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Kirkelig vejviser

Herlufsholm Kirke er lukket på grund
af renovering til den 26. januar 2020.
Indtil da foregår handlinger 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.

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 menighedsfondens konto i Danske Bank: reg. nr. 0612, kontonummer 4412815122.
2) aflevere sit bidrag kontant på
Kirkekontoret i åbningstiden.

Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke
(Delvist sygemeldt)

Herlufsholm Allé 86, tlf. 5572 0378, 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.

På forhånd stor tak!
Herlufsholm Sogns
Menighedsfond

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

Julehjælp

Ansøgningsskema til julehjælp fra Herlufsholm Sogns
Menighedsfond fås ved henvendelse til Kirkekontoret,
H. C. Andersens Vej 20. Skemaet afleveres samme
sted senest den 12. 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 Torbjörn Stålander (Vikar)
Tlf. 6168 1818. E-mail: pastor@staalander.dk

Herlufsholm Kirkekontor. Tlf. 5572 1770.
Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20.
E-mail: kirkekontor@herlufsholmkirke.dk
Kordegne: Steen Fugl og 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 søndagsgudstjenesten

Under prædikenen vil der være børnekirke med leg,
tegning, juice og småkager. Desuden er der børnetasker
med forskelligt indhold, som børnene kan lege med
under gudstjenesten.

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

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. Pris 30 kr. og betaling sker til kirketjeneren. Ligeledes kan kirketaxa benyttes af sognets
beboere 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
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
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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.
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Forside

Danmark er en af Europas største
producenter af juletræer med en
årlig eksportindtægt på 1.5 mia. kr.
Vi dyrker i alt 10 mio. juletræer om
året, hvoraf de fleste er nordmannsgraner. Læs om den kristne betydning på side 3.
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Juletræ og evangeliet
Hvad har juletræet og evangeliet med hinanden at gøre? Hvordan vil du
forklare én fra en fremmed planet, at vi sætter et træ ind i stuen ved juletid?
Hvor kommer ideen fra?
Det første juletræ blev i Danmark tændt i 1808 på Holsteinborg og i 1811
i København, men hvorfor vides ikke. Meeeen nogle forklaringer på,
hvorfor det er sådan, er som følger: Træet er stedsegrønt. Det minder
os om, at selv om det ser ud, som om alt i naturen er lukket ned,
så er der stadig liv. Det minder os om Jesus. Selv om det ser
ud, som om alt liv er dødt, så har Jesus besejret døden.
Vi sætter lys på træet (som fugle på kviste…). Jesus kom som
lyset i mørket (og mørket fik IKKE magten over det…
(Johannesevangeliets kap. 1).
Vi pynter med kugler, flag osv. Det peger hen mod Jesu
fødsel og gaver i stalden i Betlehem.
Hele træets form er som en pil, der peger opad –
og hvis vi så ikke helt har fattet, hvad det peger
mod, så har vi sat Betlehemsstjernen i toppen.
Vi har og en ledestjerne, og hvis vi den følger
gerne, kommer vi til Jesus Krist...
Hele julen handler om at fejre, at Gud kom til os,
og han kom på vores betingelser, og at han på
trods af al vores selvoptagethed og andre dårligdomme elsker os og vil os. Gud kom ikke for at
dømme verden, men for at frelse/redde
verden (mennesket), og han gav os
en gave, som vi under ingen
omstændigheder kunne gøre os
fortjent til. Den gives os ufortjent, den gives os af NÅDE,
nemlig det at blive elsket præcis som vi er, og vi tilgives for
ALT.
Det er verdens bedste gave...
og det er træet med til at minde
os om, når vi midt i det ræs,
julen også kan være af mad og
gaver og gæster, går rundt om
træet og skuer mod stjernen.
Glædelig jul!
Torbjörn Stålander
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Advent – kirkens nytår
Den 1. december kl. 10.00 inviteres du til en særlig
festlig gudstjeneste. Her vil vi fejre adventstidens
begyndelse med læsninger og optrin, der fortæller

baggrunden for den kommende julehøjtid. Denne søndag markerer vi samtidig det nye kirkeårs begyndelse.
Konfirmander deltager.

Juleaften for børnefamilier i Sct. Peders Kirke
Julen er børnenes fest, så ta’ dem med til juleaften for
børnefamilier i Sct. Peders Kirke juleaftens formiddag kl. 11.00. Måske møder de en kromand, en hyrde
eller måske en vismand fra den nat, det lille Jesusbarn
blev født. To af 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.

