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Kirkelig vejviser

Herlufsholm Kirke er midlertidig
lukket på grund af renovering.
Læs mere på side 13.

Sognepræst Henning Marcher (kbf)
Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538.
Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.
E-mail: hmar@km.dk
Træffes bedst:
Mandag-torsdag kl. 11.30-12.30, tirsdag tillige 17-18.
Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag.

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.

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.

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 Tom Thygesen Daugaard
Hårslevvej 29, 4262 Sandved.
Tlf. 5545 6342. E-mail: ttd@herlufsholmkirke.dk
Træffes bedst: Onsdag og fredag kl. 12-15.

Børnekirke ved søndagsgudstjenesten

Under prædikenen vil der 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

HERLUFSHOLM

Organist Karsten Gyldendorf
Tlf. 3061 0740. E-mail: kg@herlufsholmkirke.dk

Herlufsholm Kirke: Midlertidig lukket.
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: 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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Forsidefoto: Henning Marcher

Organistassistent Marie Ottar Jespersen
Tlf. 3022 2170. E-mail: moj@herlufsholmkirke.dk

Forside

Herlufsholm Kirke er under
renovering. Der skal renses og
kalkes, gulvet skal skiftes, nyt
varmeanlæg indlægges, stenmonumenter og træinventar
efterses, og samtidig skal højttalersystemet fornys. Mens alt
det sker, skal menigheden, den
levende kirke, holde til i Sct.
Peders Kirke og selvfølgelig også i Herlufsholm
Sognehus. HM
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Trykt med vegetabilske farver på miljøcertificeret papir.

Om efterår, glæde og taknemmelighed
Jeg har den særlige fornøjelse, at jeg ikke kun er
præst i Herlufsholm Sogn. Jeg er samtidig sognepræst for 3 mindre sogne i Hårslev Pastorat, der ligger omkring Sandved lige syd for Fuglebjerg. 60 %
af tiden er jeg landpræst, og som landpræst kan man
bemærke noget helt specielt om efteråret. Nemlig
den store betydning som høstgudstjenester har.
I mit mindste sogn, Ting Jellinge Sogn, bor kun 127
i sognet – og 109 er folkekirkemedlemmer. Jeg har
oplevet en høstgudstjeneste i Ting Jellinge Kirke,
hvor der kun mødte 3-4 personer op, svarende til lidt
under 5 % af befolkningen. Det var frustrerende for
personalet, der havde brugt mange timer på en flot
oppyntning til glæde for 3-4 personer – dvs. lige så
mange som der er af personale til en gudstjeneste.
Derfor blev der rejst ønske om at reducere antallet af
høstgudstjenester til 1 høstgudstjeneste i pastoratet,
og så kunne man veksle mellem kirkerne. Men det
gik ikke. Hvert sogn skulle have sin høstgudstjeneste, om så kun 5 møder op.
Det viser, at høstgudstjenester er meget stærkt forankrede ude på landet, også selv om antallet af bønder bliver stadig færre i landsbysognene. Det skyldes
nok, at høstgudstjenester opleves som del af en
transaktion: Som naturen og Vorherre skænkede mig
goder på agrene og i haven, skal jeg give igen – og
give midler til de fattige eller kirken som gengæld.

Det er præcis som i de gamle hedenske religioner:
Guderne giver menneskene støtte og frugtbarhed. Til gengæld skal guderne have gaver i form
af ofre. Ofre er den ”mad”, der gør guderne
glade. Det kaldes jo også ”høstoffer”.
Men kristendommen er jo ikke en noget-fornoget-religion, vil nogen sige. Den kristne prøver ikke at bestikke Gud, så Gud
også fremover er en generøs Gud. Nej,
men så skal man blot tænke anderledes.
Vi giver ikke høstoffer, fordi vi skal – og
for at få Gud til at være os nådig også
fremover. Når vi giver høstoffer og særligt husker på dem, der mangler,
ved efteråret og betænker dem
med gaver, så er det pga. vores
glæde og taknemmelighed.
Så er det, fordi vi bliver så
glade for alt det, vi har
fået.
Tom Daugaard
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Høstgudstjeneste

