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Kirkelig vejviser

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.

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.
Sognepræst Tom Thygesen Daugaard
Hårslevvej 29, 4262 Sandved.
Tlf. 2343 5466. E-mail: ttd@herlufsholmkirke.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.

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

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

Organistassistent Marie Ottar Jespersen
Tlf. 3022 2170. E-mail: moj@herlufsholmkirke.dk
Herlufsholm Kirke: Midlertidig lukket.
Sct. Peders Kirke
Sct. Peders Kirkeplads 5.

Kirketjenere
Kirstine Borg Jensen og Bo Steen Bram, tlf. 5572 8974.
E-mail: kirketjener@herlufsholmkirke.dk
Graver Finn Dal
Herlufsholm Alle 163, tlf. 5575 1297.
Træffes alle hverdage kl. 11-13.
E-mail: fid@km.dk

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

Herlufsholm Kirke er midlertidig
lukket på grund af renovering.
Læs mere på side 13.

Julegrisen

Herlufsholm Sogns Menighedsfond 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 4412815122.
2) aflevere sit bidrag kontant på
Kirkekontoret i åbningstiden.
På forhånd stor tak!
Herlufsholm Sogns
Menighedsfond

Julehjælp

Ansøgningsskema til julehjælp fra Herlufsholm Sogns
Menighedsfond fås ved henvendelse til Kirkekontoret,
H. C. Andersens Vej 20. Skemaet afleveres samme
sted senest den 6. 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.

Børnekirke ved søndagsgudstjenesten

Når Herlufsholm har gudstjenesten vil der under prædikenen være børnekirke med fortælling, juice og småkager. Desuden er der børnetasker med forskelligt indhold, som børnene kan lege med under gudstjenesten.

Kirketaxa

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. Kørslen er gratis i renoveringsperioden.
Ligeledes kan kirketaxa benyttes af sognets beboere
til aftenarrangementer i Sognehuset. Pris 30 kr.
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Forside

Krybben er tom, men hvad putter DU i
den?
Foto: Thomas Emil Horneman-Thielcke
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Trykt med vegetabilske farver på miljøcertificeret papir.

Den tomme krybbe – hvad skal vi med den?

Da jeg i mine studieår boede på Det Danske Institut
i Rom, kørte jeg ofte på cykel til Peterspladsen for at
nyde Peterskirkens spændende arkitektur og de gode
kulinariske oplevelser i området. En kold decembermorgen gjorde jeg det samme, men den ellers så
menneskefyldte og forvirrende plads var nu ganske
tom og stille. Midt på pladsen var der i løbet af natten
blevet opsat et stort krybbespil. Fødselsberetningen
fra Betlehem lod sig udspille med figurer i menneskestørrelse, og man kom hurtigt til at opleve sig
selv som en del af fortællingen. Jomfru Maria,
Joseph og hyrderne var allerede ankommet og var
blevet vel modtaget af et æsel, en ko og nogle får.
Midt i det store juletableau stod der også en krybbe,
men den var tom. Jesusbarnet var der ikke. Og englens ord efter Jesu opstandelse påskemorgen: ”Han
er ikke her” passede nu meget godt også til denne
bibelske scene. Jesus var ikke blevet født endnu. Det
eneste, der eksisterede, var den tomme krybbe, der
nærmest skreg til himlen af gudsfravær og længsel
efter at få et lille barn lagt ned i sig.

Men den tomme krybbe måtte vente lidt endnu, der var
stadigvæk flere uger til jul. Krybben ville først få lagt
drengebarnet ned i sig under midnatsmessen juleaften,
ligesom det blev gjort i året 1223 i Greccio i Italien, da
den hellige Frans af Assisi stod bag den allerførste julekrybbe nogensinde. Men indtil videre var den altså tom,
og det var selvom den frem til jul ville blive overrendt
af i titusindvis af turister, der med deres smartphones og
tablets ville tage utallige billeder af den.
Men hvorfor så egentlig det? Hvorfor tage billede af en
krybbe der er tom, giver det overhovedet mening? Det

tror jeg underligt nok selv på, det gør. For krybben er
et stærkt symbol, der vidner om den kærlighed, som
bliver født i det menneske, som modtager Jesusbarnet
som sit eget. Kærligheden fylder tomheden ud og skaber glæde og fællesskab med andre. Det er den gave,
Gud giver os julenat – kald den bare gerne juleglæde.
Alt for ofte tænker vi slet ikke på det, som Gud giver
os. Vi fylder derimod vores liv op med alt muligt
tomt og intetsigende i håbet om, at det skal gøre os
lykkelige. Vi glemmer det væsentlige i tilværelsen og
stresser rundt og jager vinden. Måske var det derfor
på tide at bruge lidt tid midt i juletravlheden på at
tænke over, hvad der virkelig giver os glæde i livet,
og så lade alt det andet, som stjæler vores glæde, liv
og tid, blive tilbage i det år, der snart er forbi.
Hvorfor ikke gøre 2019 til et jubelår for Herren, hvor
næstekærligheden og fællesskabet bliver sat i højsædet? Der er i hvert fald nok af glæde og lykke i julens
budskab, som kan lyse vintermørket op, helt til det
bliver forår igen. Som Kim Larsen også synger det i
sin julesang ”Så’ det jul”.
”Så’ det jul
lykkehjul
vær vor gæst
det’ hjerternes fest.
Vær velkommen
store og små
Jesus kommer med næste tog.”
Glædelig jul og godt nytår
Thomas Emil Horneman-Thielcke
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Juleaften for børnefamilier i Sct. Peders Kirke

