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Kirkelig vejviser

Herlufsholm Kirke er midlertidig lukket
fra den 14. maj på grund af restaurering.
Læs mere side 11.

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
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

Under prædikenen vil der være børnekirke 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 Tom Thygesen Daugaard
Hårslevvej 29, 4262 Sandved.
Tlf. 5545 6342. E-mail: ttd@herlufsholmkirke.dk
Træffes bedst: Onsdag og fredag kl. 12-15.
Herlufsholm Kirkekontor. Tlf. 5572 1770.
Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20.
E-mail: kirkekontor@herlufsholmkirke.dk
Kordegn: Steen Fugl.
Kordegn: Anne-Marie Marcher.
Mand., tirsd., onsd., fred. kl. 9.30-13.00.
Torsdag kl. 11.00-13.00 og kl. 15.30-18.00.

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.

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. Ligeledes kan kirketaxa benyttes af sognets beboere til aftenarrangementer i Sognehuset. Pris 30 kr.

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. 5572 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

SOGNEBLAD
Nummer 2

Marts - April - Maj - Juni - Juli 2018

81. årgang

Forsidefoto: Birthe Ulrich Andersen

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.

HERLUFSHOLM

Forside

Altergang er en så naturlig del
af højmessen, at man måske
overser dens betydning. Ved
altergangen får den enkelte et
tydeligt pant på det fællesskab
med Gud, der blev indstiftet
ved dåben – altså en slags rejsekost til livets rejse.
HM
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Trykt med vegetabilske farver på miljøcertificeret papir.

Nadver!?
For mange år siden, da jeg var FDF-leder, deltog
mine tumlinge og jeg i en almindelig gudstjeneste. Vi
gik også alle sammen til alters undtagen en lille
dreng. Han forklarede senere, at han ikke ville spise
Jesus! Og pludselig forstod jeg, hvor underlig nadveren må opleves for en ikke indviet.
Hvad er da altergang – historisk?
Det er nok den ældste del af den kristne kirkes gudstjeneste. Den stammer fra det sidste måltid, Jesus
spiste sammen med sine disciple skærtorsdag aften,
inden han blev arresteret, dømt, tortureret og henrettet i løbet af det kommende døgn.
Det måltid, Jesus delte med sine disciple, var det
traditionelle jødiske påskemåltid. Påsken fejrede
jøderne for at mindes en vigtig del af deres historie,
nemlig dengang Moses førte dem ud af trældommen
i Ægypten.
Den kristne nadver indstiftedes efter samme mønster
som det jødiske påskemåltid, derfor er oblaten stadig
uden gærdej, men blot bagt af mel og vand: det usyrede brød.
Hvem kan modtage nadver?
Det kan alle, og her er det en god idé at se på Jesu
sidste nadver. For hvem var det egentlig, Jesus sad til
bords med. Det var toldere, syndere, en der ville fornægte ham, en der ville forråde ham, mindst en vantro

foruden det. Alle dem, som datiden ikke ville vide af.
Toldere, fordi de blev rige af at kræve told/skat ind for
besættelsesmagten (romerne). Syndere, fordi de var
”urene” ifølge Moseloven. Toldere og syndere var
ikke nogen, som rigtige jøder ville omgås.
Ikke desto mindre var det denne personkreds, Jesus
ifølge evangelierne valgte at holde sit sidste måltid
sammen med, og med dem indstiftede han den nye
fællesskabspagt mellem os mennesker og Gud. Nadveren kan ses som en form for livets rejsekost – et
konkret pant på Guds tilgivelse og kærlighed til os,
så vi forstår, at vi ikke er alene i tilværelsen, men at
Gud er med os.
Henning Marcher

Alterbillede fra Torslunde Kirke. Malet i 1561.
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Påsken

i Herlufsholm Kirke
Fællesskab og svigt

Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.30

Skærtorsdagsgudstjenesten vil i år sætte fokus på
fællesskabet – både på den sidste nadver og nutidens
menighed. Med læsninger, billeder og musik vil
gudstjenesten søge at komme nærmere Jesu sidste
måltid inden tilfangetagelsen i Gethsemane have.
Der er naturligvis altergang denne aften.