Søndag den 23. september kl. 10.00

Høstgudstjeneste i Sct. Peders Kirke for alle, der i
fællesskab med andre vil takke for livet. Gudstjenestens høstsalmer akkompagneres af trompetist Per
Carlsen. Bagefter samles alle uden for kirken til fællessang og et glas gratis friskpresset æblemost fra en
gård i nærheden. Æblemost kan købes med hjem. Vi
håber, at alle vil medbringe lidt farvestrålende frugt
og grønt som en høstgave, der kan sælges på dagens
høstauktion til fordel for velgørenhed. Medbring
gerne kontanter eller MobilePay hvis du vil købe
most og støtte auktionen.
Velkommen!

Nyt fra Folkekirkens Mission

Det er en stor glæde at kunne meddele, at der i år vil
blive sendt to nye provstivolontører til Cambodja.
Hvad er en ”provstivolontør” egentlig? Det er to unge
piger fra Næstved, der rejser til Cambodja. Her oplever de land, kultur og kirke, så de
kan dele oplevelser og indtryk med
alle sogne i Næstved Provsti i perioden 1. januar - 31. marts 2019. Årets
volontører hedder Sarah Hirschsprung Nielsen og Emilie Meyer
Sørensen, og begge er studenter fra
Næstved Gymnasium.

Næstved Natkirke

Oplev kirken i aftenens stilhed og ro. Der er plads
til den, som har lyst til et kort kig ind i kirken, og
til den, som har lyst til at synke ned i stilheden,
eller til den, som har lyst til at gå rundt i kirkerummet og fordybe sig i samtale eller refleksion.
Efterårets natkirker vil blive afholdt i forbindelse
med Cityforeningens City Night-arrangementer
og på følgende datoer og steder:
Den 7. september i Sct. Peders Kirke
Den 5. oktober i Sct. Peders Kirke
Den 23. november i Sct. Mortens Kirke
Læs mere i dagspressen!
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Her ses Sarah Hirschsprung Nielsen og Emilie Meyer
Sørensen.

Fællesspisning
for voksne

NYT

!

Mandag den 8. oktober og torsdag den
29. november kl. 18-20 i Herlufsholm Sognehus
På opfordring fra flere sognebørn inviterer vi dette
efterår for første gang til fællesspisning for voksne.
Har du lyst til at lære nye mennesker at kende? Savner
du, eller har du bare lyst til at komme ud blandt andre?
Er du enlig, eller kommer I som par? Uanset hvad er
du velkommen. Så spring madlavningen over og kom forbi til hyggeligt samvær og gode samtaler
over aftensmaden. Egenbetaling 50
kr. for mad, en øl/vand og en kop
te/kaffe med lidt sødt til.
Tilmelding til Kirkekontoret på
tlf. 5572 1770 eller på kirkekontor@herlufsholmkirke.dk senest 8
dage før hvert arrangement.
Vi glæder os til at byde dig indenfor.

Allehelgen

Søndag den 4. november kl. 16.00

Søndag den 4. november kl. 16.00 er der 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.
Selvom allehelgen er vemodets og mindernes dag, så
er det også det tidspunkt på året, hvor vi husker på,
at døden aldrig har det sidste ord. Allehelgen indeholder derfor også håbet om evigt liv – et lys, der
ikke lader sig slukke.
Præsterne medvirker.

Til lykke til Thomas!

Palladiusprisen – en stor og en lille – overrækkes
hvert år på Stiftsdagen i Roskilde. Den lille pris blev
i år overrakt til Thomas Emil Horneman-Thielcke for
sit arbejde med meditationsprojektet ”We go silent”.
Projektet arbejder på et kristent grundlag med at
formidle viden om stilhed og meditation og give det
en større plads i folkeligt sammenhæng. Med prisen
fulgte 5000 kr.
Biskop Peter Fischer-Møller overrækker prisen til
Thomas Emil Horneman-Thielcke.
Foto: Thomas Andersen, Roskilde Stift.

