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Kirkelig vejviser

Herlufsholm Kirke er midlertidigt lukket
på grund af renovering, men er åben for
kirkelige handlinger i perioden
27. april – 26. juni. 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.

Tirsdag, onsdag og fredag:
Kl. 10-14
Torsdag:
Kl. 11-14
Søndag og helligdage:
Kl. 10-12
Mandag:Lukket

Kirkens hjemmeside

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.

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.

Børnekirke ved søndagsgudstjenesten

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

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

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. Kørslen er gratis i renoveringsperioden.
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

Sct. Peders Kirke
Sct. Peders Kirkeplads 5.

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

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

Herlufsholm Kirkes indre får i disse
år den helt store tur. Stilladser har
fyldt kirken og givet mulighed for
at se detaljer, som man ellers ikke
lægger mærke til. Således Herluf
Trolles (1516-1565) våbenskjold.
Se mere side 3.
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Trykt med vegetabilske farver på miljøcertificeret papir.

Djævelen, døden og Jesus

Forsiden på dette sogneblad er sikkert velkendt og
overraskende på samme tid. Mange kender Herluf
Trolles våbenskjold, der forefindes øverst oppe på
korbuen i Herlufsholm Kirke. Mindre kendt er den
djævelagtige figur, der er øverst på hjelmen.
Bibelen beskriver djævelens væremåde flere steder. I
1. Mosebog er det som slangen i Paradiset, der frister
mennesket til ulydighed mod Gud. Siden er Satan
nævnt i Jobs Bog, hvor han endnu en gang er fristeren.
I Det Nye Testamente er det særligt der, hvor Jesus
fristes i ørkenen, der står tydeligst.
Nutidens forhold til djævelen er oftest
præget af en ironisk afstand. Således
er der næppe nogle, der forarges over
fastelavnsudklædte børn, der tumler
rundt i et rødt kostume med horn og
trefork. Også i reklamerne høres
vendinger som ”djævelsk lækkert”,
uden nogen tager anstød af det.

Sandt er det, at vi er magtesløse i den situation – men
vi står ikke alene. I påsken er det netop det, vi fejrer.
At Jesus ikke blot døde grundet vores ondskab, men
også opstod påskesøndag!
Og denne sejr over døden er ikke hans alene, for som
Jesus fortæller sine disciple lige før sin død:
I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke,
ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en
plads rede for jer?
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for
jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også
I skal være, hvor jeg er.
Joh 14,2-3
Glædelig påske!
Henning Marcher

Men djævelskab eller det onde er jo ikke slut, skønt
vi forholder os distancerede til middelalderens djævlefigur. Fristelser, der fører til ulykke, findes stadig.
Narko, druk og spilafhængighed leder for mange til
en deroute, der er svær at komme over. Ondskab er
rigt til stede i verden og forekommer også i vores
liv.
En af de største smerter, som for den ramte gør
dybest ondt, er det at miste et menneske, man var
forbundet med. Hvor der er beretninger om hjælp
gennem kristendommen til at komme igennem fristelser og ondskab, synes der umiddelbart ikke at
være hjælp at hente over for døden.
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Påsken

i Sct. Peders Kirke
Palmesøndag ved Lars Hansen

Påskevesper

Jesus drog ind i Jerusalem og hyldedes med palmegrene.

Selvom Herlufsholm Kirke er lukket i påsken, afholdes
den traditionsrige påskevesper alligevel. Herlufsholm
Kirkes Kammerkor synger ved denne korte aftengudstjeneste, hvor mørket fra langfredag transformeres
til påskemorgens lys. Liturg er Thomas HornemanThielcke. Organist og dirigent er Karsten Gyldendorf.

Søndag den 14. april kl. 10.00

Skærtorsdag ved Henning Marcher
Torsdag den 18. april kl. 19.00

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.