Den lidende Kristus

Langfredag den 30. marts kl. 14.00

Langfredag ophøjes Kristus på et kors lavet at træ. Det
er hans trone, hvorfra han som Herrens lidende tjener

vil velsigne verden. Herlufs Vokaler og cellisten Anja
Lillemæhlum medvirker ved dagens liturgiske gudstjeneste og fremfører Knut Nystedts ”Stabat Mater”
samt John Taveners ”Svyati”, begge værker for kor og
cello. Dirigent er Karsten Gyldendorf, og liturg er
sognepræst Thomas Hornemann-Thielcke.

Påskevesper

Påskelørdag den 31. marts kl. 19.30

Som det er skik i Herlufsholm er der påskevesper
mellem sorgens langfredag og den triumferende sejr
over døden påskedag. I små glimt ser vi frem mod
påskemorgen, hvor livet sejrer over døden. Påskevesperen viser ved sin musik og sine ord, at mørket i
mødet med Guds skaberkraft bliver forvandlet til lys.
Herlufsholm Kirkes Kammerkor og kirkens organist
Karsten Gyldendorf medvirker. Liturg er sognepræst
Henning Marcher.

Guds lys er i verden

Påskedag den 1. april kl. 10.00

Påskemorgen er den bedste dag i hele kirkeåret. Her
viser Gud, at døden ikke er det sidste, der er at sige
om et menneske. Kristus opstår som den første til
evigt liv, og dette fejres med glæde og begejstring
denne morgen. Kom i kirke og vær med til at synge
påskens dejlige salmer og bliv mødt af et blomsterhav af smukke påskeliljer. Trompetisten Per Carlsen
medvirker.
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Til lykke til konfirmanderne

Efter mange måneders forberedelser med sognets
syv konfirmandhold er det tid til den store dag.
I fællesskab fejrer vi sammen, at Gud aldrig forlader
os, men står ved os som sine mennesker. Vi er døbt ind
i et fællesskab med Gud, der kan rumme os, som dem
vi er. Med ønske om en god fremtid til hver enkelt
konfirmand ønsker vi ligeledes årets konfirmander og
deres familier en mindeværdig og herlig fest.
Et stort til lykke til
konfirmanderne 2018!

Konfirmationer i foråret 2019
– til konfirmander og forældre!

Som følge af de nye skoledistrikter i Næstved Kommune og de deraf følgende klassesammenlægninger
på Lille Næstved Skole kender vi ikke de nye klassers sammensætning før juni 2018. Det er også i år
besluttet at lade det være frit at vælge individuel
konfirmationsdag for sognets beboere. Selve tidspunktet på konfirmationsdagen meddeles omkring
efterårsferien. De valgfri dage er:
Lørdag den 27. april
Lørdag den 4. maj
Lørdag den 11. maj

Må Gud velsigne jer alle!
Præsterne

Med venlig hilsen
Præsterne

Nyt fra Cambodja – Forårsmøde i Folkekirkens Mission
Folkekirkens Mission i Næstved Provsti indbyder til
forårsmøde lørdag den 2. juni kl. 10.30 i Sct. Mortens Sognegård og kirke. Alle er velkomne.
Programmet byder på fælles spisning og sang, beretning fra provstivolontørerne, Ida og Jeppe, om deres
rejse til Cambodja, nyt om provstikomiteens arbejde

og planer, eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ved
sognepræst Søren Fahnøe ca. kl. 15.00. Deltagerpris
75 kr. inkluderer spisning og kaffe/te og betales ved
mødestart. – BEMÆRK et særligt tilbud – alle kan
tage en ven/veninde helt gratis med til mødet!
Tilmelding senest den 20. maj 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 angående mødet rettes til formanden Henning Marcher, tlf. 4021 5538.