Julenat

Er du alene juleaften?

Den traditionsrige midnatsgudstjeneste bliver afholdt
i år, selvom vi er i Sct. Peders Kirke. Vi markerer Jesu
fødsel denne julenat, og mens mørket udenfor giver en
helt særlig stemning, samler tankerne sig omkring det,
at Gud bliver menneske på vores jord. Gudstjenesten
er ved Henning Marcher og finder sted den 24.
december kl. 23.30.

Odd Fellow Loge nr. 12 Herluf Trolle har i over 80 år
arrangeret juleaften for ældre og ensomme i Næstved.
Arrangementet afholdes i logens lokaler, Jernbanegade 3 i Næstved, fra kl. 17.00 - 21.00 og er gratis for
gæsterne. Er du interesseret i at deltage, kan du kontakte undertegnede på tlf. eller e-mail for yderligere
oplysninger og eventuel tilmelding!

NB: Der er desværre ingen taxaordning julenat, da det
er umuligt at få fat på en taxa efter midnat.

Kontaktperson Michael Wendel.
Tlf. 2172 3073. E-mail: wendelboss@gmail.com

Julekoncert
i Sct. Peders Kirke
Søndag den 8. 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.
Sangeren Ann-Mette Elten og Sct. Peders Kirkes
Pigekor, med organist Christian Kampmann Larsen i
spidsen, medvirker.
Billetterne koster 200 kr. stykket og kan købes på
Biblioteket på Kvægtorvet, hos Meny i Østergade, hos
Langes Boghandel i Torvestræde eller i Parkens Optik
i Sct. Jørgens Park.
Resterende billetter kan købes ved indgangen. Dørene
åbnes kl. 15.15.
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Orienteringsmøde om sognerejse til Israel og Palæstina
Mandag den 17. februar kl. 19.00 får vi besøg af
journalist og rejseleder Rasmus Birkerod. Rasmus
vil fortælle om vores kommende sognerejse til Israel
og Palæstina, som foregår i perioden 10. – 17. januar
2021, hvor han vil være vores rejseleder. Rasmus har
stor erfaring med at arrangere disse sognerejser og
har mange kontakter i området.
På mødet vil programmet for rejsen blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål.
Rejsen arrangeres med fortegningsret for folk fra
Herlufsholm Sogn. Allerede nu kan du læse om
rejsen og tilmeldingen via et link på forsiden af
vores hjemmeside www.herlufsholmkirke.dk under
AKTUELT.
Du har også mulighed for at læse om Rasmus Birkerods
rejser på www.birkerod-indsigt.dk under REJSER.

Askeonsdagsvandring
Den 26. februar kl. 19.30. Fastelavn er kendt som
festen før påsketidens lange fasteperiode. Askeonsdag
er en anden måde at markere fastetidens begyndelse.
En samling af folke- og frikirker fra Næstved står for
arrangementet. Vi mødes 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.

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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Årsmøde i Folkekirkens Mission
Den 11. februar holdes der årsmøde i Folkekirkens
Mission i Næstved Provsti i Vallensved Sognegård,
Vallensved Bygade 44, 4700 Næstved. Fra kl. 18.00 er
der fællesspisning. Der serveres traditionen tro gule
ærter m.v., som koster 60 kr., der betales ved mødet.
Desuden generalforsamling og orientering om Folkekirkens Mission. Mødet er åbent for alle interesserede.

For alle gælder, at tilmelding er
nødvendig senest 3. februar til:

Yderligere spørgsmål:
Henning Marcher, formand, tlf. 4021 5538.

Inge Strikkertsen
Tlf. 3049 8370 eller ingestrik@stofanet.dk

Erling Nielsen
Tlf. 5545 3583 eller
erlingnielsen@stofanet.dk

Karin Schmidt
Tlf. 5074 1456 eller karin123mail@gmail.com

Vær med – når vi går for klimaet den 8. marts
Den 8. marts 2020 kan du være med til at gøre en
forskel for klimaet og verdens fattigste. Her samler
Folkekirkens Nødhjælp sammen med 15.000 danskere ind til de mennesker, som lider allerhårdest
under klimaforandringerne. Går du med, giver du
livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når oversvømmelser eller tørke rammer.
I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi tørken hærger, og høsten
slår fejl år efter år. I Nepal, Bangladesh og
Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom
regn skyller jorden væk, eller når floderne går over
deres bredder. Fælles for befolkningerne er, at de
ikke selv har skabt de problemer, som de betaler
prisen for.

