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Kirkelig vejviser

Herlufsholm Kirke er midlertidig
lukket på grund af renovering.
Handlinger foregår i Sct. Peders Kirke.
Læs mere side 13.

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.

Kirkens hjemmeside

Gudstjenestetider, omtale af arrangementer, koncerter,
kirkens historie, udvalg af bryllupssalmer og meget
mere findes på www.herlufsholmkirke.dk.
Du kan også, hvis dit sogneblad bortkommer, gå ind
på denne adresse og læse bladet eller finde de informationer, som du mangler.

Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke (Sygemeldt)
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.

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.

Sognepræst Tom Thygesen Daugaard
Hårslevvej 29, 4262 Sandved.
Tlf. 2343 5466. E-mail: ttd@herlufsholmkirke.dk
Træffes bedst: Onsdag og fredag kl. 12-15.

Kirkekaffe

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

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.

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.

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
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Sct. Peders Kirke
Sct. Peders Kirkeplads 5.

Kirketjenere
Kirstine Borg Jensen (barsel), Kirsten Idel (vikar)
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

Forsidebilledet er en af de 12
vindskulpturer, der indtil den
7. september kan opleves på
Herlufsholm Kirkegård.

Forsidefoto: Aja Andersen

Herlufsholm Kirke: Midlertidig lukket.
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Allehelgen – skrækmasker eller erindring?
Det er ved at være efterår, og det domineres mere
og mere af en ny dille fra USA, nemlig halloween. Supermarkeder og nærbutikker fyldes op
med kunstige udskårne græskar, heksekostumer
og skrækmasker. Det er en gammel irsk tradition
med træk fra den gamle hedensk-keltiske festdag
samhain, hvor det handler om ved hjælp af lys og
skræmmefigurer at jage mørkets væsner bort. Det
er egentlig samme tankegang, der ligger bag
sankthansaftens mange bål og afbrændingen af
heksedukker. Så kernen er egentlig slet ikke en
dyrkelse af det mørke og okkulte, men at jage
mørket på porten.
Det er ikke underligt, at halloween er ved at blive
så populær, for det er en underholdende og børnevenlig begivenhed. Ud over grundtanken – at
jage mørkets væsner væk – så har den slags et
dybereliggende formål, nemlig at sætte form, ord
og symboler på det dæmoniske, uhyggelige og
onde og lære at tackle det. Det er også derfor, at
folkeeventyr i så mange århundreder har været
populære blandt børn og unge, også selv om de
egentlig er dybt skræmmende. Askepot, Snehvide
og Hans og Grete handler jo egentlig om gru og
rædsel, men også om måder at finde en vej ud af
gruen. Det kan være til stor nytte for børn at få sat
fortællinger på det uhyggelige, som de kender
meget mere til fra en meget tidligere alder, end
forældre gerne ved.

I mine landsogne – Hårslev, Ting Jellinge og
Krummerup nær Fuglebjerg – har vi længe
omfavnet halloweentraditionerne og lavet uhyggelige halloweenløb for konfirmanderne omkring
Hårslev Kirke og Præstegård – men med et kristent tema.
Men i al denne jagt på events, stærke oplevelser
og fest og ballade er det værd SAMTIDIG at
huske på, hvorfor vi i folkekirken traditionelt
fejrer allehelgensdag – og Alle Sjæles Dag – to
fester, der er smeltet sammen. Det gør vi for at
mindes – mindes de kristne, der gav deres liv til
troen og kirken, og mindes årets døde. Når en i
vore omgivelser dør, så sker der en stor overgang.
Vi siger farvel til den afdøde i vores verden og
overgiver ham eller hende i Guds hænder. På en
måde siger vi: Pas nu godt på den afdøde! Det vi
har tilbage af den afdøde, det er minder. Så samtidig siger Gud på en måde til os: Pas nu godt på
minderne! Husk den afdøde for det, hun eller han
gav. Husk den betydning, hun fik. Vær trofaste
mod den afdødes aftryk i sine omgivelser og kom
dem i hu med respekt og taknemmelighed.
Bag det spøjse, bag tivoliseringen, bag kommercialiseringen er allehelgensdag en fin måde at
hylde dem, vi har mistet, og en appel til at holde
mindet om dem ved lige. Allehelgen er vores
hukommelse. Allehelgen er vores tak!
Tom Thygesen Daugaard.
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Meditation i Sct. Peders Kirke
Vi mødes en gang om
måneden for at meditere
sammen. 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.
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!
Meditationerne finder sted i Sct. Peders Kirke og
begynder kl. 19.00.
Datoer vil være onsdag den 23. oktober og onsdag
den 20. november.
Følg med på hjemmesiden www.herlufsholmkirke.dk,
”Det sker i kirken” i Ugebladet eller på Facebook,
om der sker ændringer. Kirkekontoret på tlf. 5572
1770 eller e-mail kirkekontor@herlufsholmkirke.dk
kan også kontaktes ved spørgsmål.