Velkommen til årets nye
konfirmander

Konfirmandundervisningen begynder snart for de
konfirmander fra Herlufsholm Skole og Lille Næstved
Skole, som skal konfirmeres i foråret 2019.
Konfirmanderne fra Lille Næstved Skole vil som
noget nyt 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 selskab. Sammen skal vi også lære Gud,
os selv og medmennesket samt kirken og traditionerne meget bedre at kende.

Velkommen til ”Minikonfirmand”
efteråret 2018

10 torsdage, med opstart 20. september kl. 14-16,
byder vi et nyt hold 3. klasser fra Lille Næstved
Skole indenfor til et møde med kirken og kristendommen. I denne sæson har vi 5 undervisningsgange i
Herlufsholm Sognehus og 5 undervisningsgange i Sct.
Peders Kirke. Med afsæt i kirkerummet, kirkens
historie og nogle af de mest børnevenlige bibelfortællinger, krydret med billeder, musik, leg og teater
stiller vi sammen en masse gode spørgsmål og bliver
undervejs lidt klogere på os selv og hinanden. Vi
glæder os til at møde jer!

Velkommen til et godt år!
Præsterne
5

Taizé – nu i Næstved
I Frankrig er der siden anden verdenskrig opstået et
helt særligt kloster i landsbyen Taizé. Hvert år strømmer tusindvis, fortrinsvis unge, til stedet for at deltage
i 3 daglige timelange gudstjenester, undervisning og
fællesskab. Sang/salmerne er vigtige i gudstjenesterne, som har fået stor udbredelse i hele Europa.
Du indbydes nu til en række andagter inspireret af
klosterfællesskabet i Taizé. Andagterne er ca. 30

minutter lange, men du er velkommen til at komme
lidt før og fornemme ro og fred, inden vi begynder.
Der er kaffe/te bagefter.

Kunst i Sognehuset

Meditation

Hen over sommeren har Lene Møller udstillet sine
malerier i Sognehuset. Hun maler, hvad hun ser og
hører og med pangfarver, så man bliver glad, når
man ser hendes billeder. Udstillingen fortsætter et
stykke tid endnu.
Alle er velkomne til at kigge indenfor i Sognehuset
i Kirkekontorets åbningstid og se de udstillede billeder.
Maler du, og har du lyst til at udstille dine billeder,
kan du altid henvende dig til Kirkekontoret og høre
nærmere.

Datoer vil være:
Den 31. august, 5. oktober og 19. december.
Vel mødt Henning Marcher!

I foråret har vi desværre måtte aflyse en del meditationer, men nu starter vi på en ny sæson.
Meditationerne forgår i Sct. Peders Kirke. Vi mødes
stadigvæk en gang om måneden, indtil vi igen kan
vende tilbage til Herlufsholm Kirke. Som altid er der
plads til dig, der ikke har prøvet at meditere før, eller
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. Vi begynder kl. 19.00 i Sct. Peder Kirke og
sidder i koret.
Datoer vil være onsdagene den 8. august, 5. september, 24. oktober og 14. 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
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OPSLAGSTAVLEN...
– tag siden ud og gem!!!

Morgensang

Kom og vær med til hyggeligt samvær, hvor vi
bl.a. synger fra højskolesangbogen. Karsten
Gyldendorf spiller, og Henning Marcher fortæller. Det sker i Herlufsholm Sognehus hver
den sidste onsdag i måneden kl. 10.00, således
den 26. september, den 31. oktober og den
28. november.
For blot 10 kr. kan der tillige nydes kaffe og
morgenbrød.
Vel mødt!