Folkekirkens Nødhjælp har
ydet nødhjælp til mennesker i
snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen, MEN der har aldrig
været naturkatastrofer i det omfang, verden oplever nu, og her er det ikke nok, at vi som danskere
reducerer vores CO2-udledning.
Pengene går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver
liv og skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
• Huse og veje, der kan modstå vandmasser og
jordskred
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som
sikrer folk rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets
omskiftelighed
Herlufsholm Sogn er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 8. marts 2020. Vi
håber at se så mange frivillige som muligt til den
altid hyggelige indsamlingsdag. Efter indsamlingen serverer menighedsrådet varm suppe for indsamlerne. Så kontakt allerede nu Leif Andersen på
2392 0476 eller e-mail: leifandersen@stofanet.dk
for at melde dig som indsamler. Du kan også
melde dig som indsamler på blivindsamler.dk
Glade indsamlere. Fotograf: Mikkel Østergaard
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OPSLAGSTAVLEN...
– tag siden ud og gem!!!

Morgensang
Kom og vær med til på hyggeligste måde at
synge fra Højskolesangbogen og lytte til alle
mulige historier og emner. Karsten Gyldendorf
spiller, og Henning Marcher beretter. Det sker i
Herlufsholm Sognehus hver den sidste onsdag i
måneden kl. 10.00, således den 29. januar, den
26. februar og den 25. marts. For blot 10 kr.
kan der tillige nydes kaffe/te og morgenbrød.

Årets cafémøder slutter med julemøde den 13.
december kl. 14.30, hvor Egon Jakobsen igen
står for julehyggen, men i det nye år fortsætter
møderne som altid den 2. fredag i måneden fra
kl. 14.30-16.30 i Herlufsholm Sognehus.
Alle er velkomne, så 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 10 kr.
Cafémøderne finder sted i Herlufsholm
Sognehus

Vel mødt!
Karsten og Henning

fredagene den 13. december, den 10. januar,
den 14. februar og den 13. marts.
På udvalgets vegne
Knud Holm Andersen

Julemarkedsklubben
Efter endnu et vellykket julemarked, hvor
Julemarkedsklubbens håndarbejder blev solgt til
fordel for velgørenhed, er klubben nu klar til at tage
fat på et nyt lager 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.
Få flere informationer hos Birthe Thrysøe på tlf.
5573 9924 eller 4076 3522.
Vi mødes følgende torsdage:
Den 6. og 20. februar og den 5. og 19. marts.
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 7. marts kl. 14.00-16.30

Lørdag den 1. februar kl. 14.00-16.30

Rundt i Indien på cykel og i taxa

36 år som stemme i radioen

Lisbeth Grønne og Nikolaj Andersen (som underholdt ved sidste års julefest) kommer og fortæller
og viser billeder fra deres rejse til Indien.
De fortæller f.eks. om kulturchokket, når man sidder på bagsædet af en taxa og kører fra Delhi til
Jaipur, og om at betragte, lytte og dufte på den ca.
1.000 km lange cykeltur fra Jaipur til Jaisalmer i
Rajasthan.
En fantastisk cykeltur gennem fattige landsbyer
med et mylder af mænd, kvinder, børn, køer,
kameler, høns og hunde, men også en tur, der gik
gennem større byer med høj luksus.
Det bliver en eftermiddag med facts, personlige
historier og humoristiske oplevelser.

Denne eftermiddag får vi besøg af Margaret Lindhardt, som i 36 år har været en kendt stemme i
radioen, bl.a. som vært på programmer som Go’morgen P3, P4 Aften og ikke mindst det legendariske ønskeprogram Giro 413, som hun har stået for i
sammenlagt næsten 20 år. Hun har desuden fortalt
flere hundrede historier om Danmark og danskerne i
programmet Danmark kort og lagt stemme til alle
mulige slags udsendelser både på radio og TV, f.eks.
dokumentarprogrammer, ungdomsudsendelser, drama og satire. Mød personen bag stemmen og hør om
et langt og farverigt liv inden for murene i DR og om
både sjove, overraskende og nervepirrende oplevelser fra de mange år ved mikrofonen.

