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Kirkelig vejviser

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 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.

Børnekirke ved
søndagsgudstjenesten

Under prædikenen vil der være børnekirke i Kapitelsalen med fortælling, juice og småkager. Børnene
kommer tilbage, når prædikenen er slut, så de har
mulighed for at deltage i nadveren. Desuden er der
børnetasker med forskelligt indhold, som børnene
kan lege med under gudstjenesten.

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

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten indbydes alle til en kop kaffe/te
eller juice i den gamle kapitelsal. 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
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.

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.

Kirkekulturmedarbejder
Stillingen er p.t. ubesat.
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

Kirketjenere
Kirstine Borg Jensen og Bo Steen Bram.
Tlf. 2033 8974.
E-mail: kirketjener@herlufsholmkirke.dk
Graver Finn Dal
Herlufsholm Alle 163, tlf. 5575 1297.
Træffes alle hverdage kl. 11-13.
E-mail: fd@herlufsholm.dk

Menighedsrådets formand
Poul Sandberg, Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved.
Tlf. 2212 9944, e-mail: ps@herlufsholmkirke.dk
Kirkens hjemmeside: www.herlufsholmkirke.dk
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Herlufsholm Kirke
Herlufsholm Allé 182, tlf. 2033 8974.
Fra 1. maj til 30. sept. åben fra kl. 10-14.
Alle torsdage åben fra kl. 11-14.
Fra 1. okt. til 30. april åben fra kl. 10-12.
Alle torsdage åben fra kl. 11-13.
Alle søn- og helligdage åben fra kl. 10-12.
Mandag lukket hele året.

Forside

Sagnet fortæller, at det danske
flag, Dannebrog, faldt ned fra
himlen under slaget mod esterne ved Lyndanisse i 1219.
Dannebrog ændrede sig i løbet
af 1800-tallet til alle danskeres flag og bruges til at markere højtider, fødselsdage og
nationale begivenheder.
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Så syng da, Danmark,
lad hjertet tale

Det var nok de færreste, der havde forudset, at
2020 ville blive året, hvor verden blev lagt ned af
en pandemi ved navn Covid-19. Alt det, som var
planlagt, blev på et øjeblik aflyst, ændret eller rykket til et senere tidspunkt. Danmark lukkede sig
om sig selv for ”at være sammen ved at holde
afstand”. Det virkede i begyndelsen, som om det
hele var ganske uvirkeligt, men ingen skulle tage
fejl. Vi var, som det igen og igen blev fortalt i tv,
på ukendt grund.
Hvad gør man så, når alt det, man kender, forandres og ens frihed begrænses? Man begynder at
finde nye måder at være et fællesskab på. Det
gjorde vi også i Danmark. Vi genopdagede en af
de ældgamle skikke, som i årtier havde været
glemt. Det er den nu ikke længere, fællessangen.
Med Phillip Faber i spidsen, siddende ved flyglet,
smilende og i godt humør, blev glæden ved de
danske sange endnu engang vækket i danskernes
hjerter på DR. Vi danskere begyndte at synge sammen. Gamle og nye sange, hensvundne fortællinger og nutidige hits blev et potpourri over den
store sangskat, vi er i besiddelse af som nation.
Nogle sammenlignede den fornyede interesse for
fællessangen med Alsangen, der fandt sted i de
første år af den tyske besættelse af Danmark 1940-

45, mens andres erindringer gik tilbage til de
dansksindede sønderjyders sanglyst, dengang genforeningen endnu ikke havde fundet sted. Med et
100-års jubilæum i år for genforeningen, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og
75-års jubilæet for Danmarks befrielse i 1945 og
så året 2020, hvor vi lærte at synge sammen igen.
Måske viste fællessangen under Covid-19-pandemien, at vi stadigvæk kan finde et fællesskab med
hinanden, selvom nogle altid forsøger at bevise det
modsatte? Vi er forenet af meget mere end det
sprog, vi taler, de skikke, der er her til lands, og det
rød hvide flag, som smukt vajer i vinden.
Sådan er det også i kirkens fællesskab. Her er vi et
fællesskab af forskellige mennesker, der får døbt
vores børn, bliver konfirmeret, bliver viet og får
vores kære begravet. Vi gør det altid under sang,
når vi lader vores stemmer forenes under hvælvingerne, så tonerne stiger til himmels. Vi synger som
kristne, fordi det glæder sindet og letter hjertet.
Det skal vi blive ved med, også når Covid-19-krisen er ovre, og nye udfordringer viser sig i horisonten. Vi skal synge sammen, fordi det fylder
hjertet med glæde – Så syng da, Danmark, lad
hjertet tale.
Thomas Emil Horneman-Thielcke
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Samtaler om sorg og savn