Taizé – tilbage 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 tre daglige timelange gudstjenester, undervisning og
fællesskab. Sang/salmerne er vigtige i gudstjenesterne, som har fået stor udbredelse i hele Europa.

Du indbydes nu til en række andagter inspireret af
klosterfællesskabet i Taizé. Andagterne begynder
kl. 19.00 og er ca. 30 minutter lange, men du er
velkommen til at komme lidt før og fornemme ro og
fred.
Datoer vil være onsdagene den 4. september, den
9. oktober, den 6. november og den 4. december.
Vel mødt!
Henning Marcher

Sang og Studie
Et godt tilbud til dig, der holder af sang og gerne vil
fordybe dig i livsnære emner. Det afholdes over tre
eftermiddage i Herlufsholm Sognehus, og tidspunktet
er kl. 14.00-16.00.
n

n

n
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Mandag den 2. september
Symboler
Mandag den 7. oktober
Ritualer
Mandag den 4. november
Traditioner

Der vil være planlagt nogle
gode sange og tekster, der
knytter sig til emnet.
Der vil blive serveret kaffe
og te, og det er gratis at
deltage. Der er ingen tilmelding nødvendig.
Drøftelserne vil blandt andet tage udgangspunkt i
Bibelen, sangtekster og deltagernes egne erfaringer.
Vi glæder os til at se dig.
På udvalgets vegne
Henning Marcher

Høstgudstjeneste
Søndag den 15. september kl. 10.00
Kig indenfor til høstgudstjenesten i Sct. Peders Kirke, hvis du i fællesskab med andre vil takke for livet
og maden på bordet. Dagens høstsalmer akkompagneres af trompetist Per Carlsen, og undervejs har vi
en lille høstoverraskelse til børn og barnlige sjæle.
Bagefter samles alle uden for kirken til fællessang og
et glas gratis friskpresset æblemost og forskellige
boder, som årets konfirmander står for. Æblemost
kan købes med hjem. Vi håber, at alle vil medbringe
lidt farvestrålende frugt og grønt til salget på dagens
høstauktion, der går ubeskåret til velgørenhed. Medbring kontanter eller MobilePay, hvis du vil købe
most og støtte auktionen.
Velkommen!

Fællesspisning for voksne

Onsdag den 2. oktober og
torsdag den 14. november kl. 18-20
Også i denne sæson byder vi indenfor til fællesspisning for voksne i
Herlufsholm Sognehus. Har du lyst til at komme mere ud blandt
andre? Lære nye mennesker at kende? Er du enlig, eller kommer I som
par? Uanset hvad er du velkommen. Spring madlavningen over og
kom forbi til hyggeligt samvær og gode samtaler over aftensmaden.
Egenbetaling 50 kr. for mad, en øl/vand og en kop kaffe/te med lidt
sødt til. Det er muligt at betale med MobilePay.
Vi glæder os til at se dig.

Velkommen til årets nye konfirmander
Konfirmandundervisningen begynder snart for de
konfirmander fra Herlufsholm Skole og Lille Næstved Skole, som skal konfirmeres i foråret 2020.
Konfirmanderne fra Lille Næstved Skole vil blive
grupperet efter den konfirmationsdato, de på forhånd
har valgt. Undervisningen vil som sidste år være
eftermiddagsundervisning tirsdag eller onsdag.
Præsterne Thomas Emil Horneman-Thielcke, Tom
Thygesen Daugaard og Henning Marcher glæder sig
til at møde alle de nye konfirmander. Vi håber på et
frugtbart forløb, hvor både de unge og de erfarne
medlemmer af menigheden må få glæde af hinan-

dens selskab. Sammen skal vi også lære Gud, os selv
og medmennesket samt kirken og traditionerne
meget bedre at kende.
Velkommen til et godt år!
Præsterne
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Folkekirkens Mission inviterer til aftenmøde
Lørdag den 21. september kl. 17.00
i Herlufsholm Sognehus.
Programmet byder på foredrag ved sognepræst Otto
Lundgaard, nyt om provstikomiteens volontørordning mv., fælles spisning og sange, lotteri og afslutning ca. kl. 21.30. Deltagerpris kr. 75, inkl. spisning
og kaffe/te, som betales, når mødet begynder. Alle er
hjerteligt velkommen!
Tilmelding fra den 1. august til den 13. september til:
Inge Strikkertsen, Næstved
Tlf. 3049 8370 eller
Karin Schmidt, Toksværd
Tlf. 5074 1456 eller
Erling Nielsen, Fuglebjerg
Tlf. 5545 3583
Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden,
Henning Marcher, på tlf. 5577 5538.
Jens Klarskov Hansen og Immanuel Fredsgaard
Larsen. Volontører, der rejser til Tanzania i september for Folkekirkens Mission – Næstved Provsti.