Femkløverarrangement med multikunstner Eskild Dohn med band
Koncerten finder sted i Sct. Mortens Kirke onsdag 28. marts kl. 19.30.
Eskild Dohn har bl.a. spillet i Lars Lilholts Band samt samarbejdet med
diverse kendte kunstnere og behersker selv en del instrumenter – herunder
trompet, flygelhorn, sousafon, tuba, saxofon, guitar, bas, mandolin, violin,
bouzuki og sitar. Eskild Dohn med band udgav i foråret 2017 en ny CD
”Reformationen rocker”, hvor bandet spiller salmer fra reformationstiden i
moderne pop/rock-fortolkninger og appellerer til alle aldre! Tekster og melodier er arrangeret med stor musikalsk sans og indlevelse, så vi på en ligefrem
måde kommer i dialog med de gamle salmer og melodier, og vi mærker deres
styrke, og at de vil os noget! Undervejs fortæller Eskild Dohn om reformationens historie og berører også dens betydning for os i dag.
Der er gratis adgang til koncerten, som forventes at vare ca. en time. Efter
koncerten vil Sct. Mortens Kirke være vært ved et glas vin, øl eller vand.
VEL MØDT til en forrygende koncert!
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Frilufts-/pinsegudstjeneste – nu ved Sct. Peders Kirke
Mandag den 21. maj kl. 11.00 (2. pinsedag) er der
igen i år en fælles pinsegudstjeneste under åben himmel. Denne gang ved det grønne område nær Sct.
Peders Kirke, da Herlufsholm Kirke er under restaurering.
Som tidligere vil gudstjenesten indeholde korsang, og
præster/menighedsledere fra alle Næstveds fri- og

Ruingudstjenester

Også i år vil der være mulighed for at opleve en gudstjeneste i det fri en tidlig morgen. Det sker i sognets
gamle kirkeruin i Ladby. Medbring gerne kaffe til at
nyde bagefter og et tæppe/en stol samt en salmebog.

Modtager af sognelegatet 2018

Vi kan med glæde meddele, at modtageren af årets
sognelegat er Lukas Falk, Fodbygårdsvej, som har
fået 5000 kr. til hjælp til dækning af rejseudgifter i
forbindelse med deltagelse i Verdensborgerprojektet.
Lukas skal til Betlehem og besøge en gruppe unge
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folkekirker medvirker. I tilfælde af dårligt vejr rykkes
gudstjenesten ind i Sct. Peders Kirke. Der er mulighed
for at nyde medbragt mad efter gudstjenesten.
Ønsker man ikke at sidde på græsset, opfordres man
til at tage en stol med.
Evt. spørgsmål kan rettes til Henning Marcher på tlf.
4021 5538.

Kom og prøv en gudstjeneste med højt til loftet!
Den 17. juni kl. 9.00 ved Henning Marcher
Den 29. juli kl. 8.30 ved Thomas Horneman-Thielcke

palæstinensere, og sammen skal de plante oliventræer.
Legatet overrækkes på menighedsmødet den 6. maj.
Et stort til lykke fra Herlufsholm Sogns Menighedsfond!

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

Morgensang

Traditionen tro vil der en onsdag om måneden
være morgensang. Vi synger sange fra Højskolesangbogen og nyder kaffe og brød. Henning
Marcher fortæller, og Karsten Gyldendorf
akkompagnerer på flygel. Kom og oplev en
fornøjelig time!
Der er morgensang i Sognehuset onsdagene
den 25. april og den 30. maj kl. 10.00.
Det hele koster blot 10 kr.

Så er det forår. Vi har to cafémøder tilbage, og
vi håber, at alle også vil slutte op om dem,
som man har gjort hele året.
Vi har ikke fået endelig tilbagemelding fra
“underholdere”, men det er jo også godt med
overraskelser.
Alle møder starter kl. 14.30 og slutter senest kl.
16.30. Vel mødt fredag den 13. april og fredag den 11. maj.
På udvalgets vegne
Knud Holm Andersen

Sankt Hans

Igen i år kan du tilbringe din sankthansaften lørdag
den 23. juni i præstegårdens stemningsfulde have
på Herlufsholm Allé nr. 86, hvor sognepræst Thomas Horneman-Thielcke og hans familie inviterer
indenfor til nogle oplevelsesrige timer på tværs af
generationer. For børn arrangeres et børneløb rundt
i den eventyrlige have. Der vil også være fælles-

O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

sang, båltale og lidt te, kaffe og sankthanskage til
alle rundt om bålet. Af hensyn til de mindste tændes bålet allerede kl. 19.30. Grillen tændes kl.
17.00, medbring selv mad og drikke samt et tæppe.
Vi har stole og borde til de ældste deltagere. Ta’
familien og naboen med! Skriv til Camilla for mere
info på kirkekultur@herlufsholmkirke.dk.