Folkekirkens
omsorgsgrupper
NÆSTVED
P RO V S T I
Mere end du tror

– for sørgende og pårørende til en demensramt
Har du mistet en, du var tæt på, eller er du pårørende
til et menneske med demens?
Ved at tale med andre i samme situation kan du hjælpe
dig selv ved at sætte ord på det, der er svært.
I folkekirken i Næstved tilbyder vi mulighed for at
mødes med andre i omsorgsgrupper, som ledes af en
eller flere præster, der er uddannet inden for sjælesorg.
På hjemmesiden www.aandeligomsorgnaestved.dk
har du mulighed for at finde oplysninger på en, der

kan hjælpe dig videre til en individuel samtale eller en omsorgsgruppe.
Du kan også kontakte sognepræst Lillian Jordan Nielsen på
tlf. 2362 6346 (fri fredag) eller
hospitalspræst Hanne Koefod
Sørensen på tlf. 4087 1737 (fri
mandag).

Åndelig
omsorg
for sørgende og
for pårørende til deme
nte

aandeligomsorgnaestv

ed.dk

Ruingudstjenester
Igen vil der være mulighed for at opleve gudstjenester i
det fri både morgen og aften. Det sker i sognets gamle
kirkeruin i Ladby. Medbring gerne kaffe til at nyde
bagefter og et tæppe/en stol samt en salmebog. Kom og
prøv en gudstjeneste med højt til loftet!
Søndag den 2. august kl. 8.30
ved Henning Marcher
Søndag den 30. august kl. 19.30
ved Thomas Emil Horneman-Thielcke

Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september kl. 10.00
Velkommen til høstgudstjenesten i Herlufsholm Kirke, hvor du i fællesskab med andre kan takke for
livet og maden på bordet. Dagens kendte høstsalmer
akkompagneres af trompetist Per Carlsen, og gudstjenesten er alt i alt tilrettelagt så både store og små
kan være med. Bagefter samles alle uden for kirken
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til fællessang, 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 velsmagende frugt og grønt til salget
på dagens høstlotteri, der går ubeskåret til velgørenhed. Medbring gerne kontanter eller MobilePay, hvis
du vil købe most og lodsedler.
Velkommen!

Preben Kok i Folkekirkens Mission
Folkekirkens Mission i Næstved
Provsti indbyder til efterårsmøde
lørdag den 3. oktober kl. 17.00 i
Sct. Mortens Sognegård. Alle er
velkomne.
Programmet byder på møde med
den kendte sygehuspræst og forfatter Preben Kok, fælles spisning
og sang samt nyt om provstikomiteens arbejde, lotteri og afslutning ca. kl. 21.00. Deltagerpris på 75 kr. inkluderer spisning og kaffe/te og
betales ved mødestart.

Tilmelding senest fredag den
25. september til:

Inge Strikkertsen, Næstved,
tlf. 3049 8370, ingestrik@stofanet.dk

Karin Schmidt, Toksværd,
tlf. 5074 1456, karin123mail@gmail.com
Erling Nielsen, Fuglebjerg,
tlf. 5545 3583, erlingnielsen@stofanet.dk

Eventuelle spørgsmål, så ring til
formanden Henning Marcher, tlf. 4021 5538.

Særlig musikgudstjeneste
Den 18. oktober kl. 10.00
Som en del af Næstved Early Music Festivals lille
festival med særligt fokus på bøhmisk renæssanceog barokmusik er der ved gudstjenesten denne søndag lagt op til en særlig musikgudstjeneste med
korindslag og liturgisk musik, der falder ind under
denne overskrift.
Der medvirker et udvidet kirkekor samt blæsere
foruden orglet. Liturg er sognepræst Henning Marcher.