Ta’ børnene med til en stemningsfuld familiegudstjeneste juleaftens formiddag kl.
11.00.
Hvis de er heldige, møder de undervejs en
kromand, en hyrde eller måske en vismand
fra den første julenat, hvor det lille Jesusbarn blev født. Herlufsholm Kirkes præster
deltager i selskab med årets børnejulekor
under ledelse af organist Marie Ottar Jespersen. Vi synger en vifte af børnevenlige
julesange, og alle børn får en lille julehilsen
med sig hjem.
Varighed ca. en halv time.

For sangglade børn der elsker jul

Den bedste tid nærmer sig, derfor samler jeg igen et kor af sangglade børn. Vi skal synge til familiegudstjenesten juleaften kl. 11.00. I år bliver det Sct. Peders Kirke, vi skal synge i. Så er du glad for at
synge og vil være med til årets festligste gudstjeneste, er det lige dig, vi kan bruge. Alle drenge og piger
fra 3. klasse og opefter kan være med. Vi øver tre gange i ugerne op til juleaften, og datoer meldes ud
senere. Er du interesseret eller blot nysgerrig, så kontakt Marie på moj@herlufsholmkirke.dk.

Julenat

Den meget fredfyldte midnatsgudstjeneste bliver traditionen
tro også afholdt i år, selvom vi nu er i Sct. Peders Kirke. Vi
markerer Jesu fødsel denne sene juleaften, og mens mørket
udenfor giver en helt særlig stemning, samler tankerne sig
omkring det mysterium, det er, at Gud bliver menneske. Gudstjenesten er ved Thomas Horneman-Thielcke 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.

Krybbespil og Lucia

Søndag den 16. december kl. 10.00 indbydes alle til en familievenlig ind-under-jul
gudstjeneste.
Der vil foruden adventstidens salmer være
stemningsfyldt luciaoptog fra Herlufsholm
Kostskole.
Julens budskab fortolkes bl.a. af konfirmander fra Lille Næstved Skole i form af et
medrivende krybbespil.

Christmas Carols Messe – med læsninger
Onsdag den 5. december kl. 19.00 i Sct. Peders Kirke
Denne aften vil bære præg af den dejlige engelske tradition for Carols og læsninger
op til jul. Traditionen tro føres vi igennem julens fortælling både ved læsningerne og
ved at synge Carols sammen. Denne gang medvirker koret fra Herlufsholm Kirke,
Sct. Peders Kirkes Pigekor og Herlufsholm Skoles konfirmander. Alle er velkomne.

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 / e-mail bent.thorborg@mail.dk.
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Julekoncert i Sct. Peders Kirke
Søndag den 9. december kl. 16.00 inviterer de fire
Odd Fellow Loger i Næstved igen til den årlige julekoncert, hvor overskuddet går til menighedsplejernes
uddeling af julehjælp i Næstved og omegn.
Det er ensemblet DEN UNIKKE TRIO, der gæsteoptræder. Trioen, der er velkendt for deres fortolkning
af julesange og salmer, består af Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik Thrane, og også Sct. Peders Kirkes Pigekor med organist Christian Kampmann Larsen i spidsen medvirker. Det må blive en dejlig julekoncert!

Billetterne koster 175 kr. pr. stk. og kan købes på
Biblioteket på Kvægtorvet, hos Meny i Østergade,
hos Langes Boghandel i Torvestræde eller i Næstved
Vinhandel i Sct. Jørgens Park. Resterende billetter
kan købes ved indgangen.
Man kan også reservere billetter ved opkald eller SMS
på tlf. 2071 9898 eller på e-mail jorn@internet.dk.

Helligtrekonger

Lørdag den 5. januar kl. 19.00
Julens højtid slutter efter gammel tradition helligtrekongersaften.
Vi markerer dette med en særlig aftengudstjeneste,
hvor vi hører om de tre vise mænd, de hellige tre
konger, som kom fra hver sin egn med gaver til barnet i krybben. Gudstjenesten er ved Tom Thygesen
Daugaard.
Efter denne er alle inviteret til kirkekaffe!

Fællesspisning for voksne

NYT

Tirsdag den 29. januar og torsdag den 14. marts kl. 18-20 i Herlufsholm
Sognehus.
Vores nye fællesspisningsarrangement er kommet rigtig godt fra start. Så
godt, at vi indbyder til hele to fællesspisningsaftener for voksne i starten af
det nye år.
Har du lyst til at lære nye mennesker at kende eller tilmelde dig sammen
med nogle, du allerede kender? Savner du at komme ud blandt andre, eller
kan du bare godt lide det? Er du enlig, eller kommer I som par? Uanset
hvad, så er du velkommen til en hyggelig aften med tid til gode samtaler
over god mad. Tilmeld dig allerede i dag.
Egenbetaling: 50 kr. for mad, en øl/vand og en kop te/kaffe med lidt sødt
til. Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 5572 1770 eller på kirkekontor@
herlufsholmkirke.dk senest 8 dage før arrangementet. Vi glæder os til at
byde dig indenfor.