Kunst i Sognehuset
Udstillingen med fotografier fra projektet med kunst
på Herlufsholm Kirkegård taget af fritidsfotograferne Jess Schomann og Aja Andersen fortsætter august
måned ud.
Derefter følger en spændende udstilling med billeder
fra Næstved Ny Fotoklub.

Fortællinger ”Under Træet”
Næstved Provsti inviterer til et par særlige aftener
og en eftermiddag i selskab med historiefortælleren Steiner. 10 kirker deltager, og det hele begyndte under provstens tulipantræ. Under træets krone
fortælles historier, og hvert træ har sin historie.
Tag madkurven, kaffen, en stol, et tæppe og evt.
en paraply med. Tag også gerne børn, børnebørn
og naboen med og nyd de gode historier, som
vækker både latter og eftertanke.

Under Træet
Historier slår rødder

Den 8. august kl. 19.00
under bøgetræet i
Glumsø Præstegårdshave.
Den 20. august kl. 19.00
under kastanjetræet i
Rønnebæk Præstegårdshave.

10 kirker
10 træer
Næstved Provsti
For hele familien
maj - august 2019
kl. 19.30-21:00

Den 3. september kl. 19.00
under blodbøgen ved Hårslev Kirke.

Find jeres bedste fortælletræ!
Det ældste, største, smukkeste træ eller det som er forbundet med en særlig historie.
Hvert træ sine fortællinger.
Under træets krone fortælles de alle levende af Historiefortælleren Steiner
Under Træet er for alle, også hundeejere med rolig hund.

Den 14. september kl. 14.00
under egetræet i Ladby Kirkeruin.

Tag madkurv og tæppe med.
Under en stor krone når Historiefortælleren Steiner ud til 200 personer.

Gratis adgang!

Der behøves ikke elektricitet.
Træet pyntes med lygter
Publikum sidder under træet med hjælp af eksisterende natur og medbragte tæpper.
Steiner har tæpper og paraplyer i tilfælde af regn, men træets krone beskytter længe.
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Under Træet
finansieres via kr. 6.800,- per træ, honorar inkl. paraplyer, tæpper, lygter.
Premiere
dato ?? 2019 under Tulipantræet i Provstens Have Næstved

www.steinerstorytelling.dk mail@steinerstorytelling.dk 24 84 66 70

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

Morgensang

Vanen tro vil der en onsdag om måneden kl.
10.00 være morgensang. Vi synger sange fra
Højskolesangbogen og nyder kaffe og brød.
Henning Marcher fortæller, og Karsten Gyldendorf akkompagnerer smukt på flygel. Kom
og oplev en fornøjelig time!

Møderne i Cafékomsammen starter igen efter
sommerferien. Som altid den 2. fredag i måneden fra kl. 14.30-16.30 i Herlufsholm Sognehus.
Alle er velkomne. Kom og få en god snak med
andre. Desuden er der sang og mulighed for at
høre om forskellige emner, som mennesker er
optaget af. Der serveres kaffe med kage for en
10’er.

Der er morgensang i Herlufsholm Sognehus
onsdagene den 25. september,
den 30. oktober og den 27. november.
Det hele koster blot 10 kr.

Der er cafémøder i Herlufsholm Sognehus
fredagene den 13. september,
den 11. oktober og den 8. november.
På udvalgets vegne
Knud Holm Andersen

Julemarkedsklubben
Som vanligt tyvstartes sæsonen med et kagebord
hjemme hos Anne-Marie og Henning Marcher på
Holbergsvej 112 torsdag den 15. august kl.
14-16. Vi glæder os til hyggeligt samvær i klubben hen over året og ikke mindst til, at vi i fællesskab skal afholde årets julemarked lørdag den 23.
november kl. 10.00-13.30 i Herlufsholm Sognehus. Vi har altid brug for flere hænder, så har du
lyst til at være med, så mød op, eller kontakt
Birthe Thrysøe på tlf. 5573 9924 eller 4076 3522,
hvis du ønsker at høre mere.