Langfredag ved Karen Marie Bøggild
Fredag den 19. april kl. 10.00

”Kranse af torne og blomster”- en liturgisk langfredagshøjmesse med salmer og digte over Jesu vej fra dom til
gravlæggelse med tekster af pastor em. Lisbeth Smedegaard-Andersen og musik af organist Jens Ramsing.
Inspirationen til teksten har Lisbeth SmedegaardAndersen hentet fra Biblen og dens folkelige, middelalderlige fromhedstradition med de 14 korsvejsstationer.
Organist er Jens Ramsing, og Sydsjællands Pigekor
medvirker.
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Påskelørdag den 20. april kl. 19.00

Påskedag ved Lars Hansen

Søndag den 21. april kl. 10.00.
Jesus er opstået og har dermed besejret døden.

2. påskedag ved
Thomas Emil Horneman-Thielcke
Mandag den 22. april kl. 10.00

Det uforståelige i, at Jesus opstår fra de døde, er ikke
kun noget, vi tænker i dag. Det gjorde disciplene
også i dagene efter hans opstandelse.
Denne morgen følger vi to af dem på vej til byen
Emmaus, hvor de pludselig møder Jesus, uden de
kan genkende ham. Gå selv med på vejen og se, hvad
ordet opstandelse gør ved dig. Der er påskeliljer og
æg til alle.
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Ny bog om eksistenssamtaler
i folkekirken

Vores kirkekulturmedarbejder Camilla Funch er aktuel med udgivelEKSISTENS
SAMTALER
FOR
sen ”SamtaleRum”, som hun har arbejdet med i sin fritid de sidste
VOKSNE
I FOLKE
4 år. I en tid, hvor vi ses mindre og ringer sjældnere til hinanden,
KIRKEN
men i stigende grad kommunikerer på de sociale medier, sms’er og
chatter i skriftlige samtalerum, slår bogen et slag for, at vi fortsat
taler sammen om livet ansigt til ansigt. For eksistensen kan ikke vendes tilstrækkeligt i en one-liner eller i et oplag på facebook. En god samtale kræver
tid, nærvær og frugtbare rammer omkring en gensidig udveksling af fortællinger, tanker og spørgsmål. Folkekirken kan og bør til enhver tid udgøre en sådan ramme. Men hvordan adresserer folkekirken den stigende interesse for og måske endda længsel
efter den gode samtale om eksistentielle spørgsmål på en ny tids præmisser og med særligt fokus på mødet
med den kirkefremmede? Det kommer bogen med nogle bud på.
AF CAM ILLA
FUN CH
OG KAR EN RIN
GSM OSE

EKSIST

ENSEN

Forårsmøde i Folkekirkens Mission
Folkekirkens Mission i Næstved Provsti indbyder til
forårsmøde lørdag den 6. april kl. 10.30 i Marvede
Kirke og Sognegård. Alle er velkomne.
Programmet byder på morgenandagt i Marvede Kirke, fælles spisning og sang, ”Nutidens religiøse sekter” ved Tom T. Daugaard, nyt om provstikomiteens
arbejde og planer, eftermiddagskaffe, lotteri og
afslutning ca. kl. 15.00. Deltagerpris 75 kr. inkluderer spisning og kaffe/te og betales ved mødestart.

Tilmelding senest den 30. marts 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.

Til lykke til
konfirmanderne

Konfirmationer i foråret 2020
– til konfirmander og forældre!

Efter mange måneders forberedelser er det tid til den
store dag. Særligt festlig bliver konfirmationen i
Herlufsholm Kirkes nykalkede kirkerum.
Med ønske om en god fremtid til hver enkelt konfirmand ønsker vi ligeledes årets konfirmander og
deres familier en mindeværdig og herlig fest.

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 2019. Som det blev
besluttet sidste år, så kan der derfor frit vælges mellem de tre konfirmationsdatoer, hvis du altså bor i
Herlufsholm Sogn. Selve tidspunktet på konfirmationsdagen meddeles omkring efterårsferien.