Møderne i Cafékomsammen starter igen efter
sommerferien. Som altid den 2. fredag i måneden fra kl. 14.30-16.30 i Herlufsholm Sognehus.
Programmet for efteråret ser således ud:
Fredag den 14. september kommer Kathrine
Fischer og beretter om en spændende tur bl.a.
til Filippinerne.
Fredag den 12. oktober kommer Henrik
Holm Andersen og fortæller bl.a. om sin rådgivning ved køb og salg af store gårde.
Fredag den 9. november vil ”Bibber” (Terttu
Andersen) fra Roskilde berette om forskellige
rejser, hun har foretaget, og det på trods af at
hun de sidste 15 år har siddet i kørestol.
Vel mødt alle sammen!
En god eftermiddag for kun 10 kr.
På udvalgets vegne Knud Holm

Sang og Studie

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

n

n

Der vil være planlagt nogle gode
sange og tekster, der knytter
sig til emnet, som dette
efterår er ”Kristenliv –
hvordan?”.
Der vil blive serveret kaffe og te, og det er gratis at deltage. Der er ingen
tilmelding nødvendig. Drøftelserne vil blandt
andet tage udgangspunkt i Bibelen, sangtekster og
deltagernes egne erfaringer.

Den 3. september:
Kristenliv inspireret af Det Gamle Testamente
Den 1. oktober:
Kristenliv inspireret af Det Nye Testamente
Den 5. november:
Kristenliv – nutidige udfordringer

O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

På udvalgets vegne
Henning Marcher
·

O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N
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Løvfaldstur til Brarup Kirke
Kirken ligger på Nordvestfalster og har et væld af
kalkmalerier fra forskellige perioder. De ældste er
fra ca. 1275. De fleste er af den såkaldte Brarupmester. Desuden findes herskabsstole, præstestol
og degnestol.
I et hjørne af kirkegården findes et engelsk flyvergravsted fra 2. verdenskrig over to officerer fra
RAF, som styrtede ned i Guldborgsund.
Dato:
Den 20. september
Afgang:
Herlufsholm Sognehus kl. 13.00
Egenbetaling: 70 kr.
Hjemkomst: Kl. 18.00
Tilmelding: Herlufsholm Kirkekontor,
tlf. 5572 1770,
fra den 15. august – 13. september.

Oktobertur til Tidens Samling og Vor Frue Kirke
ling råder over Nordens største private samling af
beklædning og ting fra det 20. århundrede.
Efter frokost sætter vi os i bussen igen og kører mod
Nyborg, hvor vi skal have rundvisning i Vor Frue
Kirke. I 2011 fik kirken et alterkors skabt af kunstneren Maja Lisa Engelhardt – ”livstræets kors”.
I 2015 skabte Maja Lisa Engelhardt en glasmosaik
med opstandelsesmotiv til altervinduet. Lyset skifter i ruden alt efter tidspunkt på dagen og årstiden.
Over for kirken ligger to gamle bygninger – Korsbrødregården og præstegården. Korsbrødregården
er det ældst daterede verdslige hus i Danmark og
ejedes af Johannitterordenen fra Antvorskov Kloster. Bruges i dag til kirkens aktiviteter og kontorer.
(Her drikker vi eftermiddagskaffen.) Præstegården
er Danmarks ældste bevarede præstegård.

Oktoberturen går i år til Odense – nærmere bestemt
”Tidens Samling”, som er et museum for klæder,
form og bolig i det 20. århundrede. Her må man
sætte sig i møblerne, åbne skufferne, kigge i bøgerne og prøve tøjet. Vi foretager en rejse tilbage i
tiden, når vi på en rundvisning går gennem de 9
stuer, som er indrettet med originale møbler, nips
og andre dagligdagsting i tiden fra 1900-1990.
Kun én gruppe kan have rundvisning ad gangen,
så i ventetiden kan man gå på opdagelse i ”Alle
tiders samling” i særudstillingslokalet, som i år er
forvandlet til en lagerhal fyldt med alle mulige
hverdagsting fra det 20. århundrede. Tidens SamO 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

Dato:
Afgang:
Egenbetaling:
Hjemkomst:
Tilmelding:

Den 6. oktober
Herlufsholm Sognehus kl. 8.30
250 kr.
Ca. 17.30
Herlufsholm Kirkekontor,
tlf. 5572 1770,
fra den 15. august – 28. september.

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

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

·

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

Sognetræf
Torsdag den 22. november kl. 19.30

ikke helt ved, hvad det
skal stille op med de
ensomme sjæle.
Bo Nygaard Larsen har
gennem artikler og interviews i medierne sat
fokus på ensomhed
blandt voksne.