Praktikpræst
I ugerne 36-37 og 46-48 vil cand.theol. Esben Rom
Christensen være i praktik som sognepræst. Han vil
deltage i så meget forskelligt arbejde som muligt.

Han vil under praktikken være tilknyttet sognepræst
Henning Marcher.

Velkommen til nye konfirmander
Konfirmandundervisningen begynder snart for de
konfirmander fra Herlufsholm Skole og Lille Næstved Skole, som skal konfirmeres i foråret 2021.
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 hinandens sel-

skab. 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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Meditation i Herlufsholm 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 Herlufsholm Kirke og
begynder kl. 19.00.

Ikonmaleren Sofie Hansen har malet dette ikon til brug ved
Herlufsholm Kirkes meditationsgudstjenester. Ikonet fremstiller Jesus som verdenshersker. Motivet er kendt fra den
klassiske byzantinske ikonografi og hedder oprindeligt
”Pantokrator”. Vi er meget glade for, at Sofie ville male
det, og vi glæder os til at tage det i brug i kirken. Erhvervet
med midler fra Herlufsholm Sogns Menighedsfond.

Datoer vil være:
Onsdag den 26. august
Onsdag den 23. september
Onsdag den 28. oktober
Onsdag den 25. november
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

Allehelgen
Søndag den 1. november
I Herlufsholm Kirke er der kl. 10.00 allehelgensgudstjeneste og kl. 15.00 koncert (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. For
som Jesus selv siger i Johannesevangeliet: ”Den,
der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men
have livets lys.”
Præster fra Herlufsholm Kirke medvirker.
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OPSLAGSTAVLEN...
– tag siden ud og gem!!!

Morgensang bliver til

Morgensamling
Vanen tro vil der en onsdag om måneden kl. 10.00
være morgensang. Vi ved ikke, om det er muligt
at synge grundet Corona-situationen, men vi kan
under alle omstændigheder mødes og nyde kaffe
og brød - og hinandens selskab. Henning Marcher
fortæller, og Karsten Gyldendorf spiller smukt på
flyglet. Kom og oplev en fornøjelig time!
Der er morgensamling i Herlufsholm Sognehus
onsdagene den 30. september, den 28. oktober
og den 25. november (de to sidste med forbehold ved en evt. sognehusudvidelse).
Det hele koster blot 10 kr.
Vel mødt! Karsten og Henning

Kom og vær med til et par hyggelige timer i Herlufsholm Sognehus den 2. fredag i måneden fra
kl. 14.30-16.30. Alle er velkomne. Kom og få en
god snak med andre. Karsten Gyldendorf spiller
på flyglet, og der vil være mulighed for at høre
om forskellige emner. Der serveres kaffe og kage
for en 10’er, og vi holder afstand ved bordene.
De næste cafémøder er den 11. september, 9.
oktober og den 13. november (den sidste med
forbehold ved en evt. sognehusudvidelse).
På udvalgets vegne – Knud Holm Andersen

Julemarkedsklubben
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 28. november
kl. 10.00-13.30 i Næstved Kommunes Kulturhus,
H.C. Andersens Vej 24, hvis vi på grund af sognehusudvidelsen ikke kan være i Sognehuset.
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.

Nu begynder en ny sæson i Julemarkedsklubben,
og faste mødedage er 1. og 3. torsdag i måneden kl.
14-16 i Herlufsholm Sognehus. Den første gang
mødes vi til kaffe og kagebord hjemme hos AnneMarie og Henning Marcher på Holbergsvej 112
torsdag den 27. august kl. 14-16.

Vi mødes følgende torsdage:
Den 3. og 17. september, den 1. og 15. oktober
og den 5. og 19. november (de to sidste med
forbehold ved en evt. sognehusudvidelse).
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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Julemarked
Lørdag den 28. november kl. 10.00-13.30
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.
NB: Julemarkedet foregår i Næstved Kommunes
Kulturhus, H.C. Andersens Vej 24, hvis sognehusudvidelsen gør det umuligt at bruge Sognehuset.