Et stort til lykke til konfirmanderne 2019!
Må Gud velsigne jer alle!
Præsterne

De valgfrie dage er:
Lørdag den 25. april
Lørdag den 2. maj
Lørdag den 9. maj
Med venlig hilsen
Præsterne
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Friluftsgudstjeneste – ”fra asken til ilden”
Mandag den 10. juni kl. 11.00

2. pinsedag er der igen i år en fælles pinsegudstjeneste
under åben himmel. Denne gang ved det grønne
område ved Susåen nær Herlufsholm Kirke.
Som tidligere vil gudstjenesten indeholde korsang, og
præster/menighedsledere fra alle Næstveds fri- og
folkekirker medvirker. I tilfælde af dårligt vejr rykkes

Ruingudstjenester
Igen i år vil der være mulighed for at opleve flere 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 16. juni kl. 8.30
ved Thomas Emil Horneman-Thielcke
Søndag den 30. juni kl. 19.30
ved Thomas Emil Horneman-Thielcke

gudstjenesten ind i Herlufsholm 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.

Herlufsholm Sognelegat
mangler ansøgere
Herlufsholm Sogns MenighedsHerlufsholm
fond uddeler hvert år – med
Sognelegat
ansøgningsfrist den 1. februar –
2018
Herlufsholm Sognelegat, men vi
måtte i år desværre konstatere,
at der ikke var kommet nogle
ansøgninger. Derfor dette lille
indlæg for at gøre opmærksom
på at legatet, der er på op til
10.000 kr., findes. Legatet kan
søges af alle, der bor i eller har tilknytning til Herlufsholm Sogn, igen næste vinter. Formålet med legatet er
f.eks. at støtte et studie, en studierejse eller en aktivitet, der er til gavn for sognet. Den eneste betingelse
for at modtage legatet er, at man efterfølgende skal
delagtiggøre Herlufsholm Sogn i sine oplevelser.
!

Modtager 2018:
Herlufsholm

Lukas Falk Larse

Sognelegat på:

n

5.000 kr.

Udsnit af ”Vedtægt
er for Herlufsh

olm Sogneleg
at.”

§ 5 En betingels
e for modtage
lse af legatet
er, at legatmod
menigheden
i Herlufsholm
tageren efterfølge
Sogn om sine
nde delagtigg
oplevelser.
ør

For yderligere information kan henvendelse rettes til
sognepræst Henning Marcher på tlf. 4021 5538.
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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 smukt på flygel. Kom og oplev
en fornøjelig time!
Der er morgensang i Sognehuset onsdagene
den 24. april og den 29. maj kl. 10.00.
Det hele koster blot 10 kr.

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. Desuden er der
sang og mulighed for at høre om forskellige
emner, som mennesker er optaget af. Der serveres kaffe og kage for en 10’er.
De næste cafémøder er
den 12. april og den 10. maj.

Sankthans

Igen i år kan du tilbringe din sankthansaften søndag 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 fællessang, underholdning for de mindste,
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. Tag 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

·
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·
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·

O P S L A G S TAV L E N

7

Koncerter i Herlufsholm Kirke
Søndag 12. maj kl. 15.00

Torsdag den 13. juni kl. 19.30

Forårskoncert

Koncert på 100-årsdagen
for komponisten
Leif Kaysers fødsel

Herlufsholm Kirkes Kammerkor har sammensat
et program med nordiske forårstoner samt en lille
kantate af Bob Chilcott for alt solo, kor og percussion. Solist er Teresemarie Lisiux.

Leif Kayser var en af Danmarks mest produktive
komponister i tiden efter Carl Nielsen. Han underviste i teori og komposition ved konservatoriet i
København. Fire af Næstveds organister har sammensat et program på dagen, hvor han ville være
fyldt 100 år. Det er Kurt Levorsen, Jens Ramsing,
Christian Kampmann Larsen og Karsten Gyldendorf. Desuden medvirker fløjtenisten Nina
Lykke samt Herlufsholm Kirkes Kammerkor.

Dirigent og organist er Karsten Gyldendorf.
Gratis adgang.

Der er gratis adgang.

Kirketaxa kan benyttes af Herlufsholm Sogns beboere.