·

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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Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben producerer vi håndarbejde til salg på årets
julemarked, der støtter velgørenhed. Vi mødes hver den 1. og 3.
torsdag i måneden kl. 14-16. Her udveksler vi ideer og opskrifter, alt imens vi hygger os, snakker og drikker en kop kaffe.
Hvis du har lyst til at deltage, er du velkommen til at møde op
i Herlufsholm Sognehus på H.C. Andersens Vej 20. Du kan
også ringe til undertegnede for flere oplysninger.
På klubbens vegne
Birthe Helwig Thrysøe, 5573 9924 eller 4076 3522
Den 5. og 19. april og den 3. og 17. maj.

Koncerter
Søndag den 15. april kl. 11.45

Onsdag den 21. marts kl. 19.30

Passionskoncert

Matiné

Musik der tematisk passer til passionstiden, bl.a.
Mahlers ”Kindertotenlieder” og Brahms: To sange,
Op. 91. Agnes Bjerregaard, sang; Ulla Kellermann,
obo; Stine Mogenshøj Leer, horn; Malene Thastum, klaver.
Entré: 50 kr. Varighed: 60 min.

”Forårsklassikeren”.
Organist Marie Ottar
Jespersen spiller musik
af Samuel Barber og
den hollandske Margaretha de Jong på kirkens Frobenius-orgel.
Musikken spænder lige
fra filmmusik til fandango.
Gratis adgang!
Varighed: Ca. ½ time.

Søndag den 13. maj kl. 15.00

Forårskoncert

Herlufsholm Kirkes Kammerkor; Clara Guldberg
Ravn, blokfløjte; Marie Ottar Jespersen, orgel;
Karsten Gyldendorf, dirigent.
Musik af bl.a. Michael Boyesen, John Frandsen,
Merete Kuhlmann og Klaus Brinck.
Koncerten er sidste aktivitet, inden kirken lukker
for restaurering.
Gratis adgang. Varighed: 60 min.

Herlufsholm Sogns beboere kan benytte kirketaxa i forbindelse med koncerterne.
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

Forårstur
Peder Oxe. Han ombyggede kirken til sit private
mausoleum, men ligger ikke begravet her, derimod i Vor Frue Kirke i København. Nordkapellet
blev ombygget til herskabsstol i 1695 af Adam
Levin Knuth til Gisselfeld. Under kapellet indrettedes Knuthslægtens gravkammer. Det får vi
mulighed for at komme ned i.
Kaffen drikker vi på en restaurant undervejs.
Dato:
Afgang:
Pris:
Hjemkomst:
Tilmelding:

Turen går i år til Bråby Kirke ved Haslev. Kirkens
inventar stammer fra 1556-1967. Kirken er en
Herregårdskirke, som i 411 år har været ejet af
Gisselfeld. Den første ejer var rigshofmester

Torsdag den 24. maj
Herlufsholm Sognehus kl. 13.00
70 kr.
Kl. 17.30-18.00
Herlufsholm Kirkekontor,
tlf. 5572 1770,
fra den 4. april – 14. maj.

Junitur til Nivågård og Fredensborg Slotshave
Vi bruger formiddagen på en rundvisning på
Nivågårds malerisamling, og derefter bliver der
også mulighed for at gå rundt selv. Samlingen var
oprindelig privat og skabt af godsejeren og politikeren Johannes Hage (1842-1923) i perioden fra
ca. 1895-1905. Det var vigtigt for ham at genrejse
Danmarks anseelse efter nederlaget i 1864 ved
anskaffelse af de ypperste værker inden for europæisk kunst. Rundvisningen vil foregå både i den
faste samling og i den storstilede særudstilling
”En duft af evighed” om J.L. Jensen (1800-1856)
– også kaldet ”Blomsterjensen”. Udstillingen er
den første i nyere tid og den største nogensinde.
Benyt også lejligheden til at gå en tur i museets
berømte rododendronpark.
Efter frokost går turen til Fredensborg Slot, hvor
vi vil gå en tur i slotshaven, som er et af Danmarks mest storslåede haveanlæg. Alléer udgår
fra slottet i stjerneform, hvilket symboliserede
den enevældige konges magt. Haven er anlagt i
barokstil, kendt fra Versailles i Paris og rigt
udsmykket med skulpturer fra perioden 17601770 af den danske billedhugger Johannes Wiedewelt (Nordmandsdalen). Omlagt til romantisk
stil i 1833-1850 med skovpartier. De fleste alléer
O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

blev fjernet, men senere genskabt, så der igen var
udsigt til Esrum Sø. Efter en omfattende restaurering og genopretning blev haven indviet den 17.
september 2013.
Dato:
Afgang:
Pris:
Hjemkomst:
Tilmelding:

Lørdag den 16. juni
Herlufsholm Sognehus kl. 8.30
250 kr.
Kl. 18.00-18.30
Herlufsholm Kirkekontor,
tlf. 5572 1770,
fra den 4. april – 8. juni.