!
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Hjælp os med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 10.
marts. Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned
på oksekødet, sortere dit affald og droppe flyrejsen – men
hvor meget forskel
kan du egentlig gøre
ene mand eller kvinde? Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på
gang hører om klimaforandringernes konsekvenser,
men her er din chance for at gøre noget, der virkelig
nytter.

Herlufsholm Sogn er klar til at gøre
verden klimaklar ved indsamlingen
den 10. marts.
”Vi håber at se så mange frivillige som muligt til den
altid hyggelige indsamlingsdag,” siger Leif Andersen, indsamlingsleder i Herlufsholm Sogn. Så kontakt allerede nu Leif Andersen på 2392 0476 eller på
leifandersen@stofanet.dk for at melde dig som indsamler.

Klimaforandringer rammer os alle sammen, men
rammer særligt hårdt i verdens fattigste lande. Her er
man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som
vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der
kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler
vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad,
når ressourcerne slipper op.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer,
diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand
og mad, når tørken rammer. Du er med til at klæde
verden på til klimaforandringerne, og du er ikke
alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står
sammen om verdens nok vigtigste sag.

Askeonsdagsvandring

Den 6. marts kl. 19.30
Fastelavn er kendt som festen før påsketidens faste.
Askeonsdag er en anden måde at markere fastetidens
begyndelse.
En samling af folke- og frikirker fra Næstved står for
arrangementet. Vi mødes kl. 19.30 i Sct. Peders Kirke
og går derefter sammen gennem Gl. kirkegård. Vi slutter med andagt i den katolske Vor Frue Kirke og siden
en kop kaffe i kirkens krypt.
Kontakt Henning Marcher på tlf. 4021 5538 ved eventuelle spørgsmål.
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OPSLAGSTAVLEN...
– tag siden ud og gem!!!

Morgensang

Kom og vær med til på hyggeligste måde at
synge fra Højskolesangbogen og nyde historier
fra fjern og nær. Karsten Gyldendorf spiller, og
Henning Marcher beretter. Det sker i Herlufsholm Sognehus hver den sidste onsdag i måneden kl. 10.00, således den 30. januar, den 27.
februar og den 27. marts. For blot 10 kr. kan
der tillige nydes kaffe/te og morgenbrød.
Vel mødt!
Karsten og Henning

Fredag den 14. december kl. 14.30: Julehygge
og julesange med Egon Jakobsen.
På nuværende tidspunkt er vinter- og forårsmånedernes møder under planlægning, men det
vigtigste er, at vi ved, hvornår møderne er.
Udvalget skal nok prøve at gøre møderne så
spændende som muligt. Hvis I så blot vil møde
op og evt. tage en gæst med, så skal det nok
blive godt. Kaffe/te med kage koster kun 10 kr.
Vi mødes på følgende fredage: Den 11. januar,
den 8. februar og den 8. marts. Alle dage kl.
14.30-16.30.
På udvalgets vegne
Knud Holm

Julemarkedsklubben

Sang og Studie

Efter endnu et vellykket julemarked, hvor Julemarkedsklubbens håndarbejder blev solgt til
fordel for velgørenhed, er klubben klar til at
tage fat på en ny produktion til salg næste år.
Frembringelsen af unikt håndarbejde og samværet omkring produktionen går hånd i hånd i
Julemarkedsklubben. Har du lyst til at være en
del af klubben, så tag dit håndarbejde med og
kig forbi, når vi mødes 1. og 3. torsdag i måneden kl. 14-16 i Herlufsholm Sognehus, H.C.
Andersens Vej 20. Vi holder pause i december
og januar.
Få flere informationer hos Birthe Thrysøe på
tlf. 5573 9924 eller 4076 3522.

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 7. januar
n Mandag den 4. februar
n Mandag den 4. marts
Der vil være planlagt nogle gode sange og tekster,
der knytter sig til emnet. Denne vinters emne er
markante danske salmedigtere og deres indflydelse på nutiden. Vi understøtter emnet med Bibelen,
salmer og egne erfaringer mv. Der vil blive serveret kaffe, te og kage. Det er ganske gratis at deltage
og ingen tilmelding nødvendig.
På udvalgets vegne Henning Marcher
O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

Vi mødes følgende torsdage:
Den 7. og 21. februar og den 7. og 21. marts.
·

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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Sognetræf
Torsdag den 21. februar kl. 19.30

Torsdag den 24. januar kl. 19.30

Far, du skal på plejehjem

Israel og Palæstina

– En rejse i personlig udvikling

Vi får besøg af journalist Anna Katrin Nørgaard, der kommer med
et hudløst ærligt foredrag, der tager udgangspunkt i hendes egen
verden og i den radioproduktion, Anna Katrin
Nørgaard har produceret for P1 om hendes
far, der blev ramt af en
hjerneblødning. Der fortælles om de dilemmaer,
man oplever, når ens forældre pludselig har brug
for massiv hjælp. For hvad kan man som forældre
tillade sig at forvente fra sine voksne børn? Hvad
er ens pligt som pårørende? Hvad kan man forvente fra det offentlige, og hvilken indsats kræver
det på det personlige plan at være der for hinanden?
Anna Katrin Nørgaard er uddannet journalist og
har arbejdet i en årrække på DR og TV2 med
dokumentarprogrammer. Nu er hun højskoleforstander på en dansk højskole, hun har startet på
Mallorca.