Julemarkedsklubben

Året rundt kreeres i Julemarkedsklubben flotte
produkter, som sælges til fordel for velgørenhed
ved årets julemarked sidst i november. Frembringelsen af unikt håndarbejde og samværet omkring
produktionen går hånd i hånd.
Har du lyst til at deltage, så tag dit håndarbejde
med og kig forbi, når vi mødes 1. og. 3. torsdag i
måneden kl. 14-16 i Herlufsholm Sognehus. Få
mere info hos Birthe Thrysøe på tlf. 5573 9924
eller 4076 3522.
Vi mødes flg. torsdage:

Den 4. april og den 2. og 16. maj.
O P S L A G S TA V L E N
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Forårstur

Forårsturen går i år til Mern Kirke, som er opført i 12001250. Kirken blev betydeligt udvidet fra 1500-1550 med
våbenhus, vesttårn, sideskibe og 4 sydkapeller, formentlig
inspireret af moderkirken i Præstø. Turen vil gå ad de små
veje, og kaffen drikkes på en restaurant undervejs.
Dato:
Afgang:
Pris:
Hjemkomst:
Tilmelding:

Torsdag den 9. maj
Herlufsholm Sognehus kl. 13.00
70 kr.
Kl. 17.30-18.00
Herlufsholm Kirkekontor,
tlf. 5572 1770, fra den 9. april – 2. maj.

Junitur til Globen og Dodekalitten

græsk og betyder tolv-sten), 7-9 meter høje med
udhuggede hoveder på 2 meter. Mellem figurerne
er der placeret siddesten, hvorfra der lyder elektroakustisk musik alle døgnets lyse timer.
Der serveres som sædvanlig sandwich og kaffe
med kage i løbet af dagen.

Turen denne sommer går til Lolland, hvor vi skal
besøge Visual Climate Center i Holeby med Danmarks eneste globe (der findes kun 11 i hele
Europa), der med avanceret teknik kan visualisere
atmosfæren, oceanerne, kontinenterne, måne og
solsystem. Oplev og forstå med kyndig vejledning, hvordan klimaforandringerne påvirker vores
verden, hvor de kommer fra, og hvilke konsekvenser det har både globalt og lokalt.
Visual Climate Center er indrettet i de gamle
fabrikshaller, hvor der før var sukkerfabrik og
papirfabrik.
Efter frokost kører vi til Kragenæs, hvor vi skal
have en rundvisning ved Dodekalitten – et monument, der kombinerer skulptur og musik midt i et
landskab med skøn udsigt over Smålandsfarvandet.
Der kommer til at stå i alt 12 sten (dodekalit er
O P S L A G S TAV L E N
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Dato:
Afgang:
Pris:
Hjemkomst:
Tilmelding:

Lørdag den 15. juni
Herlufsholm Sognehus kl. 9.00 (!)
250 kr.
Ca. 17.30
Herlufsholm Kirkekontor,
tlf. 5572 1770, fra den 9. april – 7. juni.

NB: De, der har lyst og kan klare det, går turen
fra Kragenæs Havn gennem skoven til Dodekalitten (ca. 20 min.) sammen med guiden. De øvrige
køres i bus til P-pladsen og venter der.
·

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…
Sommertræf for dagplejere

Tirsdag den 4. juni kl. 10-10.30 inviteres dagplejere
til ”Sommertræf” i Herlufsholm Kirke. En hyggestund for de mindste, hvor vi synger, leger og fortæller små sommerhistorier i det smukke kirkerum.
Undervejs hører vi nyt fra kirkens bamsepræst
Bumle, som glæder sig til at give alle børn et sommerkram.
Tilmelding til Camilla på kirkekultur@herlufsholmkirke.dk senest en uge før.

Palmesøndag for børn

Babysalmesang

Søndag den 14. april kl. 14.00 i Sct. Peders Kirke
har forårets minikonfirmander tilrettelagt en børnegudstjeneste, hvor teater, korsang og en kreativ
udstilling præsenteres som afslutning på deres undervisningsforløb. Der vil være kaffe, te, juice og kage.
Alle er velkomne til at kigge indenfor og se, hvad en
flok engagerede minikonfirmander kan kreere og
lære på meget kort tid.