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

·

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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Det er for børn…

Palmesøndag med børn & påskedrama

Babysalmesangsgudstjeneste

Søndag den 25. marts kl. 14.00
Forårets minikonfirmander indleder traditionen tro
påskeugen med et musikalsk påskedrama, der
omhandler ”den sidste nadver” og dens centrale
betydning i kristendommen. Englesang kombineres
her med moderne popmusik fremført af kor og solister. Børnegudstjenesten krydres med flere børnevenlige sange undervejs, og bagefter inviteres alle til
kaffe, te og kage i Kapitelsalen. Her kan man opleve
minikonfirmandernes påskecollage, som efterfølgende udstilles i Herlufsholm Sognehus.

Forårets Babysalmesangsgudstjeneste er lørdag den
14. april kl. 10.00. Kom og vær med til at fylde
kirken med sang, musik og børnestemmer. Vi synger
nogle af de kendte salmer og sange fra babysalmesang og fejrer forårets komme. Alle kan være med og
er hjertelig velkommen. Gudstjenesten retter sig mod
de 0-6 årige og varer en halv time.

Sommertræf for dagplejere

Onsdag den 6. juni kl. 10-10.30
i Herlufsholm Sognehus
Sognets dagplejere bydes indenfor til en halv times
sommerstemning. I år afholdes sommertræffet i Herlufsholm Sognehus grundet kirkens restaurering.
Kirkens forskellige faggrupper har i fællesskab sammensat et program bestående af sommerlige salmer i
børnehøjde, sanselige lege samt en fortælling med
sjove rekvisitter. Børnene får sig en snak med kirkens bamsepræst Bumle, som først skal findes og
siden have et kram.
Alle tilmeldte børn får en lille sommerhilsen med sig
hjem. Det er efterfølgende muligt at spise madpakker
eller frugt i Sognehuset eller udenfor på græsplænen.
Tilmelding senest en uge før til Camilla, kirkekultur@
herlufsholmkirke.dk.

Babysalmesang

Hver tirsdag kl. 10.00 frem til sankthans hygger de
mindste sig til babysalmesang. Når kirken lukker
midt i maj, rykker vi i Sognehuset. Vi synger og leger
i 45 min og hygger bagefter. Alle babyer fra 2 mdr.
kan tage mor eller far med. Er I interesserede, kontakt Marie på moj@herlufsholmkirke.dk.