Julemarkedsklubben fortsætter også denne sæson
sit gode arbejde. Klubben har faste mødedage 1.
og 3. torsdag i måneden kl. 14-16 i Herlufsholm
Sognehus.

Vi mødes følgende torsdage:
Den 5. og 19. september, den 3. og 17. oktober,
den 7. og 21. november.
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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Løvfaldstur til Slaglille Kirke
Kaffe med bolle og lagkage nydes på en restaurant
undervejs.

Kirken stammer fra engang i 1100-tallet og er
opført af en stormand fra Hvideslægten.
Den har flotte kalkmalerier og en altertavle malet af
Constantin Hansen. Også kirkegården er interessant
med en flyvergrav, hvor 5 polske krigsflyvere fra 2.
verdenskrig ligger begravet. En tragisk ulykke som
vi skal høre mere om på dagen. Desuden C.C.
Albertis gravmonument. Han var en meget afholdt
person på Midtsjælland, og i Folketinget kæmpede
han bondens og den lille mands sag.

Dato:
Torsdag den 26. september
Afgang:
Herlufsholm Sognehus kl. 13.00
Egenbetaling: 70 kr.
Hjemkomst: Kl. 18.00
Tilmelding: Herlufsholm Kirkekontor,
tlf. 5572 1770,
fra den 6. august – 13. september.

Oktobertur til Clay Keramikmuseum i Middelfart
Vi skal have rundvisning i Skatkammeret, hvor
der udstilles 55.000 genstande fra den store samling fra Royal Scandinavia. Her kan man opleve
Flora Danica, fajance og stentøj fra Den kongelige
Porcelænsfabrik, Aluminia og Bing og Grøndahl.
Der vil desuden være mulighed for at se 2 særudstillinger og naturligvis skulpturparken. I parken
ses Peter Brandes 5 meter høje krukke, der blev
skabt til verdensudstillingen i Sevilla i 1992.

Nordens eneste specialmuseum for keramisk kunst,
kunsthåndværk og design. Clay betyder ler. Keramikmuseet Grimmerhus åbnede i 1994 i det smukke, gamle enkesæde Grimmerhus – opført af Hindsgavl og fredet i 1993. I 2010 kom der rigtig gang i
det, da Royal Scandinavia besluttede at overdrage
hele deres museumsdel til museet i Middelfart.
Museet om- og udbygges og skifter i 2015 navn til
Clay Keramikmuseum Danmark. Udvidelsen er
gravet ned i jorden i respekt for det gamle hus og
samtidig bevares udsigten til Lillebælt.

Dato:
Lørdag den 5. oktober
Afgang:
Herlufsholm Sognehus kl. 8.15 (!)
Egenbetaling: 300 kr.
Hjemkomst: Kl. 17.30-18.00
Tilmelding: Herlufsholm Kirkekontor,
tlf. 5572 1770,
fra den 6. august – 26. september.

Der serveres som sædvanlig sandwich og kaffe
med kage i løbet af dagen.

5-kløver arrangement
Onsdag den 9. oktober kl. 19.00
i Skt. Jørgens Sognegård, Parkvej 101.

lemøsten. En fascinerende region, som
påvirker vores verden på godt og ondt,
men som de færreste
af os forstår. Steffen
Jensen forsøger at
rydde op i tingene,
give ny baggrund og perspektiv for forståelsen af
Mellemøsten.
Kaffe/te og kage koster 30 kr.

Den aktuelle situation i Mellemøsten

Steffen Jensen har været Mellemøstkorrespondent
fra TV2’s spæde start og har boet fast i Jerusalem
siden 1991. Gennem sin lange karriere har han
dækket utallige krige og konflikter i Mellemøsten
lige fra borgerkrigen i Libanon og den israelske
invasion i 1982 til kampene i Libanon 2006. Foredraget tager afsæt i den aktuelle situation i MelO 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

Lørdagsmøde
Den 2. november kl. 14.00-16.30 i Herlufsholm
Sognehus, H.C. Andersens Vej 20. Kaffe/te og
kage koster 30 kr.

sige deres mening og kræve menneskerettigheder
og protestere over rejseforbud og Stasi-forfølgere
fra det hemmelige politi. Protesterne og kravene
eksploderede som bekendt i 1989, hvor øsstyskerne
flygtede i tusindtal og forlangte frihed!