Lørdagsmøderne finder sted i Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20.
Kaffe/te med kage koster 30 kr. Der kan betales med MobilePay.

Julefest i Herlufsholm Sognehus
Lørdag den 28. december kl. 14.00-16.30. Som
sædvanlig inviterer Herlufsholm Menighedsråd til
julefest mellem jul og nytår, men som noget nyt en
lørdag. Få et par hyggelige timer med trioen ”De grå
synger”. Før kaffen skal vi synge julesange og efter
kaffen sange, som vi alle kender, fra 50’erne,
60’erne og 70’erne. Sognets præster vil være til stede, og der bliver også tid til en snak over kaffen. Til
sidst vil der være lodtrækning med gode præmier.
Kaffe/te med kage koster 30 kr. Der kan betales
med MobilePay. Alle er velkomne!
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

Sognetræf
Torsdag den 23. januar kl. 19.30

Torsdag den 27. februar kl. 19.30

Kom og mød Jacob Panton
og hør hans bevægende
historie og kamp for sårede
veteraner. ”Såret soldat –
før, under og efter” er
Jacobs historie om at være
soldat og om at blive såret
under sin udsendelse til
Afghanistan i 2012.
Under sin første hændelse
blev Jacob skudt i højre
skulder af en snigskytte.
Efter en tur på felthospitalet var han tilbage i felten igen. Kun få uger senere blev han skudt 4
gange, ramt af granatsplinter, strejfet af kugler 11
gange, næsten udblødt og blev genoplivet. Under
foredraget vil han fortælle om hændelserne, de
taktiske overvejelser og de tanker, han havde i
øjeblikket.
Jacob Panton vil herefter komme ind på livet,
efter han kom til skade, og den lange rejse og
proces i at finde sig selv igen. Han vil også tale
om foreningen ”Veteranskytterne”, som han har
stiftet og nu lægger mange ressourcer i. En forening som hjælper veteraner videre i livet.
Til slut vil Jacob komme ind på sin politiske
involvering, som er blevet hans nye slagmark.

Denne aften er der fællessang i Herlufsholm Sognehus. Salen bliver fyldt af
ord og toner fra Salmebogen og Højskolesangbogen.
Der skal synges både
kendte og nye sange og
salmer. Der skal synges
om Gud, Fanden og alt det
imellem. Der skal synges
om det, der binder os sammen, og om det, der kendetegner os som folk, men
også om forskellene. Der skal synges om kærlighedens mange facetter, forviklinger og også om
dens pris.
Sangene bindes sammen af fortællinger om deres
oprindelse, hvorfor de stadig siger os noget
væsentligt om livet, og hvorfor vi i det hele taget
bør dyrke fællessangen.
Ved flyglet sidder forstander på Midtsjællands
Efterskole og organist Christian Hougaard-Jakobsen. Han har igennem mange år beskæftiget sig
med fællessang – både i efterskoleregi og som
kirkemusiker. Han holder særligt af nye salmer og
sange og er stærkt optaget af, at der skrives og
synges sange, som taler ind i vores samtid.

Såret soldat – før, under og efter

Fællessang

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

Sang og Studie
En god mulighed for dig der holder af sang og gerne vil fordybe dig i livsnære emner. Afholdes den
første mandag i måneden i Herlufsholm Sognehus i tidsrummet kl. 14-16.
n
n
n

Mandag den 6. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 2. marts

Denne sæsons emne er livsaldre: Barndom og ungdom – voksen – alderdom.
Der vil være planlagt nogle gode sange og tekster, der knytter sig til emnet.
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

·

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

Mandag den 9. december kl. 16.30

Søndag den 23. februar kl. 15.00

Julekoncert i Sct. Peders Kirke

Koncert med guitar og fløjte

Herlufsholm Kirkes Kammerkor opfører sammen
med Sct. Peders Kirkes Pigekor og solisten Betty
Arendt samt et lille instrumentalensemble ”On
Christmas Night” af Bob Chilcott.
Dirigent: Karsten Gyldendorf. Gratis adgang.

Duoen ”Villén og Sjølin” kommer på besøg med
nordisk lyrisk musik, som de netop kort tid forinden udgiver på en helt ny CD. Fløjtenisten Linnéa
Villén og guitaristen Allan Sjølin har spillet sammen som duo i fire år og lavet mange koncerter
med meget forskelligt repertoire, og det er blevet
til flere CD-indspilninger.
Entré: 50 kr.