Familietid - med fælles aftensmad

Onsdag den 11. april kl. 17-19 afholdes sæsonens
sidste ”Familietid” i Herlufsholm Sognehus. Tilbuddet er for børnefamilier, der kan lide en go’ fortælling
og har lyst til at arbejde kreativt videre med den. En
god bibelsk fortælling tilsat et par udklædte børn, en
sang og nogle sjove rekvisitter er grundlaget for en
sjov og hyggelig eftermiddag og aften med tid til at
være familie uden anden støj på linjen. Vi laver bålhygge i gården og åbner et legerum for de allermindste. Aftenen afrundes med fællesspisning til 20 kr. per
person. Børn under 2 år spiser gratis. 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.
O P S L A G S TA V L E N
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Nyt fra Menighedsrådet
Herlufsholm Kirke lukker midlertidigt,
og vi flytter til Sct. Peders Kirke
Vi er nu klar til at starte på vores længe ventede indvendige istandsættelse af Herlufsholm Kirke. Sidste
dag med handling fra Herlufsholm Kirke bliver søndag den 13. maj 2018, hvilket er umiddelbart efter
årets konfirmationer. Menighedsrådet har lavet en
aftale med menighedsrådet i Sct. Peders Kirke om
benyttelse af Sct. Peders Kirke i renoveringsperioden.
Samarbejdet kommer til at foregå ved, at de 2 sogne
har gudstjeneste i kirken hver anden søndag/helligdag. Ud over højmesserne vil der i løbet at ugens
hverdage være en handling, som også går på skift
mellem sognene. Aftalen vil i praksis fungere ved, at
de dage, som Herlufsholm Sogn har kirken, er det
med vores præster, kordegne, kirketjenere, organister
og kor. Alle er naturligvis velkomne til også at
benytte kirken de dage, hvor vi ikke har gudstjenester i Sct. Peders Kirke.
Vi er rigtig glade for, at Sct. Peders Menighedsråd har
taget positivt imod vores henvendelse, og vi glæder os
til samarbejdet. Der har allerede været fællesmøder
mellem begge kirkers personale. Præster, personale og
menighedsråd vil gøre vores bedste for, at I brugere vil
føle jer hjemme i de nye omgivelser.
Vi kender desværre ikke sluttidspunktet på renoveringen, da det afhænger af, hvor mange fondsmidler der
indkommer i den kommende tid. Vi starter med det,
der på nuværende tidspunkt er midler til. Det vil sige
selve kalkningen i kirken og renovering af en del af
det historiske inventar. Alene denne del af renoveringen vil løbe året ud. Vi håber naturligvis på, at der
indkommer midler, så vi kan forsætte i 2019. Vi vil her
på siden holde jer løbende orienteret om forløbet.
Vi har besluttet, at vores babysalmesang i perioden
med kirkelukningen vil foregå i Sognehuset på H. C.
Andersens Vej 20, Næstved.
Menighedsmøde og uddeling af sognelegat
Søndag den 6. maj har vi vores årlige menighedsmøde i Kapitelsalen i forbindelse med vores kirke-

kaffe. På mødet orienterer
Menighedsrådet om årets
gang i sognet og om sognets
økonomi. Vi vil naturligvis
også komme ind på den
kommende kirkerenovering.
På mødet har du mulighed for at stille spørgsmål og
komme med forslag til Menighedsrådet.
I forbindelse med mødet vil der ske uddeling af Herlufsholm Sognelegat til den heldige modtager.
Ny kirketjener
Menighedsrådet byder
vores tidligere kirketjenervikar Kirstine Borg Jensen
velkommen som fastansat
kirketjener. Kirstine startede i det nye job den 1.
januar, og hun er allerede
godt kendt med opgaverne
i kirken og i Sognehuset.
Vores 2 kirketjenere er ansat i 2 ens stillinger og har
skiftevis en uges vagt i kirken og i Sognehuset.
Vores nye provst
Her på siden skal også
lyde et velkommen til
vores nye provst, Anna
Helleberg Kluge, der den
1. april både tiltræder som
sognepræst ved Sct. Mortens Kirke og provst i
Næstved Provsti. Anna
kommer fra en præstestilling ved Skt. Povls Kirke i
Korsør. Anna Helleberg
Kluge og vores nuværende provst Vagn Birk Jensen
deler herefter provsteembedet i Næstved Provsti med
50% til hver.
Poul Sandberg

Menighedsrådsmøder

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

Den 22. marts, den 19. april, den 17. maj og den 14. juni.

Se i øvrigt www.herlufsholmkirke.dk og i rubrikken ”Det sker i kirken” i Næstved-Bladet.
Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden.
11

Meditation
Fra maj vil meditationerne blive henlagt til Sct. Peders
Kirke i Næstved. Vi mødes derfor stadigvæk en gang
om måneden for at meditere sammen, indtil vi kan
vende tilbage til Herlufsholm Kirke igen næste år. Som
altid er der plads til dig, der ikke har prøvet at meditere
før, eller til 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. Vi sidder også i
koret i Sct. Peders Kirke – du er velkommen.
Onsdag den 4. april kl. 19.00 i Herlufsholm Kirke
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 i Sct. Peders Kirke
Onsdag den 20. juni kl. 19.00 i Sct. Peders Kirke
Der er ingen meditation i juli grundet ferie. Vi begynder på meditationerne igen den 8. august.
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