Berlinmurens fald og kirkens rolle i DDR

Øjenvidneberetning af journalist Gitte Merrild,
som var med i hele oprøret i 1989.
For 30 år siden gjorde østtyskerne oprør mod diktaturet i DDR og fik Berlinmuren til at falde! Og
de fik hjælp af kirken i hele landet.
Bag de første protester – som siden blussede op til
et folkeoprør – stod en lille modig opposition, og
bag oppositionen stod nogle ukuelige præster.
I 1980’erne vovede ingen andre end DDR’s protestantiske præster at give husly til regimets få modstandere. Det fik store følger. Kirken i DDR var det
eneste sted i landet, hvor folk kunne få lov til at

Foto: Ann-Christine Jansson

Foto: Ann-Christine Jansson

Kom og hør:
- Hvordan oppositionen i 1980’erne udviklede sig
til en revolution takket være en platform i kirken.
- Hvordan Miljøbiblioteket i Zionskirken i Berlin var
landets eneste illegale trykkeri og en vigtig kurércentral. For øjnene af det hemmelige politi Stasi!
- Hvordan kristne overlevede hverdagen i et
socialistisk styre, som bekæmpede religion som
”opium for folket”.
- Hvilken rolle kirken spiller i dag i de østlige
tyske delstater.

Folk står i kø for at få en plads til gudstjeneste og
debat i den evangeliske kirke i DDR.

Kirkerummene blev brugt til at tale frit i det diktatorstyrede DDR.

Sognetræf torsdag den 28. november kl. 19.30
Lidt af far – Alzheimers
Vi får besøg af Frederik
Lindhardt (født 1989),
der er rådgiver med fokus
på Alzheimers og digital
kommunikation samt forfatter til bogen ”Lidt af
far”.
Frederik vil fortælle os en
hudløs ærlig og meget
oplysende beretning om
livet med sin demenssyge far. Han har skrevet den
anmelderroste bog ”Lidt af far”, som beskriver
hans liv sammen med sin alzheimersyge far, tidliO P S L A G S TAV L E N

·
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gere biskop Jan Lindhardt. Bogen handler om
sorgen, frustrationen og håbløsheden, men også
om minderne, humoren, nærheden og kærligheden. Den handler også om, hvad Alzheimers gør
ved mennesker, men først og fremmest handler
den om en far og en søn.
Der sættes fokus på, hvordan Alzheimers og
demens udfordrer os og vores syn på selvstændighed, værdighed og fornuft.
Sognetræf finder sted i Herlufsholm Sognehus,
H.C. Andersens Vej 20. Kaffe/te og kage koster 30
kr. Kirketaxa til dette aftenmøde kan benyttes af
beboere i Herlufsholm Sogn og koster 30 kr.
·

O P S L A G S TAV L E N

·
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Koncerter i Sct. Peders Kirke
Søndag den 22. september kl. 15.00

Herlufs Vokaler
Koncertens omdrejningspunkt er middelaldermystikeren Hildegard von Bingen. Hendes tekster og melodier giver også i vores tid inspiration til nye fortolkninger, og
programmet består af et udvalg af disse med flere amerikanske komponister, men
også norske Ola Gjeilo, som ophavsmænd (og -kvinder).
Lørdag den 5. oktober kl. 12.00

Karsten Gyldendorf, orgel
Tre nordiske orgelsonater: en dansk, en svensk og en norsk fremføres på
Euleorglet, det perfekte instrument til netop denne musik. De tre komponister er I.P.E. Hartmann, Oskar Lindberg og Arild Sandvold. Den romantiske tone har forskellige farver i de tre lande, hvor folketone og natur har
været med til at præge det musikalske udtryk.
Søndag den 3. november kl. 15.00

Allehelgenskoncert
Herlufsholm Kirkes Kammerkor synger den
tyske romantiske komponist Joseph Rheinbergers requiem i Es-dur. Efter koncerten, der varer
ca. 40 min., er der andagt på Herlufsholm Kirkegård.

Der er gratis adgang til de tre koncerter.
Kirketaxa kan benyttes af Herlufsholm Sogns beboere.