Fællesspisning for voksne

Efter aflysningen af alle vores forskellige arrangementer i foråret forsøger vi nu
at komme i gang igen, da vi tror, at I trænger til atter at komme lidt ud. Derfor
begynder vi fællesspisningen allerede først i september, og vi lover god afstand
mellem borde og deltagere, og vi synger ikke. Til gengæld bliver der så meget
mere tid til snak. Så tilmeld dig hvis du har lyst til at lære nye mennesker at
kende eller tilmeld dig sammen med folk, du allerede kender. Er du enlig, eller
kommer I som par? Uanset hvad, 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 kaffe/te med lidt sødt til. 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 onsdag den 2.
september og torsdag den 8. oktober.

Sang og Studie

n

Et godt tilbud til dig, der holder af sang og gerne vil
fordybe dig i livsnære emner, men på nuværende
tidspunkt ved vi ikke, om vi må synge. Det afholdes over tre eftermiddage i Herlufsholm Sognehus,
og tidspunktet er kl. 14.00-16.00.
Denne gang om kirkens kendetegn inspireret af
Martin Luther.

n

n
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Der vil blive serveret kaffe og te, og det er gratis at
deltage. 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

Mandag den 7. september
Sakramenter

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

·

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

Mandag den 5. oktober
Bøn
Mandag den 2. november
Det almene præstedømme

·

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

·

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

Sangaftener
Danmark sang sammen – vi synger videre!
Med Phillip Faber ved flyglet har vi sunget morgensang og mange fredage aftensang - sammen
hver for sig - i dette mærkelige forår. Det er opløftende at synge og nu, hvor vi igen må mødes, vil vi
invitere alle sangglade voksne og børn til fællessang i Herlufsholm Kirke. Med en af vores dygtige
organister ved flyglet vil vi synge et bredt repertoire af nye og kendte sange fra bl.a. Højskolesangbogen. Der vil være lidt forfriskninger undervejs.
Vi glæder os til at synge med jer!
Torsdagene den 13. august, den 24. september
og den 29. oktober kl. 19.00-20.30.

Det er for børn…
Sensommertræf for dagplejere

Babysalmesangsgudstjeneste

Tirsdag den 18. august kl. 10.00-10.30
Dagplejere og deres børn bydes indenfor i Herlufsholm Kirke til en halv time med masser af sang og
sensommerstemning. Dagens emne er Skabelsen.
Op af kufferten kommer sol og måne, fugle og fisk.
Kirkens bamsepræst Bumle står klar til at uddele
sensommergaver til alle børn. Tilmelding senest en
uge før til kirkekultur@herlufsholmkirke.dk.

Lørdag den 10. oktober kl. 10.00 holder vi en
babysalmesangsgudstjeneste. Vi synger alle vores
kendte sange og salmer. Alle børn i førskolealderen
er velkomne, tag endelig både søskende, forældre
og bedsteforældre med. Vi synger fagtesange, vifter med tørklæder og hører en historie. Gudstjenesten varer en halv time.

Babysalmesang

Et halvt år uden babysalmesang, men nu skal vi i
gang igen, hvis restriktionerne tillader det. Tirsdag
den 1. september kl. 10.00 synger vi igen i Herlufsholm Kirke. Babysalmesang er for babyer i
alderen 3-12 måneder samt deres forældre. Vi synger, danser og leger i ca. 45 min og går derefter i
Kapitelsalen og hygger med te og kaffe. Tilmelding
sker til Marie på moj@herlufsholmkirke.dk.
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

Søndag den 9. august kl. 14.00

Søndag den 1. november kl. 15.00

Herlufsholm Kirkes organist kan fejre 25 år i
embedet og samtidig 40 års uafbrudt ansættelse i
folkekirken. Denne festlige anledning markeres
først ved højmessen kl. 10.00 og senere med
denne koncert, hvor der spilles musik af J.S.
Bach, C.M. Widor og F. Liszt.

Sopranen Hanne Brønd Holst og organist Karsten
Gyldendorf opfører musik af Hildegard von Bingen samt musik til denne særlige helligdag, herunder uropførelse af et requiem af Karsten Gyldendorf.
Koncerten varer ca. 40 min. Derefter er der andagt
på Herlufsholm Kirkegård.

Gratis adgang.

Gratis adgang.

Fredag den 16. oktober kl. 17.00

Søndag den 15. november kl. 15.00

Herlufs Vokaler og NEMF Consort opfører requiem i A-dur af Heinrich Ignaz Franz von Biber
(1644-1704). Dirigent Karsten Gyldendorf.
Koncerten indgår i en lille festival, der afholdes på
Herlufsholm i dagene 16.-18. oktober.