Babysalmesang er et tilbud til forældre med babyer i
alderen 3-12 mdr. Vi synger salmer og sange, lærer
rim og remser, hygger med rasleæg og vifter med
tørklæder. Vi synger hver tirsdag kl. 10.00 i Sognehuset, men i maj og juni vender vi tilbage til kirken.
Babysalmesangen fortsætter til tirsdag den 18. juni,
men starter op igen primo september. Tilmelding
sker til Marie på moj@herlufsholmkirke.dk.

Babysalmesangsgudstjeneste

Alle med børn i alderen ca. 0-6 år indbydes til baby-/
børnegudstjeneste i Herlufsholm Kirke den 1. juni
kl. 10.00.
Vi vil synge sommeren i gang med kendte salmer og
sange. Det vil være en gudstjeneste i børnehøjde,
hvor alle kan være med og måske få lov til at hilse på
Mester Jakob.
Vel mødt!

O P S L A G S TA V L E N
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Nyt fra Menighedsrådet
Så åbner kirken snart igen
– dog kun midlertidigt
Vi er ved at være gennem første del af kirkerenoveringen. Træstilladserne er under nedtagning. Kirken
er blevet kalket, og hvælvdekorationerne er blevet
ordnet, så kalkmalerierne står helt skarpe, så de er en
ren fryd at se på. Under processen er vi stødt på
skjulte aftegninger af 4 til 5 vægdekorationer rundt
om i kirken. Nationalmuseet har været i kirken for at
kortlægge dekorationerne, hvorefter de igen er blevet
tildækket, da de ikke er i en stand, hvor en restaurering vil være mulig med et tilfredsstillende resultat.
På nuværende tidspunkt er stenmonumenterne bag
alteret også istandsat og står flotte og nypolerede.
Dele af det historiske inventar er p.t. ude af kirken
for at blive istandsat, men forventes tilbage i løbet af
april måned.
Det er planen, at kirken åbner midlertidigt, så alle
årets konfirmander bliver konfirmeret fra Herlufsholm Kirke. Den første konfirmationsdag bliver lørdag den 27. april.

Årets menighedsmøde

Søndag den 5. maj holder vi vores årlige menighedsmøde. Denne gang bliver det holdt i Sognehuset,
da vi ikke forventer at kunne benytte Kapitelsalen i
de 2 måneder, hvor vi midlertidigt er i kirken.
Vi starter i Sognehuset kl. 11.30, hvor menighedsrådet byder på lidt at spise i forbindelse med mødet.
Det er på menighedsmødet, at menighedsrådet orienterer om årets gang i sognet. Vi kommer naturligvis
både ind på kirkerenovering og vores økonomi. På

Kirken lukkes så igen efter
kostskolens dimissioner sidst i juni. I de 2 måneder
kirken er åben, forventer vi at have alle vores handlinger fra Herlufsholm Kirke. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være dele af inventaret, som ikke
kommer tilbage i kirken i de 2 måneder, kirken er
midlertidigt åben.
I andet halvår af 2019 vil vores handlinger igen være
henlagt til Sct. Peders Kirke, hvor gudstjenesterne vil
være delt mellem de 2 kirkers præster.
Under anden del af renoveringen vil der blive etableret nyt varmeanlæg i kirken, og der kommer nyt
teglstensgulv magen til det nuværende gulv. Der
etableres også nyt højtaleranlæg, og som noget helt
nyt kommer der ITV i kirken. Det betyder, at man
kan følge handlingerne uanset, hvor man sidder i
kirken. Skærmene åbner op for helt nye muligheder,
men mere om det, når vi når så langt.

mødet er der mulighed for at stille spørgsmål og
komme med forslag til menighedsrådet.
Af hensyn til indkøb vil vi være glade for din tilkendegivelse, hvis du på forhånd ved, at du deltager i
mødet. Det kan ske på mail ps@herlufsholmkirke.dk
eller på telefon 2212 9944. Hvis du ikke får tilmeldt
dig, så vil du være velkommen alligevel.
Jeg håber, at vi ses den 5. maj i Sognehuset.
Poul Sandberg

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Herlufsholm Sognehus kl. 19 på følgende torsdage:
Den 25. april, den 23. maj og den 20. juni.