Julemarked
Lørdag den 23. november kl. 10.00-13.30 i Herlufsholm Sognehus.
Det er os en stor glæde igen i år at kunne invitere til årets julemarked
tilrettelagt af sognets julemarkedsklub, som står klar til at sælge
flotte og farvestrålende tekstiler produceret i årets løb. Du kan købe
julegaver, julepynt, adventskranse og bagværk, alt imens du støtter en
god sag. Der vil være tombola og lotteri med fine præmier. Bliver du
sulten undervejs, kan du besøge markedets cafeteria, der sælger smørrebrød, kaffe, te, sodavand og kage. Dagens overskud går ubeskåret
til Mission Østs hjælp til handicappede børn i Nepal.
O P S L A G S TA V L E N
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Det er for børn …
Velkommen til ”Minikonfirmand”
efterår 2019

Hvert år i september glæder vi os til at tage imod et
nyt hold minikonfirmander fra 3. klasserne på Lille
Næstved Skoles afd. Karrebækvej. Det gør vi også i
år. 10 torsdage – med opstart den 19. september
kl. 14-16 – går vi sammen på opdagelse i kirken og
kristendommen. I denne sæson er vi 5 undervisningsgange i Herlufsholm Sognehus og 5 undervisningsgange i Sct. Peders Kirke. Med afsæt i kirkerummet, kirkens historie og fortællinger, krydret
med billedkunst, musik, leg og teater, stiller vi sammen en masse gode spørgsmål og bliver undervejs
lidt klogere på os selv og hinanden. Vi ses!

Lysfest – med masser af julestemning

Søndag den 1. december kl. 14.00
Midt i vintermørket tænder vi lys i Sct. Peders Kirke.
Vi fejrer julemånedens og et nyt kirkeårs begyndelse,
når vi denne første søndag i december tænder det
første lys i adventskransen. Sammen synger vi julens
smukkeste salmer, og minikonfirmander opfører
deres traditionsrige krybbespil. Læs mere i næste
nummer af sognebladet.

Familietid
– fortælling, leg og fælles aftensmad

Onsdag den 13. november kl. 17-19
i Herlufsholm Sognehus
Familietid finder sted tre gange i løbet af vinterhalvåret. Det er et tilbud for børnefamilier, der kan lide
en god fortælling og har lyst til at arbejde videre med
den i vores familieværksted bagefter. Vi slutter af
med fælles aftenbuffet.
Kirken er rig på gode fortællinger, og vi har igen i
denne sæson udvalgt tre, som vi vil formidle videre
gennem sang, teater og kreative aktiviteter. I gården
tænder vi bål, og indenfor åbner vi et legerum for de
allermindste deltagere. Aftensmaden koster 20 kr.
per person og kan betales kontant eller via MobilePay. Børn under 2 år gratis. Tilmelding til Camilla på
kirkekultur@herlufsholmkirke.dk senest 5 dage før
(først til mølle). Få mere info om ”Familietid” på
vores hjemmeside www.herlufsholmkirke.dk, hvor
du i ugerne op til kan læse om menuen samt hvilke
fortællinger og værkstedsaktiviteter, vi kaster os over
fra gang til gang.    

Babysalmesang

Sommeren synger på sidste vers, men vi er klar til
babysalmesang igen. Vi starter op i Herlufsholm
Sognehus tirsdag den 3. september kl. 10.00. Har
du en baby i alderen 3-12 mdr., så kom og syng salmer og sange, lær rim og remser og hyg med andre
forældre på barsel. Tilmelding sker til Marie på
moj@herlufsholmkirke.dk.

Babysalmesangsgudstjeneste i

Babysalmesangsgudstjeneste

Alle med børn i alderen ca. 0-6 år indbydes til baby-/
børnegudstjeneste lørdag den 5. oktober kl. 10.00 i
Sct. Peders Kirke. Vi vil synge efteråret godt i gang
med kendte salmer og sange. Det vil være en gudstjeneste i børnehøjde, hvor alle kan være med. Kom og
nyd en dejlig formiddag i kirkens lyse rum. Vel mødt!
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Orientering fra Herlufsholm Kirkegård
Samme lørdag, den 7. september 2019, lukker vores
kunstudstilling. Det har været en stor succes, hvis vi
selv skal sige det, og der bliver temmelig tomt, når
de forskellige værker bliver taget ned. Vi arbejder i
skrivende stund på at skaffe midler, så vi kan beholde
så mange som muligt. Især de smukke vindskulpturer er meget populære.
Programmet til afslutningsdagen er ikke helt på plads
endnu, men vi er i dialog med historiker Rasmus
Nielsen, billed-/stenhugger Filip Møller og biavler
Torben Skjoldshøj om forskellige aktiviteter, og vi
håber, at mange vil lægge vejen forbi.