Onsdag den 29. januar kl. 19.30

Nytårskoncert i Herlufsholm Kirke

Kort efter kirkens genåbning kan man høre Herlufsholm Kirkes Kammerkor, Midtsjællands
Kammerorkester og klaversolist Karsten Gyldendorf opføre musik af Mozart, sådan som traditionen byder. Denne gang kan man bl.a. høre det
flotte korværk ”Te Deum Laudamus” og klaverkoncert nr. 20. Entré: 50 kr.

Kirketaxa kan benyttes af Herlufsholm Sogns beboere.

Femkløverarrangement i Sct. Peders Kirke
Onsdag den 18. marts kl. 19.00
med Den Unikke Trio
Den Unikke Trio består af Tina Siel, en af landets
absolut bedste sangerinder, og Tine Lilholt, kendt
fra sine mange år i Lars Lilholt Band. Tine spiller
både fløjter og harpe. Pigerne vil blive professionelt understøttet af pianist Knud-Erik Thrane, som
vil fuldende trioens ramme for en meget hyggelig
og musikalsk koncert.
Koncerten varer ca. 70 minutter og indeholder både
danske, svenske, norske og engelske sange og salmer samt et par smukke ballader. Trioen indlægger
altid et par fællessange, ligesom der også vil være
solopræstationer på de forskellige instrumenter.
Glæd jer til denne stemningsfulde koncert og tag
en skøn forårsstemning med hjem.
Der er fri entré til koncerten.
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…
Juleaften for børnefamilier i Sct. Peders Kirke
Ta’ børnene med til en stemningsfuld familiegudstjeneste juleaftens formiddag kl. 11.00. Læs mere side 4.

Lysfest med krybbespil og børnekor
Søndag den 1. december kl. 14.00 i Sct. Peders
Kirke. Vi indleder traditionen tro december måned
med masser af lys. Ved årets Lysfest tændes første
lys i kirkens store adventskrans. Fredslys bæres ind i
kirken, og sammen synger vi julens smukkeste salmer. Efterårets minikonfirmander opfører årets krybbespil og fremviser afslutningsvis deres udstilling,
som de har arbejdet på de seneste 2½ måned. Til slut
ønsker vi hinanden glædelig jul med kaffe, kage og
minikonfirmanddiplomer.
Juletræf – med fagtesange og bamsekram
Tirsdag den 10. december kl. 9.30 og kl. 10.45
skruer vi op for julestemningen hos områdets dagplejebørn og børnehavebørn, i 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.

Vil du synge med i årets Julekor?
Igen i år skal kirken fyldes med glade børns sang til
en af årets festligste gudstjenester, nemlig familiegudstjenesten juleaften kl. 11.00. Vi samler igen et
kor af børn fra 3. klasse og opefter. Koret vil øve tre
gange i ugerne op til. Datoerne er ikke fastlagt endnu. Så har du lyst til at synge med, kan du allerede nu
tilmelde dig til Marie på moj@herlufsholmkirke.dk.
Tag en ven eller veninde med og start juleaften på
den bedste måde.

Familietid – med fælles aftensmad
Onsdag den 22. januar og onsdag den 25. marts
kl. 17-19 afholdes igen ”Familietid” i Herlufsholm
Sognehus. 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 for
børnefamilier. 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
senest 5 dage før efter først til mølle-princippet.
Velkommen til nye minikonfirmander
Torsdag den 23. januar kl. 14-16 byder vi en ny
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 tage hul på forløbet!
Fastelavn i Herlufsholm Kirke
Søndag den 23. februar kl. 10.00. Deltag i fastelavnsarrangement i kirke og klostergård. Hvad betyder fastelavn historisk set, og hvad kan den betyde i dag? Udenfor slår vi katten af tønden og kårer årets bedste udklædning, alt imens vi varmer os på en kop varm kakao og
spiser byens mest børnevenlige fastelavnsboller. Minikonfirmander synger fastelavnssang undervejs. Børn og
barnlige sjæle må meget gerne komme udklædte.
Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer i alderen 3-12 mdr.
Har du lyst til at synge med, synger vi hver tirsdag
kl. 10.00. Tilmelding skal ske til Marie på moj@
herlufsholmkirke.dk. Indtil kirken åbner igen, foregår sangen i Sognehuset.
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Taizé-andagter i Herlufsholm Kirke
Du indbydes atter til en par andagter inspireret af klosterfællesskabet i Taizé. Andagterne er ca. 30 minutter
lange, men du er velkommen til at komme lidt før og
fornemme ro og fred, inden vi begynder.
Taizé er et moderne kloster i Frankrig, der siden anden
verdenskrig har samlet særligt unge for at deltage i 3