Tag med på et rejseforedrag til et af de mest gribende
steder i verden. Mange kender Rasmus Birkerod fra
hans job som studievært på TV ØST gennem 11 år.
Færre ved, at han har en helt særlig forbindelse til
Israel og Vestbredden, hvor han er kommet gennem
de seneste 20 år som guide og rejseleder. Han står i
dag blandt andet bag lokale udvekslingsprojekter
med palæstinensiske børn, og han har nære venner
på både den israelske og palæstinensiske side. Han
er netop hjemvendt fra endnu en rejse. Få nye indsigter i såvel bibelhistorien som Israel-Palæstina-konflikten og hør Rasmus Birkerod fortælle, hvorfor
han mener, at området er verdens bedste rejsemål.

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.

Onsdag den 20. marts kl. 19.30

mentarer, forfatterskab og nytårsgudstjenester på
DR. Arrangementet foregår i Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20. Kaffe/te med kage
koster 30 kr.
Et femkløverarrangement er et samarbejde mellem Næstveds fem bykirker.

Frygt ikke – om at turde livet
Et collageforedrag, hvor Kathrine Lilleør spejler
sin egen og andres livsfortælling i litterære og
bibelske fortællinger for at vise, hvordan bekymring og frygt kan vendes til glæde og håb. Levet
liv og livsindsigt mødes i foredraget ligesom i
Lilleørs bestseller-trilogi: Kvinde, hvorfor græder
du, Kærlighed er og Glæd dig.
Kathrine Lilleør er sognepræst i Sankt Pauls Kirke
i Nyboder, København, og ph.d. på en afhandling
om H.C. Andersens eventyr. Hun er tidligere medlem af Det Etiske Råd og landskendt for sine komO P S L A G S TA V L E N
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Lørdagsmøder
Lørdag den 2. marts kl. 14.00-16.30

Lørdag den 2. februar kl. 14.00-16.30

Jeg elsker den brogede verden

40 år på Familie Journalen

Foredraget tager udgangspunkt i Nils-Peter
Holms spændende og
indholdsrige liv som
falckredder, om livsbekræftende oplevelser i
jobbet som sygeplejerske på en cancerafdeling,
om jobbet som plejehjemsleder, om originaler og skæbner, der
har krydset hans vej og
om jobbet som bedemand i Kerteminde i mere
end 20 år. Hvis man spørger en fra Kerteminde,
hvem der er byens sjoveste mand, så lyder svaret:
”Det er da Nils-Peter Holm – vores bedemand”.
Foredraget er med et indhold, der spænder fra dyb
alvor til herlig latter – for de to ting, humor og
alvor, følges ad gennem livet. For trods den enkeltes tab skal livet gå videre.

Karl Ravn har arbejdet i mere end 40 år som fotograf på Familie Journalen, 18 år som cheffotograf,
nu som freelance og naturfotograf.
Han vil fortælle om det at være fotograf på Danmarks største familieugeblad. Det har medført
mange rejser og mange oplevelser over det meste
af jorden. Han har rejst med den kongelige familie
på officielle statsbesøg i udlandet bl.a. Kina, Sydafrika, De Baltiske Lande, Uganda, Japan og
selvfølgelig også i Danmark.
Han har været på patrulje med Sirius i Østgrønland, besøgt Jørgen Brøndlunds grav ved 79-fjorden, besøgt danske udvandrere i Canada, USA,
Australien, New Zealand, Argentina, Chile, Falklandsøerne, rejst med de flyvende øjenlæger i
Sudan og mange andre steder.
Har desuden været i Normandiet med en af de danske soldater, der var med ved invasionen i 1944.

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

Fredag den 28. december kl. 14.00-16.30

Julefest i Herlufsholm Sognehus

Igen i år inviterer Herlufsholm Menighedsråd til julefest mellem jul og
nytår. Kom og få et par hyggelige timer i selskab med musiker og
pensioneret højskolemand, Nikolaj Andersen, der præsenterer en alternativ julehistorie – ikke med oplæsning – men med en beskrivelse af
julens mange gøremål i hele december måned gennem et stort udvalg
af højtidens elskede viser og salmer. Med andre ord er årets julehistorie
en kombination af tale og fællessang, hvor Nikolaj Andersen både
fortæller, akkompagnerer og synger for. Sognets præster vil være til
stede, og der bliver også tid til en kop kaffe. Til sidst er der lodtrækning
om gode præmier. Alle er velkomne!
Kaffe/te med 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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Koncerter i Sct. Peders Kirke
Onsdag den 12. december kl. 16.00

Søndag den 27. januar kl. 15.00

Herlufsholm Kirkes Kammerkor opfører Bob
Chilcotts ”On Christmas Night” sammen med et
lille instrumentalensemble.
Solist: Betty Gregers Arendt. Dirigent: Karsten
Gyldendorf. Gratis adgang.