Bryllupsworkshop 2018

Lørdag den 28. april kl. 10-14.30
i Sct. Peders Kirke og Sognegård
Da Herlufsholm Kirke skal restaureres og i den forbindelse må lukke et stykke tid, samarbejder vi med Sct.
Peders Kirke omkring årets ”bryllupsworkshop”. Vi
inviterer i fællesskab alle par, der skal vies eller velsignes i Sct. Peders Kirke i løbet af det kommende års
tid, til en fælles bryllupsworkshop før bryllupsdagen.
Præster fra både Herlufsholm Kirke og Sct. Peders
Kirke står for temadagen, som byder på tre workshops, en frokost og et besøg i kirken. De tre workshops sætter på forskellig vis fokus på ”ægteskabet”.
Dagen afsluttes i kirken med en historisk rundvisning
og en præsentation af bryllupsmusik.
Vi håber med ”bryllupsworkshoppen” at kunne
bidrage med en håndfuld nye perspektiver på den
store dag og det at leve sammen. For mere info skriv
til Camilla på kirkekultur@herlufsholmkirke.dk.
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Næstved Natkirke

Fredag den 29. juni kl. 19.00-21.30 er der
”Natkirke” i Sct. Peders Kirke, som denne aften
er åben for alle, der har behov for et frirum. Der
er plads til den, der har lyst til et kort kig ind i
kirken, og til den, der har lyst til at synke ned i
stilheden, eller til den, der har lyst til at gå rundt
i kirkerummet og fordybe sig i samtale eller
refleksion.
Natkirken foregår i forbindelse med Cityforeningens City Night. Læs mere i dagspressen!

Konkurrence

Find 16 fejl på den nederste tegning og send eller aflever
løsningen til Herlufsholm Kirkekontor inden den 18. juni 2018.
Vinderne kan afhente chokoladepræmien på Kirkekontoret i åbningstiden,
og løsningen vil blive opslået i udhængsskabet ved Sognehuset.

De heldige vindere af forrige
nummers konkurrence blev:
Poul-Erik Poulsen,
Wesselsvej 47, 4700 Næstved.
Line og Mads Hebo Kræmmer,
Edith Rodes Vej 48,
4700 Næstved.
Freja, Skjoldborgsvænge 1,
4700 Næstved.
(Der var 38 stjerner).
Chokoladepræmien kan
afhentes på Kirkekontoret
i åbningstiden.
Navn og adresse:
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Gudstjenester i Herlufsholm Kirke
MARTS
Søndag den 25. marts

Palmesøndag

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 25. marts

Minikonfirmandafslutning

Kl. 14.00

Thomas Horneman-Thielcke

Torsdag den 29. marts

Skærtorsdag

Kl. 19.30

Henning Marcher

Fredag den 30. marts

Langfredag

Kl. 14.00

Thomas Horneman-Thielcke

Lørdag den 31. marts

Påskevesper

Kl. 19.30

Henning Marcher
Thomas Horneman-Thielcke

APRIL
Søndag den

1. april

Påskedag

Kl.

10.00

Mandag den

2. april

2. påskedag

Kl.

10.00

Onsdag den

4. april

Meditation

Kl. 19.00

Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den

8. april

Henning Marcher

1. søndag efter påske

Kl.

10.00

Henning Marcher

Lørdag den 14. april

Babysalmesangsgudstjeneste

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 15. april

2. søndag efter påske

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 22. april

3. søndag efter påske

Kl.

10.00

Henning Marcher

Fredag den 27. april

Konfirmation (Herlufsholm)

Kl.

9.30

Thomas Horneman-Thielcke

Fredag den 27. april

Konfirmation (Herlufsholm)

Kl. 11.30

Henning Marcher

Lørdag den 28. april

Konfirmation (Ll. Næstved)

Kl.

10.00

Tom Thygesen Daugaard

Søndag den 29. april

4. søndag efter påske

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

MAJ
Lørdag den

5. maj

Konfirmation (Ll. Næstved)

Kl.

10.00

Henning Marcher

Søndag den

6. maj

5. søndag efter påske

Kl.

10.00

Henning Marcher

Torsdag den 10. maj

Kristi himmelfartsdag

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

Lørdag den 12. maj

Konfirmation (Ll. Næstved)

Kl.

9.30

Thomas Horneman-Thielcke

Lørdag den 12. maj

Konfirmation (Ll. Næstved)

Kl. 11.30

Henning Marcher

Søndag den 13. maj

6. søndag efter påske

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
MAJ
Onsdag den 16. maj

Meditation

Kl. 19.00

Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 20. maj

Pinsedag

Kl.

Henning Marcher

Mandag den 21. maj

2. pinsedag, friluftsgudstjeneste Kl. 11.00

Karen Marie Bøggild m. fl.