Musik af Ludwig van Beethoven, én af verdenshistoriens mest markante komponister, fremføres af
Herlufsholm Kirkes Kammerkor, pianisten Marcus Bernack Larsen og organist Karsten Gyldendorf.

Jubilæumskoncert
med organist Karsten Gyldendorf

Allehelgenskoncert

Næstved Early Music Festival 2020

Beethoven 250 år

Gratis adgang.

Nærmere information på www.nemf.dk

Kirketaxa kan benyttes af Herlufsholm Sogns beboere.
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Organist Karsten Gyldendorf

Dobbelt jubilæum

Den 1. august 2020 er det 25 år
siden, at Karsten tiltrådte organistembedet ved Herlufsholm Kirke.
Måneden før var det 40 år siden, at
han som blot 15-årig tiltrådte sit
første lille embede i Vejlø kirke. De
to jubilæer markeres i kirken søndag den 9. august såvel ved højmessen kl. 10.00 som ved en koncert om eftermiddagen kl. 14.00
med efterfølgende sammenkomst.
Karsten var som barn elev af Næstveds anerkendte klaverpædagog,
Harriet Østergaard-Andersen, og
senere elev hos organist Svend Aage Spange. Som
19-årig blev han optaget på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium, hvorfra han blev kandidat i
1990, og hvorfra han debuterede fra solistklassen i
1992. Undervejs blev det også til studier og en
førstepris fra et af konservatorierne i Paris.
Stillingsmæssigt efterfulgtes Vejlø af Fensmark og
Rislev Kirker, Frederikskirken i Paris, assistentembedet ved Helligaandskirken i København samt
et kort visit i Bogense.
I 1995 var Herlufsholm Sogn stort med næsten
13.000 sognebørn. Aktiviteten i sognet var præget
af en engageret menighed og mange kirkelige

handlinger såvel som dåb, bryllupper og begravelser. Heldigvis var
der også stor interesse for kirkemusikken, og det blev formuleret
som en af den nye organists
hovedopgaver at styrke korets
funktion og opgaver. Snart stiftedes Herlufsholm Kirkes Kammerkor, og siden er vokalensemblet
Herlufs Vokaler kommet til. Såvel
ved gudstjenester og kirkelige
handlinger som ved kirkens øvrige musikalske tilbud står musikken centralt og opprioriteret. Flere initiativer som nytårskoncert
med musik af Mozart, påskevesperen, allehelgenskoncerten og ikke mindst julekoncerten er
nu en fast og elsket del af kirkens tilbud, som
mange i menigheden kommer til som fast tradition.
At organistembedet undervejs er vokset har medført oprettelsen af en stilling som organistassistent, hvorved yderligere tilbud som babysalmesang og det succesfulde ad hoc-julekor har slået
rod. Morgensang og Cafékomsammen i Sognehuset er også bundet sammen af musikken, her
som et socialt samlende element, og mon ikke
den nye bølge af syng-sammen-lyst vil føre til
yderligere initiativer i den retning?

11

Nyt fra kirkegården
2020 startede jo noget anderledes end hele verden
havde forestillet sig og med store konsekvenser
for alle. For kirkegården betød det bl.a., at den
planlagte temadag om bæredygtighed blev udsat
til 12. maj 2021, og rundvisninger blev aflyst.
Starten på sommeren var heller ikke så opmuntrende, da vi fik stjålet 13 af vores store smukke
terrakottakrukker. På lidt over en time havde en
hætteklædt mand i en hvid varevogn hentet vores
krukker én af gangen på en sækkevogn. Vi arbejder nu på en tyverisikring af eventuelle fremtidige krukker.
Noget andet i den kedelige ende er, at vi i år er
meget plaget af mus, der spiser vores sommerblomster, særligt koncentreret i enkelte afdelinger. Vi prøver at reducere bestanden ved hjælp af
fælder.
Tyveri fra biler
Der har i foråret været 2-3 indbrud i de biler, som
gæsterne til kirkegården ankommer i. Vi vil
opfordre folk til ikke at have tasker og lignende
liggende synligt på sæder, når de besøger kirkegården.