Meditation

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

daglige meditative gudstjenester, undervisning og fællesskab. De enkle salmer og den enkle form er vigtige
i andagterne.
Onsdag den 5. februar og den 11. marts kl. 19.30.
Vel mødt! Henning Marcher

ingen bindende tilmelding. Vi beder også Jesusbønnen
i fællesskab hver gang. Kom som du er, om det er lige
fra arbejde eller efter aftensmaden. Du er velkommen!
Datoer vil være:
Onsdag 18. december kl. 19.00 i Sct. Peder Kirke
Onsdag 22. januar kl. 19.00 i Sct. Peder Kirke
Onsdag 19. februar kl. 19.00 i Herlufsholm Kirke
Onsdag 25. marts kl. 19.00 i Herlufsholm Kirke
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

Kunst i Sognehuset

Næstved Ny Fotoklub udstiller i Sognehuset fra
december og et stykke ind i det nye år.
Billederne er taget af klubbens medlemmer og viser
en del af den mangfoldighed, som klubben kan præstere.
Yderligere oplysninger om klubben på www.naestved
-ny-fotoklub.dk, ved henvendelse på tlf. 6051 8041
eller på aja@andersensnet.dk
Alle er velkomne til at kigge indenfor i Sognehuset i
Kirkekontorets åbningstid!

Herlufsholm Sognelegat 2020 er åbent for nye ansøgere
Herlufsholm Sognelegat 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. Ansøgningsfrist er den 1. februar 2020, og ansøgning
sendes til Henning Marcher på hmar@km.dk.
Legatet er på op til 10.000 kr. og uddeles i løbet af
foråret i forbindelse med Menighedsmødet og skal
anvendes inden udgangen af 2020.
For yderligere information kan henvendelse rettes til
Henning Marcher på tlf. 4021 5538.
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Nyt fra Menighedsrådet
Kirkerenovering
Så nærmer tiden sig, og det er ikke julen, jeg taler om,
men tiden for genåbning af Herlufsholm Kirke. Vi
nærmer os målet for afslutningen af den store kirkerenovering – kirken er blevet kalket – hvælvdekorationerne er renset og retoucheret – kirken er ordnet for
skimmelsvamp – nyt varmeanlæg er installeret – nyt
teglstensgulv er lagt og videreført ud i våbenhuset –
det historiske inventar og stenmonumenterne er
istandsat – kirkebænkene er repareret og malet – gulv
under bænkerækkerne er afslebet og bejdset – nyt
lydanlæg er installeret – der er kommet ITV i kirken
med mulighed for benyttelse af elektronisk visning på
skærme under handlinger. Vi har endnu ikke besluttet,
i hvor stor udstrækning vi vil benytte de nye skærme i
kirken, men det giver os nogle helt nye muligheder. Vi
har besluttet, at det flotte maleri af Harald Slott-Møller
med motiv af Mariæ bebudelse, som tidligere har
hængt i dåbsværelset, nu efter en istandsættelse skal
have en mere synlig plads. Maleriet vil fremover
hænge i kirkens søndre korsarm.
Kirkeåbning
At renoveringen er tilendebragt skal naturligvis markeres. Der er åbningsgudstjeneste i kirken søndag den 26.
januar kl. 14.00, hvor vi håber, at rigtig mange har lyst
til at deltage. Efter gudstjenesten er der et arrangement
i kostskolens festsal, som befinder sig på 1. sal med
opgang via Klostergården.
Bryllupstæppe
I Herlufsholm Kirke benytter vi et lille tæppe foran
knæfaldet ved bryllupper. Det gamle tæppe var slidt, og
vi har fået lavet et nyt. Det er vores kordegn Anne-Marie

