her er vi i gang med at rette forkant af stendigerne.
Vi forventer, at arbejdet er færdigt i løbet af uge 44.

Kirsten Idel takker af

Kære menighed.
En stor tak for at lære jer at kende. I har betydet
meget for, at jeg har haft dette arbejde i 11 år.
Det første år var jeg vikar, og fra 2008 blev jeg fastansat både i Sognehuset og i kirken som kirketjener.
Det har været en god periode, hvor der både har
været sorger og glæder ved at arbejde som kirketjener, men jeg føler nu, at min krop gerne vil på efterløn, så derfor har jeg sidste arbejdsdag søndag den
10. december. Jeg vil fortsat være en del af fælles14

Pileflet
Vi er så heldige, at
pilefletter Else Lund
igen har tryllet med
pil. Denne gang har
hun flettet tre fine
alfer, der holder hinanden i hånden. Alferne står og pynter i
Mindelunden.

Lukning for vand
Kirkegården lukker for
de udendørs haner,
der findes på kirkegården, i forbindelse med frostvejr. I år har vi lukket fra uge 45. Årsagen til lukningen er, at vandrørene ligger højt i jorden på kirkegården, men der er stadig mulighed for at tappe vand på
vores gæstetoilet.
Med ønsker om en glædelig jul til alle i sognet.
Personalet, Herlufsholm Kirkegård.

skabet, da jeg en gang imellem vil lave kirkekaffen
om søndagen, være vikar og ligeledes beholde sognebladsruten sammen med min mand Søren.
Det er uvist, hvad fremtiden bringer, men det er
blandt andet et mål at besøge nogle sømandskirker i
udlandet, læse på åbent universitet og ellers tage
imod nye udfordringer.
Mange tak alle sammen – jeg vil savne jer!
Kirsten Idel.

Gudstjenester i Herlufsholm Kirke
DECEMBER
Søndag den

3. december 1. søndag i advent

Kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag den

3. december Lysfest

Kl. 14.00 Henning Marcher

Søndag den 10. december 2. søn. i adv., Carols Messe, Lucia Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke
Søndag den 17. december 3. søn. i adv., Julens læsninger

Kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag den 24. december Juleaften

Kl. 11.00 THT og HM

Søndag den 24. december Juleaften
Søndag den 24. december Juleaften

Kl. 14.00 Henning Marcher

Kl. 15.30 Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 24. december Juleaften

Kl. 23.30 Henning Marcher

Mandag den 25. december Juledag

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

Tirsdag den 26. december 2. juledag

Kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag den 31. december Julesøndag

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

JANUAR
Kl. 16.00 Henning Marcher

Mandag den

1. januar

Nytårsdag

Fredag den

5. januar

Helligtrekongersaften

Kl. 19.30 Tom Thygesen Daugaard

Søndag den

7. januar

1. søndag eft. helligtrekonger

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 14. januar

2. søndag eft. helligtrekonger

Kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag den 21. januar

Sidste søn. eft. helligtrekonger

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 28. januar

Septuagesima

Kl. 10.00 Henning Marcher

FEBRUAR
Fredag den

2. februar

Kyndelmisse

Kl. 19.30 Henning Marcher

Søndag den

4. februar

Seksagesima

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 11. februar

Fastelavn

Kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag den 18. februar

1. søndag i fasten

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 25. februar

2. søndag i fasten

Kl. 10.00 Henning Marcher

3. søndag i fasten

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 11. marts

Midfaste

Kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag den 18. marts

Mariæ bebudelse

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 25. marts

Palmesøndag

Kl. 10.00 Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 25. marts

Minikonfirmandafslutning

Kl. 14.00 Thomas Horneman-Thielcke

MARTS
Søndag den

4. marts

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Kirketaxa Kirketaxa - pris kr. 30

Ring til Næstved Taxa på 5577 7272 (søndag morgen bedst ml. kl. 8 og 9).
Betaling sker til kirketjeneren. I øvrigt henvises til side 2.

www.herlufsholmkirke.dk
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Glimt fra sognets fotoalbum...

Søndag den 10. september ble
v sognepræst Tom Thygesen
Daugaard indsat af provst Vag
n Birk Jensen i en 40 %
stilling ved Herlufsholm Kir
ke.

Fra Løvfaldstu
ren
Kirke og med ef den 14. september til Undløse
termiddagskaffe
i Krebshuset.

Fra to af aktivite
terne i Klostergå
rden efter
høstgudstjenesten
den 24. september.

Slot og
erårsturen til Nyborg
Den 7. oktober gik eft
e det
ikk
kan ses, var vejret
Ladbyskibet. Som det
for.
jde
hø
et
deltagerne tag
bedste, men det havde