Søndag den 27. maj

Trinitatis søndag

Kl.

Lars Hansen

Onsdag den 30. maj

Taizéandagt

Kl. 19.00

Henning Marcher

10.00
10.00

JUNI
Søndag den

3. juni

1. søndag efter trinitatis

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 10. juni

2. søndag efter trinitatis

Kl.

10.00

Karen Marie Bøggild

Søndag den 17. juni

Gudstjeneste i Ladby Kirkeruin Kl.

9.00

Henning Marcher

Søndag den 17. juni

3. søndag efter trinitatis

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

Onsdag den 20. juni

Meditation

Kl. 19.00

Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 24. juni

4. søndag efter trinitatis

Kl.

Lars Hansen
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10.00

JULI
Søndag den

1. juli

5. søndag efter trinitatis

Kl.

10.00

Søndag den

8. juli

10.00

Henning Marcher

6. søndag efter trinitatis

Kl.

Onsdag den 11. juli

Temaandagt

Kl. 19.00

Henning Marcher

Søndag den 15. juli

7. søndag efter trinitatis

Kl.

10.00

Henning Marcher

Søndag den 22. juli

8. søndag efter trinitatis

Kl.

10.00

Hanne Kofoed Sørensen

Søndag den 29. juli

Gudstjeneste i Ladby Kirkeruin Kl.

8.30

Thomas Horneman-Thielcke

Søndag den 29. juli

9. søndag efter trinitatis

Kl.

10.00

Thomas Horneman-Thielcke

Kl.

10.00

Karen Marie Bøggild

Søndag den

5. august 10. søndag efter trinitatis

Lars Hansen

NB: Der kan også være andre hverdagshandlinger, som præsterne ved Sct. Peders Kirke står for.
Hold dig orienteret i ”Det sker i kirken” i Næstved-Bladet eller på www.herlufsholmkirke.dk.

Kirketaxa Kirketaxa - pris kr. 30

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

Orientering fra Herlufsholm Kirkegård
Handlinger & salg af gravsteder 2017
I kalenderåret 2017 var der 118 handlinger til kirkegården. Herudaf var de 108 bisættelser, hvoraf de 27 var til
Fællesgraven, og 10 var jordbegravelser. Salg af gravsteder 2017: 39 urnegravsteder samt 6 kistegravsteder.
Der bliver i gennemsnit nedlagt 35 gravpladser pr. år.

Gæstetoilet
Vi er desværre i den situation, at vi har måtte tage
den beslutning at lukke vores gæstetoilet i tidsrummet mellem kl. 20.00-06.00.
Grunden hertil er den, at vi har oplevet en del gæster,
som har brugt toilettet til overnatning med mere.
Vi håber på jeres forståelse. Tak!
Kom ud og mød kirkegårdens personale
Kirkegården vil som noget nyt her fra den 1. april og
frem til den 30. september 2018 tilbyde gravsteds-

ejere samt andre sognebørn en ekstra service, som vil
bestå i, at der hver torsdag i denne periode vil være
en kirkegårdsmedarbejder til stede på kirkegårdskontoret ved mandskabsbygningen/gæstetoilettet indtil
kl. 18.30. Her vil der være mulighed for at tage en
snak/dialog om de ting, der rører sig inden for kirkegårdens mure, herunder regler, priser med mere.
Første gang er torsdag den 5. april. Der vil være en
tår kaffe/te på kanden. Vi ses!
Herlufsholm Kirkegård er blevet tilsluttet
”Findgravsted.dk”
Findgravsted.dk gør det muligt at søge oplysninger
om gravsteders numre og placeringer. Data er stillet
til rådighed af de enkelte kirkegårde.
God påske til alle i sognet. Nyd foråret.
Personalet Herlufsholm Kirkegård
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Glimt fra sognets fotoalbum...

Fra Juletræf for dagpleje- og
børnehavebørn.
Her ses børnehavebørn opf
øre krybbespil.

Reception fo
r kirketjener
Kirsten Idel
hendes sidst
på
e arbejdsdag
.

Åbningen af Ju

lemarked 2017

iddagsgudstjenesten

slag ved form
Børnekorets stemningsfulde ind
juleaftensdag.

Kattekonge og –dronnin
g kåres ved fastelavnsar
rangement i
Klostergården.

re gør sit til
En af de yngre deltage
at få tønden slået ned.
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