Marcher og menighedsrådsmedlem Birthe Ulrich Andersen, der
har stået for fremstillingen.
Resultatet kan besigtiges i festsalen ved kirkeåbningen.
Tak
Jeg vil gerne sende en stor tak til præster, ansatte og
menighedsråd i Sct. Peders Kirke, der har huset os i
1½ år. Uden deres velvillighed havde vi været ilde
stedt. Tak for godt samarbejde. Der skal også lyde en
stor tak til Herlufsholm Skole og Gods, der har båret
langt den største del af økonomien i forbindelse med
renoveringen.
Billeder fra renoveringen
På vores hjemmeside www.herlufsholmkirke.dk under
fanen OM KIRKEN har vi lagt nogle billeder fra renoveringsperioden. Kig ind på siden og se billederne.
Flytning af hjertestarter
Vi har i nogle år haft en hjertestarter i Sognehuset. For
at gøre hjertestarteren lettere tilgængelig er den flyttet
ud i det fri, hvor den har fået plads ved indgangsdøren
fra H. C. Andersens Vej.
Juleaftensdag
Herlufsholm har hele 3 handlinger juleaftensdag i Sct.
Peders Kirke. Det drejer sig om vores børnevenlige
gudstjeneste kl. 11.00, eftermiddagsgudstjeneste kl.
14.00 og midnatsgudstjeneste kl. 23.30.
Med ønsket om en glædelig jul
Poul Sandberg

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Herlufsholm Sognehus kl. 19 på følgende torsdage:
Den 12. december, den 16. januar, den 20. februar og den 19. marts.

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

Fællesspisning for voksne

I årets kolde måneder byder vi hele tre gange indenfor i varmen til fællesspisning for voksne.
Har du lyst til at lære nye mennesker at kende eller tilmelde dig sammen med folk, du allerede
kender? 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. Der kan betales med MobilePay.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 5572 1770 eller på kirkekontor@herlufsholmkirke.dk
senest 8. dage før. Vi glæder os til at se dig/jer i Herlufsholm Sognehus kl. 18-20
tirsdag den 7. januar, torsdag den 6. februar og torsdag den 12. marts.
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Konkurrence
Konkurrence

Konkurrencen går denne gang ud på at tælle hjerter, som er gemt rundt omkring på
de forskellige sider i bladet. Det store viste hjerte på denne side tæller også med!
Find 16 fejlSend
på tegningen
til løsningen
højre og send
eller afleverinden
løsningen
til Herlufsholm
eller aflever
på Kirkekontoret
den 5. februar.
VinderneKirkekontor
kan afhente senest den
23. oktober 2017.
Vinderne
kan
afhente
chokoladepræmien
på
Kirkekontoret
i
åbningstiden,
præmien på Kirkekontoret, og løsningen opslås i udhængsskabet ved Sognehuset. og løsningen

vil blive opslået i udhængsskabet ved Sognehuset.

De tre heldige vindere af sidste nummers konkurrence blev:
Julie Jensen, Olstrupvej 9, 4684 Holme-Olstrup.
Flemming Clausen, Rønhave Parkvej 86, 4736 Karrebæksminde.
Freja Holmehøj, Herluf Trolles Vej 67, 4700 Næstved.
Chokoladepræmien kan afhentes på Kirkekontoret i åbningstiden.
Navn og adresse:

Orientering fra kirkegården
Kirkegården har nedsat et grønt udvalg, der har fået til
opgave at implementere forskellige grønne og bæredygtige
tiltag. Ud over åbningen af vores flotte nye afdeling med
glastavler i 100 % genbrugsglas og på lejebasis, har vi også
andre grønne tiltag i gang. På vores maskinhus er der i
løbet af oktober måned installeret solceller, der skal levere
strøm til vores mandskabsbygninger, og der er blevet indkøbt 2 el-trucks. I den billigere ende arbejder vi på at
udskifte kontor-, toilet- og rengøringsartikler til miljøvenlige og økologiske udgaver.
De små lerhjerter, som efterhånden ligger og pynter overalt på kirkegården, bliver der ikke uddelt flere af efter
afslutningen på udstillingsåret. Da ideen jo udspringer af
den jødiske tradition med blot at lægge en sten, man finder på sin vej, har vi besluttet at samle hjerterne sammen,
når vi går i gang med årets grandækning. De vil blive lagt
tilbage i skålen ved indgangen, hvorefter man igen vil
kunne benytte sig af tilbuddet.
Grandækning
Vi er godt i gang og regner med være færdige i uge 50, hvis
ikke vi bliver forstyrret af kong Vinter. Vi kan ikke som de
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.
Lukning for vand
Kirkegården har lukket for de udendørs haner i forbindelse
med frostvejr, men der er stadig mulighed for at tappe vand
på vores gæstetoilet.
Beskæring
Der vil i løbet af februar/marts 2020 blive foretaget beskæring samt udtynding/nedtagning af døde grene med mere
på nogle af de store træer, som står i alleen på kirkegården
samt i Mindelunden.
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Puder og Kranse
Mospuder/dekorationer og ting, der hører julen til, fjernes
fra gravstederne fra mandag den 24. februar 2020. 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 i uge 11 2020, såfremt vejret
tillader det.