Grandækning 2019
Vi har i foråret budt velkommen til ca. 25.000 nye
brugere af vores smukke kirkegård. De holder til i
deres bistade i lapidariet (samlingen af gamle gravminder) og er udlånt af biavler Torben Skjoldshøj,
som også står for pasningen. Dette og flere andre
tiltag er små skridt på vejen til at blive en grønnere
og mere bæredygtig kirkegård, og Erhvervsakademi
Århus har på vores opfordring formet et endagskursus, som vil blive afholdt i Holsted Kirke i løbet af
efteråret. Vores fokusområder er på nuværende tidspunkt en glidende overgang til elværktøj, bedre
affaldssortering/returnering og genbrugsgravsten.
I tråd med ovennævnte arbejder vi på en ny urneafdeling, hvor bæredygtighed også er i fokus. Den vil vi,
hvis alt går vel, åbne lørdag den 7. september 2019.

Vedrørende forudbetaling for grandækning på
Herlufsholm Kirkegård.
Til orientering har Told & Skat pålagt kirkegårdene
at opkræve betaling for ydelsen grandækning forud.
Derfor vil Herlufsholm Kirkegård medio oktober
udsende en faktura på denne ydelse.
Skulle ændringen give anledning til, at du ønsker
aftalen ændret, bedes du snarest og senest den 1.
november i år rette henvendelse til graveren –
e-mail: fd@herlufsholm.dk, mobiltelefon: 2428 1175
eller 4013 4725.
Sker der ingen henvendelse fra din side, vil nuværende granaftale fortsætte uændret.
En fortsat god sommer.
Personalet Herlufsholm Kirkegård

Allehelgen – søndag den 3. november
I Sct. Peders Kirke er der kl. 10.00 allehelgensgudstjeneste
og kl. 15.00 koncert med Herlufsholm Kirkes Kammerkor,
se side 10.
Senere på eftermiddagen kl. 16.00 er der traditionen tro
allehelgensandagt på Herlufsholm Kirkegård. Denne dag
mindes vi alle dem, der er døde fra os igennem tiden.
Efter andagten vil der være mulighed for at tænde medbragte lys på gravene eller lægge blomster.
Allehelgen indeholder trods sorg også håbet om evigt liv –
et lys, der ikke lader sig slukke.
Præsterne fra Herlufsholm Kirke medvirker.
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Nyt fra Menighedsrådet
Kirken

Efter et par måneder i Herlufsholm Kirke er vi nu
tilbage i Sct. Peders Kirke.
I de to måneder, vi har været tilbage i vores kirke, har
vi modtaget mange positive tilkendegivelser på den
flotte istandsættelse og i særdeleshed af kalkmalerierne. Under den nuværende del af kirkelukningen er det
de to store renoveringsprojekter – etablering af nyt
varmeanlæg med ny rørføring og nye radiatorer samt
udskiftning af kirkens nedslidte teglstensgulv, der som
noget nyt føres helt ud i våbenhuset – der tages hul på.
Teglstensgulvet bliver magen til det nuværende gulv.
Ud over disse to projekter bliver det nye lydanlæg helt
færdiggjort samtidig med, at der etableres ITV i kirken
med opsætning af skærme, så der bliver mulighed for
at følge handlingerne også fra korsarmene samt på sigt
at benytte den nye teknik som en del af de kirkelige
handlinger. Efter planen vil vi være tilbage i Herlufsholm Kirke i løbet af januar 2020.

Barsel

Vores kirketjener Kirstine Borg Jensen er gået på
barsel. I barselsperioden har vores tidligere kirketjener Kirsten Idel lovet at hjælpe os. Velkommen tilbage til Kirsten som vikar i den kommende tid.

Sygemelding

Vores sognepræst Thomas
Horneman-Thielcke er stadig
sygemeldt med eftervirkninger fra en hjernerystelse. Det
er planen, at Thomas prøver en blid opstart efter
sommerferien med afholdelse af meditation i kirken
og undervisning af et lille konfirmandhold, som foregår i præstegården. Grundet sygemeldingen er gudstjenestelisten på side 15 mangelfuld, da vi endnu
ikke ved, hvem der afløser i perioden med sygemelding.

Sognerejse

Vi har besluttet at tage imod et tilbud fra journalist
og rejseleder Rasmus Birkerod, som vil arrangere en
sognerejse til Israel og Palæstina specielt for interesserede fra vores sogn. Efter planen kommer rejsen til
at foregå medio januar 2021. Vi arbejder på at holde
orienteringsmøde i 1. kvartal 2020, så mere om dette
møde i det næste sogneblad.
Der er mulighed for at læse om Rasmus Birkerods rejser på www.birkerod-indsigt.dk under fanen REJSER.
Poul Sandberg

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Herlufsholm Sognehus kl. 19 på følgende torsdage:
Den 22. august, den 19. september, den 24. oktober og den 21. november.