Lidt for tidligt, vil nogle måske tænke, har vi
opsat to skilte på lågen med teksten Velkommen
– Tak for besøget.
Så til noget glædeligt
Det er lykkedes os at finde penge til at købe vindskulpturerne fra vores udstilling. De passer helt
fantastisk til kirkegården og er beundret og værdsat af stort set alle vores besøgende.
Årets grønne fokus er vores husholdnings- og
kontorartikler. Vi arbejder på at finde miljøvenlige alternativer, efterhånden som vi får brugt op af
lagrene. Derudover er vi i kontakt med sten- og
billedhugger Filip Møller om en udstilling af
genbrugsgravsten.
Vi forventer, at vores nye hjemmeside er klar til
august/september 2020.
Ditte Buchwald er stadig på barsel, og Jane
Krogh er ansat som vikar.
Tilbage er kun at ønske alle en god sensommer!
Med venlig hilsen
personalet på Herlufsholm Kirkegård

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Herlufsholm Sognehus kl. 19 på følgende dage:
Den 20. august, den 17. september, den 22. oktober og den 19. november.

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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Nyt fra Menighedsrådet
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN

Menighedsrådsvalg
Den 15. september holdes der valgforsamling i
alle landets sogne. Hos os i Herlufsholm starter det
kl. 19.00 i Sognehuset på H. C. Andersens Vej 20.
Det er her, vi skal vælge vores menighedsråd og
stedfortrædere for de næste 4 år.
Jeg håber meget, at rigtig mange har lyst til at deltage i valgforsamlingen og være med til at afgøre
sammensætningen af vores kommende menighedsråd. På vores orienteringsmøde i juni blev der
vist en pæn interesse for opstilling til valget, så jeg
er fortrøstningsfuld. Det er altid rart med opstilling
af så mange kandidater som muligt, men det er lige
så vigtigt, at det er et bredt udsnit af sognets beboere, som deltager i valghandlingen. Så mød op i
Sognehuset og deltag i valghandlingen.

Organist Karsten Gyldendorf har jubilæum
Karsten Gyldendorf har den 1. august været organist ved Herlufsholm Kirke i 25 år. Jubilæet fejrer
vi søndag den 9. august, hvor Karsten giver en
jubilæumskoncert i kirken kl. 14.00. Efterfølgende er Menighedsrådet vært ved en sammenkomst i
Herlufsholm Kostskoles festsal. Festsalen findes på
1. sal i Klosterbygningen med indgang fra Klostergården.
Kom og vær med til at fejre vores dygtige organist
i festsalen ca. kl. 15.00 efter koncerten.

I disse COVID-19-tider
Stort set samtidig med trykningen af vores sidste sogneblad blev Danmark lukket
ned, og vores aktiviteter blev
aflyst i stor stil. Vi har i lukkeperioden forsøgt os med videoandagter på vores
hjemmeside og Facebook. Vi har indordnet vores
aktivitetsniveau efter de givne retningslinjer, som
løbende blev udmeldt af Kirkeministeriet. Heldigvis er det igen muligt at holde gudstjenester og
andre handlinger i kirken, dog stadig med visse
begrænsninger.
Hvad tør vi her midt på sommeren planlægge for
de næste 4 måneder. Det har ikke været nogen let
beslutning. Vi vil alle godt i gang igen, men hvad
kan vi forvente med hensyn til restriktioner, og
hvad kan vi forsvare at planlægge. Vi har besluttet,
at vi ikke arrangerer busture i efteråret, og vi har
heller ikke planlagt foredrag. Vi har til gengæld
planlagt nogle sociale fællesspisninger, som naturligvis afvikles på forsvarlig Covid-19-venlig vis.
Vi håber, at vi også kan tilbyde lidt andre sociale
arrangementer, der bliver annonceret på hjemmesiden, Facebook og i Ugeavisen. Normalt synger
vi ved alle vores arrangementer, men vi må konstatere, at det ikke er muligt i den kommende tid.
Vores sognehus
Vi håber meget, at vi kommer i gang med vores
sognehusudvidelse, men vi ved det ikke på nuværende tidspunkt. Ud over Covid-19-situationen vil
også det sætte begrænsninger for vores aktiviteter.
Vi har allerede nu sikret os, at vi kan holde det
årlige julemarked. Kan vi ikke være i Sognehuset,
så bliver det i Næstved Kommunes Kulturhus i
naboejendommen H. C. Andersens Vej 24.