På trods af vores midlertidige mangel på egen
kirke vil vi holde fast i traditionen med en nytårskoncert med musik af Mozart. Herlufsholm Kirkes Kammerkor opfører en af hans mange messer
for kor, solister og strygere. Desuden kan høres
kammermusik og orgelmusik. Gratis adgang!

Ind-under-jul

Nytårskoncert

Søndag den 16. december kl. 14.30

Lørdag den 2. februar kl. 16.45

Julekoncert med tre kor

Kyndelmissevesper
med Herlufs Vokaler

Koret ”First Choise”, gospelkoret ”Nuntius” og Herlufsholm Kirkes Kammerkor har sat hinanden stævne. Hvert kor har valgt en fælles opgave, og hvert
kor har desuden tre stykker julemusik i eget regi.
På den måde kommer vi ud i mange forskellige
musikalske genrer. Diverse akkompagnatører medvirker.
Entré 50 kr. til fordel for Svovlstikkerne.

Kyndelmisse er midvinter, lyset vender tilbage, det er
Mariæ renselsesdag, 40 dage efter Jesu fødsel. Vi vil
sammenfatte dagens forskellige betydninger i en
vesper – en aftensang med musik og læsninger.
Kendte og elskede vintersange blandes med ny musik.
Dirigent: Karsten Gyldendorf. Gratis adgang.

Kirketaxa kan benyttes af Herlufsholm Sogns beboere.

Årsmøde i Folkekirkens Mission
Der holdes årsmøde i Folkekirkens Mission i Næstved Provsti tirsdag den 5. februar kl. 18.00-20.30
i Skt. Jørgens Sognegård, Parkvej 101, Næstved.

Yderligere spørgsmål: Henning Marcher,
formand, tlf. 4021 5538.
For alle gælder, at tilmelding er nødvendig senest 1.
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

Fra kl. 18.30 er der fællesspisning. Der serveres traditionen tro gule ærter m.v., som koster 60 kr., der
betales ved mødet. Vi vil foruden generalforsamling
og orientering om Folkekirkens Mission fokusere på
emnet ”Tro og helbred”. Mødet er åbent for alle interesserede.
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

·

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 2. december kl. 14.00. Midt i vintermørket tænder vi lys. Vi fejrer julemånedens og et
nyt kirkeårs begyndelse, når vi denne søndag i Sct.
Peders Kirke tænder det første lys i adventskransen.
Sammen synger vi julens smukkeste salmer, og minikonfirmander opfører undervejs krybbespil med
englekor og solistsang.

Juletræf – med fagtesange
og julekram

Tirsdag den 4. december kl. 9.30 og kl. 10.45 skruer
vi op for julestemningen hos områdets dagplejebørn
og børnehavebørn - i den nævnte rækkefølge. Ved
begge begivenheder, som finder sted i Sct. Peders
Kirke, synger vi julesange med fagter, hører julens
fortælling i børnehøjde, alt imens vi sammen pynter
kirkens juletræ og hilser på bamsepræsten Bumle,
som først skal findes og siden gives et stort julekram.
Alle tilmeldte børn modtager en lille julegave.

Fastelavn – i midtbyen

Søndag den 3. marts kl. 10.00. Deltag i en fastelavnsfest i hjertet af Næstved, når vi åbner dørene til
fastelavnsgudstjeneste i Sct. Peders Kirke. Bliv klogere på fastelavns historie og få en idé om, hvad
fastelavn kan betyde i dag. Udenfor 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. Vi arbejder på en lille
overraskelse for børn og barnlige sjæle undervejs.

Familietid – med fælles aftensmad

Juleaften for børnefamilier i
Sct. Peders Kirke

Ta’ børnene med til en stemningsfuld familiegudstjeneste juleaftens formiddag kl. 11.00. Se side 4.

Velkommen til nye minikonfirmander

Torsdag den 24. januar kl. 14-16 byder vi en flok
nysgerrige minikonfirmander indenfor i kirke og
sognehus til 10 oplevelsesrige eftermiddage, hvor
børnene lærer kirken, sig selv og hinanden bedre at
kende i lyset af kristendommens bedste fortællinger
– formidlet gennem højtlæsning, samtale, sang, teater og andre kreative aktiviteter. Vi glæder os meget
til at møde jer alle og tage hul på forløbet.