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

Herlufsholm Sogns
Menighedsfond

ymt eller
en Danske
et

e
styrelsens
på telefon
keligt et

Kortfattet beskrivelse
af

Herlufsholm Sogns Meni

ghedsfond

udtrykke sin
tion, som vil
gns

st

Herlufsholm Kirke

Se vedlagte folder om Herlufsholm Sogns Menighedsfond, der beskriver formålet
med fonden og Herlufsholm
Sognelegat og muligheden
for at donere penge til fonden.
Sognepræst Henning Marcher overrækker Sognelegat 2018 til Lukas Falk.
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Konkurrence
Konkurrence

Forestil dig, at du er i Herlufsholm Kirke. Skriv svarene og find kodeordet.

Send eller aflever løsningen til Herlufsholm Kirkekontor inden den 8. oktober.
Find 16 fejl på tegningen
til højre og send eller aflever løsningen til Herlufsholm Kirkekontor senest den
Vinderne kan afhente præmien på Kirkekontoret i åbningstiden,
23. oktober 2017. Vinderne kan afhente chokoladepræmien på Kirkekontoret i åbningstiden, og løsningen
og løsningen vil blive opslået i udhængsskabet ved Sognehuset.
vil blive opslået i udhængsskabet ved Sognehuset.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Et sted hvor præsten ofte står.
Hvor kommer musikken fra?
Hvad kan man sidde på?
Hvor døbes børnene?
Birgitte Gøye og …… Trolle.
Hvem hænger over alteret?

7.
8.
9.

Hvor kan man tænde fyrfadslys?
Hvad kaldes en kort gudstjeneste?
Hvilken fugl hænger under lydhimlen
på prædikestolen?
10. Hvad hedder det rum, man først kommer ind i, når man træder ind i kirken?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
De heldige vindere af forrige nummers konkurrence blev:
Aase Nielsen, Tove Ditlevsens Vej 68, 4700 Næstved.
Birgitte Frederiksen, Engdraget 21, 4700 Næstved.
Susanne Kristensen, H.C. Andersens Vej 31, 4700 Næstved.
Chokoladepræmien kan afhentes på Kirkekontoret i åbningstiden.
Navn og adresse:
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Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
AUGUST
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den
den
den
den
den
den

4.
11.
11.
18.
18.
25.

august
august
august
august
august
august

7. søndag efter trinitatis
Ruingudstjeneste (Ladby)
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis
Ruingudstjeneste (Ladby)
10. søndag efter trinitatis

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
8.30
10.00
10.00
19.30
10.00

Lars Hansen
Henning Marcher
Henning Marcher
Karen Marie Bøggild
Henning Marcher
N.N.

11. søndag efter trinitatis
Taizé
12. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
14. søndag efter trinitatis
15. søndag efter trinitatis

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
19.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Lars Hansen
Henning Marcher
Karen Marie Bøggild
Henning Marcher
N.N.
Lars Hansen

Babysalmesangsgudstj.
16. søndag efter trinitatis
Taizé
17. søndag efter trinitatis
18. søndag efter trinitatis
Meditation
19. søndag efter trinitatis

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
10.00
19.00
10.00
10.00
19.00
10.00

Henning Marcher
Henning Marcher
Henning Marcher
Hanne Kofoed Sørensen
Karen Marie Bøggild
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher

Allehelgensdag
Allehelgensandagt
på Herlufsholm Kirkegård
Taizé
21. søndag efter trinitatis
22. søndag efter trinitatis
Meditation
Sidste søndag i kirkeåret

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

1. søndag i advent
Lysfest
Taizé

Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 19.00

SEPTEMBER
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den 1. september
den 4. september
den 8. september
den 15. september
den 22. september
den 29. september

OKTOBER
Lørdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag

den
den
den
den
den
den
den

5.
6.
9.
13.
20.
23.
27.

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

NOVEMBER
Søndag den 3. november
Søndag den 3. november
			
Onsdag den 6. november
Søndag den 10. november
Søndag den 17. november
Onsdag den 20. november
Søndag den 24. november

19.00
10.00
10.00
19.00
10.00

N.N.
Henning Marcher m. fl.
Henning Marcher
Lars Hansen
Karen Marie Bøggild
Thomas Horneman-Thielcke
N.N.

DECEMBER
Søndag den
Søndag den
Onsdag den

1. december
1. december
4. december

Henning Marcher
Henning Marcher
Henning Marcher

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

Kirketaxa
Ring til Næstved Taxa på 5577 7272 (søndag morgen bedst ml. kl. 8 og 9).
Kørslen er gratis i renoveringsperioden. I øvrigt henvises til side 2.
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