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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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 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 begynder altid kl. 19.00.
BEMÆRK – meditationerne bliver afholdt både i
Sct. Peders Kirke og i Herlufsholm Kirke, som bliver
genåbnet sidst i april for en kortere periode.
Datoer vil være:
Onsdag den 24. april i Sct. Peders Kirke
Onsdag den 22. maj i Herlufsholm Kirke
Onsdag den 19. juni i Herlufsholm Kirke
Onsdag den 17. juli i Sct. Peders 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

Taizé – nu i Herlufsholm Kirke
Onsdag den 15. maj kl. 19.00

Det sidste halve år har vi haft en række korte andagter inspireret af det franske kloster i landsbyen Taizé.
Her er salmerne særligt vigtige.
Du indbydes nu til en andagt inspireret af klosterfællesskabet i Taizé. Andagten er ca. 30 minutter lang,

Kunst i Sognehuset

De to fritidsfotografer Jess Schomann og Aja Andersen følger projektet med kunst på Herlufsholm Kirkegård. Det er der kommet en række spændende
billeder ud af.
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men du er velkommen til at komme lidt før og fornemme ro og fred, inden vi begynder. Der er kaffe/te
bagefter.
Vel mødt Henning Marcher!

Fra 1. marts og et par måneder frem er der mulighed
for at se et udpluk af billederne i Herlufsholm Sognehus. Alle er velkomne til at kigge indenfor i Sognehuset i Kirkekontorets åbningstid!

Konkurrence

Find 12 fejl på den nederste tegning og send eller aflever
løsningen til Herlufsholm Kirkekontor inden den 18. juni 2019.
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:
Peter Henrichsen,
Herluf Trolles Vej 15, 4700 Næstved.
Laura Heilskov Keller,
Ladbyvej 32, 4700 Næstved.
Asger Hennecke,
Wesselsvej 16, 4700 Næstved.
Chokoladepræmien kan afhentes på
Kirkekontoret i åbningstiden.
Navn og adresse:
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Orientering fra Herlufsholm Kirkegård
Handlinger & Salg af gravsteder 2018
I kalenderåret 2018 var der 113 handlinger til kirkegården. Her ud af var de 97 bisættelser, hvoraf de 39
var til fællesgraven, og 16 var jordbegravelser.
Salg af gravsteder 2018: 34 urnegravsteder samt 10
kistegravsteder.
Der bliver i gennemsnit nedlagt 35 gravpladser pr. år.

Kunstudstilling
Kunstudstillingen kører nu på 7. måned og har indtil
videre været en stor succes. Vi har uddelt ca. 2000
brochurer, afholdt 5 rundvisninger, et foredrag og en
debataften. Vi har næsten udelukkende fået positiv
respons på projektet og håber på mange flere besøgende, inden vi lukker udstillingen lørdag den 7.
september 2019. Der arbejdes på en sogneindsamling, der vil give mulighed for at købe udvalgte
kunstværker til kirkegården.
Workshop
Den 2.-4. maj afholdes på kirkegården i samarbejde
med Hammer Frie Privatskole en workshop med 53
elever. Torsdag vil eleverne møde en præst, en læge,
en bedemand og en graver, og der tales om de processer, der går i gang, når et menneske dør. Derudover vil Poul Sandberg være til stede og fortælle om
menighedsrådets virke.
Fredag byder på kreativitet. Her skal eleverne komme med deres bud på et gravminde. Hertil får de
hjælp af kunstnerne fra vores udstilling.
Lørdag den 4. maj kl. 10.00 inviterer eleverne til
udstilling af deres værker. Alle er velkomne.
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Kunst, kultur og kirkegård
Guidet rundtur torsdag den 9. maj kl. 19.00. Tilmelding via www.naestvedaftenskole.dk.
Kom ud og mød kirkegårdens personale
Ordningen kører videre i 2019.
Kirkegården vil fra den 1. maj - 30. september 2019
tilbyde gravstedsejere 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 og
priser med mere.
Første gang er torsdag den 2. maj. Der vil være en tår
kaffe/te på kanden. Vi ses.
Gravstens APV/sikring af gravminder
Herlufsholm Kirkegård har i samarbejde med Miljøhuset foretaget en gennemgang af alle gravminder
på kirkegården. Resultatet blev, at der blev konstateret 71 usikre gravminder, heraf 35 i højrisikogruppen.
Kirkegården vil her i foråret sende et brev til de
berørte gravstedsindehavere.
God påske til alle i sognet.
Nyd foråret.
Personalet Herlufsholm Kirkegård