I disse Coronatider har Menighedsrådet måttet møblere om i lokalet til møderne.
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Konkurrence
Konkurrence
Konkurrencen går denne gang ud på at finde ud af, hvorfor der flages
Find
16 fejldatoer
på tegningen
og send
løsningen
Herlufsholm Kirkekontor senest den
på disse
i 2020. til
Sæthøjre
dagens
navneller
ind aflever
i felterne
og find til
kodeordet.
23. oktober 2017. Vinderne kan afhente chokoladepræmien på Kirkekontoret i åbningstiden, og løsningen
vil blive
opslået i udhængsskabet
ved Sognehuset.
Send eller aflever løsningen
til Herlufsholm
Kirkekontor inden
den
5. oktober 2020. Vinderne kan afhente chokoladepræmien på Kirkekontoret,
og løsningen vil blive opslået i udhængsskabet ved Sognehuset.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

25. december
15. juni		
31. maj
10. april
9. april
5. maj
1. januar
5. juni
12. april

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
De heldige vindere af forrige nummers konkurrence blev:
Familien Christensen, Steen Blichers Vej 7, 4700 Næstved.
Jeppe Jensen, Chr. Winthers Vej 129, 4700 Næstved.
Ejvind Dokkedal, H.C. Andersens Vej 31 1. th., 4700 Næstved.
Chokoladepræmien kan afhentes på Kirkekontoret i åbningstiden.
Navn, adresse og tlf.:
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Gudstjenester i Herlufsholm Kirke
AUGUST
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

2.
2.
9.
16.
23.
30.
30.
30.

august
august
august
august
august
august
august
august

Ruingudstjeneste i Ladby
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis
10. søndag efter trinitatis
11. søndag efter trinitatis
Konfirmation (Herlufsholm)
Konfirmation (Herlufsholm)
Ruingudstjeneste i Ladby

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

8.30
10.00
10.00
10.00
10.00
9.30
11.30
19.30

Henning Marcher
Henning Marcher
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke

SEPTEMBER
Lørdag den 5.
Søndag den 6.
Lørdag den 12.
Søndag den 13.
Lørdag den 19.
Søndag den 20.
Søndag den 27.

september
september
september
september
september
september
september

Konfirmation (Lille Næstved)
13. søndag efter trinitatis
Konfirmation (Lille Næstved)
14. søndag efter trinitatis
Konfirmation (Lille Næstved)
Høstgudstjeneste
16. søndag efter trinitatis

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

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Tom Thygesen Daugaard
Henning Marcher
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke

OKTOBER
Søndag den
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

17. søndag efter trinitatis
Babysalmesangsgudstj.
18. søndag efter trinitatis
Musikgudstjeneste
20. søndag efter trinitatis

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke

november
november
november
november
november
november
november

Allehelgensdag
Allehelgensandagt
22. søndag efter trinitatis
23. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent
Lysfest

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

10.00
16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
14.00

Henning Marcher
Horneman-Thielcke og Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke
Henning Marcher
Henning Marcher

2. søndag i advent

Kl. 10.00

4.
10.
11.
18.
25.

NOVEMBER
Søndag den 1.
Søndag den 1.
Søndag den 8.
Søndag den 15.
Søndag den 22.
Søndag den 29.
Søndag den 29.

DECEMBER
Søndag den 6. december

Thomas Horneman-Thielcke

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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sningsarrangement.
Billedet er fra et fællesspi
at smage på maden.
Deltagerne glæder sig til

i Ladby Kirkeruin
Efter morgengudstjenesten grønne.
i det
den 21. juni nydes kaffen
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Glimt fra sognets fotoalbum...

Herlufsholm Sogns Menig
hedsfonds legat overrække
s
af formanden Henning Ma
rcher
Legatet skal bruges til et Hig til Rebekka Bjørklund.
h School ophold i USA.

Friluftsgudstjenesten 2. pin
sedag blev afholdt som
drive-in-gudstjeneste for
første gang i sognets histor
ie!

Herluf Trolle og Birgitte Gøyes anetavle med deres valgsprog indhugget har fået ny forgyldning.