Onsdag den 23. januar og onsdag den 13. marts
kl. 17-19 afholdes sæsonens to sidste gange ”Familietid” i Herlufsholm Sognehus. Tilbuddet er for børnefamilier, der kan lide en go’ fortælling og har lyst til at
arbejde kreativt videre med den i selskab med en
masse andre børn og voksne. En god bibelsk fortælling, tilsat et par sjove sange og rekvisitter samt lidt
god tid, skaber grundlaget for en sjov og hyggelig
eftermiddag og aften. Vi laver bålhygge i gården og
åbner et legerum for de allermindste. Aftenen afrundes
med fællesspisning til 20 kr. per person. Læs mere om
dagens fortælling, værkstedsaktivitet og menu på
vores hjemmeside www.herlufsholmkirke.dk. Tilmelding til Camilla på kirkekultur@herlufsholmkirke.dk
seneste 5 dage før efter først til mølle-princippet.

Babysalmesang

Hver tirsdag formiddag kl. 10.00 er der Babysalmesang i Herlufsholm Sognehus. Vi synger, danser,
siger rim og remser i ca. 45 min. og hygger derefter
med kaffe og te. Det er for babyer i alderen 2-12 mdr.
og deres mor eller far. Kom og lær nogle nye sange
og genopfrisk de gamle! Tilmelding skal ske til
Marie på moj@herlufsholmkirke.dk.
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Taizéandagter i Sct. Peders Kirke
I Frankrig er der siden anden verdenskrig opstået et helt
særligt kloster i landsbyen Taizé. Hvert år strømmer tusindvis, fortrinsvis unge, til stedet for at deltage i 3 daglige
timelange gudstjenester, undervisning og fællesskab. De
gentagne salmer er vigtige i gudstjenesterne, som har fået
stor udbredelse i hele Europa. Du indbydes nu til en række
andagter inspireret af klosterfællesskabet i Taizé. Andag-

Meditation

Vi er kommet godt i gang med meditationerne i Sct.
Peders Kirke. Vi mødes en gang om måneden, og som
altid er der plads til dig, der ikke har prøvet at meditere
før, eller dig, 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 både
krop og sjæl 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.

terne er ca. 30 minutter lange, men du er velkommen til
at komme lidt før og fornemme ro og fred, inden vi
begynder. Der er kaffe/te bagefter.

Datoer vil være: Onsdage den 30. januar, 20. februar
og 13. marts kl. 19.00


Vel mødt! Henning Marcher

Aftenerne er ganske uformelle, og der er ingen bindende
tilmelding. Vi beder også Jesusbønnen i fællesskab hver
gang. Kom forbi som du er, om det er lige fra arbejde eller
efter aftensmaden. Du er velkommen!
Det er kl. 19.00 i Sct. Peders Kirke, og vi sidder i koret.
Datoer vil være: Onsdage den 12. december, 9. januar,
6. februar og 27. 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

Ikonmaling

Der er igennem de senere år opstået en fornyet interesse
for ikonen i en dansk folkekirkelig kontekst. En ikon er et
billede af en hellig person eller begivenhed og kommer af
det græske eikon, som betyder billede. De fleste har nok
set én eller flere, hvis ferien er gået til et besøg i en kirke
i enten Grækenland, Rusland eller Italien.
Særligt i den ortodokse og katolske kirke spiller ikoner en
stor rolle. Ikonerne bliver her betragtet som et mødested
mellem beskueren og det guddommelige. De fleste ikoner
er malet på træ, men metalikoner er også udbredte. For
at undgå slid ved megen berøring er mange populære
ikoner blevet udstyret med ciselerede sølvplader, der kun
lader hoved og hænder være fri. Væsentlige ikonsamlinger findes i Tretjakov-galleriet i Moskva, i Det Byzantinske Museum i Athen, men Sorø Kunstmuseum har også
en fin samling, der rummer 190 ikoner og liturgiske genstande.
Dette forår vil der være mulighed for at lære mere om
ikonen på et weekendkursus i ikonmaling, men også ikonens bagvedliggende teologi vil blive belyst over nogle
aftener ved undertegnede. Ikonmalerkurset vil være under
ledelse af ikonograf Sofie Hansen, som har malet ikoner siden
2000. Hun har været elev hos
ikonmaleren Fader Gregorios,
Grækenland, fra 2002-2008 og
fulgt studier i ikonmaleri på
Kunstakademiet i Athen i foråret
2004. På billedet ses hun med sin
nyeste ikon af Den Hellige Treenighed.
To aftener i månederne op til
ikonmaler-weekenden vil vi
mødes i Sognehuset, og der vil
være oplæg om ”Hvad er en

12

ikon” og ”Jesusbønnen”. Hvis man ønsker at deltage i
foredragene, men ikke ønsker at være med til den efterfølgende weekend med ikonmaling, så er man også velkommen til det.
Hvis du derfor har interesse for ikoner og selv ønsker at
stifte et dybere bekendtskab med tilblivelsen af din egen
ikon, som du selv skal male, samt lære mere om ikonens
bagvedliggende teologi, så skriv en mail til mig på teh@
km.dk eller ring mig gerne op på tlf. 20 248 248.
Det er desuden tænkt sådan, at vi resten af året, efter vi er
gået i gang med ikonmalingen, vil mødes flere gange for
at male og tale sammen. Der vil være en brugerbetaling
for materialer og undervisning på ca. 1.100 kr.
OBS. Der er meget få pladser på ikonmalerweekendkurset, så jeg kan ikke love, at der er plads til alle. Derfor
gælder først til mølle-princippet.
Foredrag i Herlufsholm Sognehus
Onsdag den 27. februar kl. 19.00-20.30: Hvad er en ikon?
Torsdag den 28. marts kl. 19-20.30: Jesusbønnen – ”Bed
uden ophør”.
Ikonmalerweekend i Herlufsholm Sognehus
Fredag den 5. april fra kl. 15.00 – 19.00.
Lørdag den 6. april fra kl. 10.00 – 17.00.
Søndag den 7. april fra kl. 10.00 – 15.00.
Hilsen Thomas