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00

27. april
28. april

Konfirmation (Ll. Næstved)
1. søndag efter påske

Kl. 10.30 Thomas Horneman-Thielcke
Kl. 10.00 Henning Marcher

4. Maj
5. maj
11. Maj
12. maj
15. maj
17. maj
17. maj
19. maj
22. maj
26. maj
30. maj

Konfirmation (Ll. Næstved)
2. søndag efter påske
Konfirmation (Ll. Næstved)
3. søndag efter påske
Taizé
Konfirmation (Herlufsholm)
Konfirmation (Herlufsholm)
4. søndag efter påske
Meditation
5. søndag efter påske
Kristi himmelfartsdag

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 9.30
Kl. 11.30
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

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

1. juni
2. juni
9. juni
10. juni
16. juni
16. juni
19. juni
23. juni

Babysalmesangsgudstj.
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag, friluftsgudstj.
Ruingudstjeneste i Ladby
Trinitatis søndag
Meditation
1. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 8.30
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00

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

2. søndag efter trinitatis
Ruingudstjeneste i Ladby

Kl. 10.00 Karen Marie Bøggild
Kl. 19.30 Thomas Horneman-Thielcke

3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis
Meditation
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis

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

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

7. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

Henning Marcher

Søndag den 30. juni
Søndag den 30. juni
JULI
Søndag den 7. juli
Søndag den 14. juli
Onsdag den 17. juli
Søndag den 21. juli
Søndag den 28. juli
AUGUST 		
Søndag den 4. august

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

Herlufsholm Kirke

Lørdag den
Søndag den
MAJ
Lørdag den
Søndag den
Lørdag den
Søndag den
Onsdag den
Fredag den
Fredag den
Søndag den
Onsdag den
Søndag den
Torsdag den
JUNI		
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Onsdag den
Søndag den

Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Palmesøndag med minikonf.
Skærtorsdag
Langfredag
Påskevesper
Påskedag
2. påskedag
Meditation

Sct. Peders Kirke

APRIL
Søndag den 7. april
Søndag den 14. april
Søndag den 14. april
Torsdag den 18. april
Fredag den 19. april
Lørdag den 20. april
Søndag den 21. april
Mandag den 22. april
Onsdag den 24. april

Sct. Peders Kirke

Gudstjenester i Herlufsholm og Sct. Peders Kirke

Kirketaxa (I øvrigt henvises til side 2)

Ring til Næstved Taxa på 5577 7272 (søndag morgen bedst ml. kl. 8 og 9). Kørslen er gratis i renoveringsperioden.
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Glimt fra sognets fotoalbum...

Minikonfirmander fra Ll. Næstved Skole indledte på
smukkeste vis december måned med julesang og
krybbespil ved årets Lysfest.

Ll. Næstved Skoles
skolekor gik midt i
december Lucia for
skolens indskoling
og mellemtrin og
for byens børnehaver.

tid i januar
I forbindelse med Familie
voksne sig
måned kastede børn og
en barmhjer”D
om
gen
lin
over fortæl
blev tatoveret
tige samaritaner”. Der
i stor stil.
sår og lagt forbindinger

Børnehaver og
dagplejere var til
stemningsfuldt
Juletræf i starten
af december.

atter åbnet
Julemarkedet 2018 blev
Marchers
ing
nn
He
af
ved hjælp af en
ser”.
”Georg Gearløs-opfindel

Her nydes kaffen ved jul
efesten den
28. december 2018.