Til slut lidt malurt i bægeret. Der er desværre blevet stjålet
3 bænke og 2 zinkvandkander fra kirkegården. Vi håber, at
det er et enkeltstående tilfælde.
Med venlig hilsen
Personalet på Herlufsholm Kirkegård
En tak!
Hvor bliver man glad
indeni, når man en augustdag besøger Herlufsholms
Kirkegård og bliver mødt af
disse store dejlige beplantede krukker. Den indbydende frodighed, der hersker på kirkegården blandt
planter, træer og buske ligesom de dejlige grønne velplejede plæner og hække, hilser besøgende velkommen.
Det var den tanke, jeg fik, da jeg skulle besøge mit familiegravsted. At her på Herlufsholm Kirkegård føler man sig
uanset årstid altid velkommen.
Tak for den følelse og tak til kirkegårdens personale, der
holder kirkegården så flot, så flot! Selv nyder vi året rundt
at kunne besøge en velplejet kirkegård. Personalet er der
altid med hjælp, råd og dåd, og selvom hjertet kan være
tungt, så er Herlufsholm Kirkegård altid et besøg værd!
Med venlig hilsen Familien Walsted, Edith Rodes Vej

Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
DECEMBER
Søndag den 1. december 1. søndag i adv., familiegudstj.
Søndag den 1. december Lysfest
Søndag den 8. december 2. søndag i advent (Lucia)
Søndag den 15. december 3. søndag i advent
Onsdag den 18. december Meditation
Søndag den 22. december 4. søndag i advent
Tirsdag den 24. december Juleaften
				
				
				
Onsdag den 25. december Juledag
Torsdag den 26. december 	 2. juledag
Søndag den 29. december Julesøndag
JANUAR
Onsdag den 1. januar
Nytårsdag
Søndag den 5. januar
Helligtrekongerssøndag
Søndag den 12. januar
1. søndag eft. helligtrekonger
Søndag den 19. januar
2. søndag eft. helligtrekonger
Onsdag den 22. januar
Meditation

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

10.00
14.00
10.00
10.00
19.00
10.00
11.00
14.00
16.00
23.30
10.00
10.00
10.00

Henning Marcher
Henning Marcher
Karen Marie Bøggild
Lars Hansen
Thomas Horneman-Thielcke
Torbjörn Stålander
Stålander og Marcher
Torbjörn Stålander
Karen Marie Bøggild
Henning Marcher
Lars Hansen
Torbjörn Stålander
Hanne Kofoed Sørensen

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

16.00
10.00
10.00
10.00
19.00

Lars Hansen
Henning Marcher
Karen Marie Bøggild
Lars Hansen
Thomas Horneman-Thielcke

Gudstjenester i Herlufsholm Kirke
Søndag den 26. januar

3. søndag eft. helligtrekonger

Kl. 14.00 Henning Marcher m. fl.

Kyndelmisse (radiotransmitteres)
Kyndelmisse (ungdomsgudstj.)
Taizé
Septuagesima
Seksagesima
Meditation
Fastelavn

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

10.00
19.00
19.30
10.00
10.00
19.00
10.00

N.N.
Henning Marcher m. fl.
Henning Marcher
Henning Marcher
N.N.
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
Taizé
3. søndag i fasten
Midfaste
Meditation
Mariæ bebudelse

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

10.00
10.00
19.30
10.00
10.00
19.00
10.00

N.N.
Henning Marcher
Henning Marcher
N.N.
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
N.N.

Palmesøndag
Palmesøndag (børnegudstj.)

Kl. 10.00 N.N.
Kl. 14.00 N.N.

FEBRUAR
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag

den 2. februar
den 2. februar
den 5. februar
den 9. februar
den 16. februar
den 19. februar
den 23. februar

MARTS
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag

den
den
den
den
den
den
den

1.
8.
11.
15.
22.
25.
29.

marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts

APRIL
Søndag den
Søndag den

5. april
5. april

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). Pris 30 kr.
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