Nyt fra Menighedsrådet

ikke på nuværende tidspunkt
opholde sig i kirken uden
dette udstyr. Det betyder, at
vi ikke kan tilbyde nogen
form for fremvisning under
denne renoveringsproces.

Status på kirkerenoveringen
Allerførst - kirkerenoveringen går planmæssigt. På
nuværende tidspunkt er der bygget træstilladser i
hele kirken bestående af 3 platforme. Der kan således
arbejdes i 5 niveauer inklusive gulv og et rullestillads
på øverste platform, så det er muligt at komme helt
op i hvælvene.
Konstateringen af skimmelsvamp i kirken gør, at alle
overflader er blevet støvsuget og efterfølgende skal
renses for skimmelsvamp. Først efter denne proces
starter det egentlige arbejde med rensning og kalkning af vægge og loftsdekorationer. Bag alteret er
arbejdet med istandsættelse af dekorationer allerede
godt i gang. Alt arbejde i kirken foregår i sikkerhedsdragter med hjelme med lufttilførsel. Man må

Juleaftensdag
Julen er forbundet med mange traditioner, og for
rigtig mange er en af traditionerne julegudstjeneste i
Herlufsholm Kirke. Det kan desværre ikke lade sig
gøre i år grundet renoveringen. Vi håber, at I vil føle
jer hjemme i Sct. Peders Kirke.
Det er de sidste år blevet en tradition, at vi har en
børnevenlig gudstjeneste om formiddagen. Det vil
der også være i år, hvor vi har 2 præster på. De 2
eftermiddagsgudstjenester deles mellem de 2 kirker,
og Næstveds eneste midnatsgudstjeneste er som sædvanlig med en præst fra Herlufsholm. Vi håber
meget, at I trods de ændrede omgivelser vil få en
dejlig start på julen.
Med ønsket om en glædelig jul og alt godt i det nye år.
Poul Sandberg

Herlufsholm Sognelegat 2019 er åbent for nye ansøgere
Herlufsholm Sognelegat uddeles nu for femte 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 til dig! Den
eneste betingelse for at modtage legatet er, at du efterfølgende skal delagtiggøre Herlufsholm Sogn i dine
oplevelser. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2019.
Legatet, som er på op til 10.000 kr., uddeles i løbet af
foråret i forbindelse med Menighedsmødet og skal
anvendes inden udgangen af 2019.
For yderligere information kan henvendelse rettes til
Henning Marcher på tlf. 4021 5538.
Sognepræst Henning Marcher
overrækker Sognelegat 2018 til Lukas Falk.

Menighedsrådsmøder

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

Den 6. december, den 17. januar, den 7. februar og den 21. marts.

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

Send eller aflever løsningen til Herlufsholm Kirke-

kontor
6. februar.
afhente
Find
16 inden
fejl påden
tegningen
til Vinderne
højre ogkan
send
eller aflever løsningen til Herlufsholm Kirkekontor senest den
Kirkekontoret
åbningstiden,
og løs23.præmien
oktoberpå2017.
Vindernei kan
afhente chokoladepræmien
på Kirkekontoret i åbningstiden, og løsningen
ningen vil blive opslået i udhængsskabet
ved Sognehuset.
vil blive opslået
i udhængsskabet ved Sognehuset.
1. Nu vil vi ...... og være glad
2. Barn ..... i en krybbe lå
3. I denne søde .......
4. Velkommen igen, Guds ..... små
5. Julen ... englelyd
6. Det kimer nu til ........
7. ..... være du Jesus Krist
8. En .... så jeg skyde
9. Hjerte, løft din glædes ......
De heldige vindere af sidste nummers konkurrence:
Birgit Frølund, H.C. Andersens Vej 49, 4700 Næstved.
Tove Hennecke, Wesselsvej 16, 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. Ja, så er vi atter godt i gang med grandækning af gravene på kirkegården, hvor fæsteejerne har
bestilt grandækning/pyntning. Her på Herlufsholm Kirkegård er der 780 bestillinger, og forbruget er på mellem
15-16.000 kg gran bestående af nordmannsgran, nobilis
samt fyrretoppe. Vi forventer, vi kan være færdige i uge
50, hvis ikke vi bliver forstyrret af kong Vinter. Vi kan
ikke som så mange andre små landsbykirkegårde være
færdige til 1. søndag i advent.
Lukning for vand. Fra uge 45 har der været lukket for de
udendørs haner, men der er stadig mulighed for at tappe
vand på vores gæstetoilet.
Beskæring. Der vil i løbet af februar/marts måned 2019
blive foretaget en beskæring samt udtynding/nedtagning
af døde grene med mere på nogle af de store gamle lindetræer, som står i alléen på kirkegården. Vi siger på forhånd tak for forståelsen.
Puder og kranse. Mospuder, dekorationer og ting, der
hører julen til, fjernes fra gravstederne fra mandag den
25. februar. Såfremt der er noget på dit gravsted, som du
ønsker at gemme, har du mulighed for selv at tage det
inden denne dag.  
Granaftagning påbegyndes fra torsdag den 11. marts,
såfremt vejret tillader det.
Med ønsker om en glædelig jul til alle i sognet.
Personalet Herlufsholm Kirkegård.
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Kunstudstilling

Lørdag den 8. september åbnede vi endelig kunstudstillingen ”Kunst, kultur og kirkegård”. Direktør Tim Petersen bød velkommen, og Provst Anna Helleberg Kluge
holdt åbningstalen til de næsten 200 gæster. Derefter var
der mulighed for at se de 59 forskellige værker og få en
snak med kunstnerne. Det var en spændende dag med
masser af positive tilbagemeldinger, og det hele blev foreviget af Næstved Ny Fotoklub og TV Øst.
Vi har efterfølgende haft 5 rundvisninger og mange besøgende til udstillingen og har delt mere end 600 brochurer ud.
Udstillingen er åbent til august 2019, og der vil i løbet af
udstillingsåret være flere forskellige arrangementer i samarbejde med Næstved Aftenskole.
Der er mulighed for at booke rundvisninger hele udstillingsåret. Kontakt Finn Dal på tlf. 2428 1175 eller Jill
Dalsgaard på tlf. 2298 1411.

Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
DECEMBER
Søndag den 2. december 1. søndag i advent
Søndag den 2. december Lysfest
Søndag den 9. december 2. søndag i advent
Søndag den 16. december 3. søndag i advent (Krybbespil)
Søndag den 23. december 4. søndag i advent
Mandag den 24. december Juleaften
				
				
				
Tirsdag den 25. december Juledag
Onsdag den 26. december 2. juledag
Søndag den 30. december Julesøndag

Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 15.00
Kl. 11.00
Kl. 14.00
Kl. 16.00
Kl. 23.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Karen Marie Bøggild
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher
Lars Hansen
THT og HM
Henning Marcher
Lars Hansen
Thomas Horneman-Thielcke
Karen Marie Bøggild
Henning Marcher
Hanne Kofoed Sørensen

Nytårsdag
Helligtrekongersaften
Helligtrekongerssøndag
1. søndag efter helligtrekonger
2. søndag efter helligtrekonger
3. søndag efter helligtrekonger

Kl. 16.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Lars Hansen
Tom Thygesen Daugaard
Karen Marie Bøggild
Henning Marcher
Karen Marie Bøggild
Thomas Horneman-Thielcke

4. søndag efter helligtrekonger
Sidste søndag eft. helligtrekonger
Septuagesima
Seksagesima

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Lars Hansen
Henning Marcher
Lars Hansen
Thomas Horneman-Thielcke

Fastelavn
Askeonsdag
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste

Kl. 10.00
Kl. 19.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Mariæ bebudelse

Kl. 10.00 Henning Marcher

JANUAR
Tirsdag den 1. januar
Lørdag den 5. januar
Søndag den 6. januar
Søndag den 13. januar
Søndag den 20. januar
Søndag den 27. januar

FEBRUAR
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den 3. februar
den 10. februar
den 17. februar
den 24. februar

10.00
10.00
10.00
10.00

MARTS
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den
den
den
den
den
den

3.
6.
10.
17.
24.
31.

marts
marts
marts
marts
marts
marts

KMB og HM
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
Lars Hansen
Henning Marcher
Karen Marie Bøggild

APRIL
Søndag den

7. april

NB: Sct. Peders og Herlufsholms præster afholder hver uge forskellige
former for hverdagsandagter, f.eks. Taizé og meditationer (se datoer side 12).
Hold dig orienteret i Ugeavisen Næstved eller på www.herlufsholmkirke.dk.

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten indbydes alle til en kop kaffe/te eller juice. Her kan man tale med præsten og andre fra
menigheden om stort og småt, byde velkommen til nye kirkegængere og høre nyt om livet i menigheden.

Kirketaxa (I øvrigt henvises til side 2)

Ring til Næstved Taxa på 5577 7272 (søndag morgen bedst ml. kl. 8 og 9). Kørslen er gratis i renoveringsperioden.
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Glimt fra sognets fotoalbum...
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Kirke på Nordvestfalster, hvo
r
kirkens præst fortalte deltag
erne om de mange spændende
kalkmalerier, der er i kirken.

Kirke
Fra høstgudstjenesten i Sct. Peders
.
tion
auk
med både gudstjeneste og høst

Oktoberturen gik bl.a.

ense.

til Tidens Samling i Od

es
en med temaet ”Klanern
Glimt fra konfirmanddag
.
tog
old og præster del
kamp”. Alle konfirmandh
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