Ensomheden har ingen lukketid

Vinterens første sognetræf er med journalist og
forfatter Bo Nygaard Larsen.
Omkring 100.000 voksne danskere er ensomme.
En af dem er Bo Nygaard Larsen, der trods hustru,
fire børn og byrådsarbejde føler sig ensom og ofte
overladt til sig selv. Det er ikke et enligt eksempel.
Ensomhed rammer også mennesker, der føler, at
deres sociale kompetencer egentlig er på plads.
For Bo Nygaard Larsen handler det om en mental
tilstand, der ikke kan opvejes af en tur i bowlinghallen eller på det lokale fodboldstadion.
I dette foredrag vil Bo Nygaard Larsen trække
tråde til sin egen barndom og til et samfund, der

Sognetræf finder sted i
Herlufsholm Sognehus,
H.C. Andersens Vej 20.
Kirketaxa kan til dette aftenmøde benyttes af
beboere i Herlufsholm Sogn. Kaffe/te og kage
koster 30 kr.

Lørdagsmøde

Koncert

Den 3. november kl. 14.00-16.30

Søndag den 4. november kl. 15.00

Dengang jeg klædte Korsbæk på

Allehelgenskoncert i Sct. Peders Kirke

Ulla Houmann var
under indspilningen
af Matador i slutningen af halvfjerdserne
chef for Nordisk
Films kostumeafdeling og havde således
det faglige og økonomiske ansvar for seriens kostumer.
Fra Danmarks Radio
har Ulla Houmann
fået stillet en righoldig lysbilledserie til rådighed, og med den som udgangspunkt fortæller
hun om de overvejelser, der lå til grund for
valget af de forskellige kostumer.
Foredraget vil desuden blive krydret med sjove
og pudsige episoder og begivenheder, der
opstod både foran og bag kameraerne under
indspilningen.
Lørdagsmødet finder sted i Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20. Kaffe/te og
kage koster 30 kr.
O P S L A G S TAV L E N

·

O P S L A G S TAV L E N

Herlufs Vokaler opfører den canadiske komponist
Eleanor Daleys Requiem. Hendes musik har elementer af flere musikalske genrer, hvor tanken
henledes på både franske komponister som Maurice Duruflé og britiske som John Rutter og Bob
Chilcott. Et requiem er en dødsmesse, og mange
komponister har igennem musikhistorien sat
musik til de gamle messeled. Dirigent er Karsten
Gyldendorf, der også medvirker som orgelsolist.
Gratis adgang til koncerten! Den varer ca. 40
minutter, og der vil være passende tid til, at
man efterfølgende kan deltage i andagten på
Herlufsholm Kirkegård kl. 16.00. Kirketaxa
kan benyttes af Herlufsholm Sogns beboere.

·

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

Julemarked

Så tager vi endelig hul på en ny sæson i julemarkedsklubben. Faste mødedage er 1. og 3. torsdag i måneden kl. 14-16 i Herlufsholm Sognehus. Som vanligt
tyvstartes sæsonen med et kagebord hjemme hos
Anne-Marie & Henning Marcher på Holbergsvej 112
torsdag den 23. august kl. 14-16. Vi glæder os til
samværet i klubben hen over året og ikke mindst til, at
vi i fællesskab skal afholde årets julemarked lørdag
den 24. november kl. 10-14 i Herlufsholm Sognehus.
Vi har altid brug for flere hænder, så har du lyst til at
være med, så mød op eller kontakt Birthe Thrysøe på
tlf. 5573 9924 eller 4076 3522, hvis du ønsker at høre
mere om julemarkedsklubben og julemarkedet.
Datoer vil være torsdagene den 6. og 20. september, den 4. og 18. oktober, den 1. og 15. november.

Lørdag den 24. november kl. 10-14 i Herlufsholm
Sognehus
Igen i år er medlemmerne af sognets julemarkedsklub klar til at sælge de flotte og farvestrålende kreationer, de har produceret i årets løb.
På det årlige julemarked kan du købe julegaver, julepynt, adventskranse og bagværk, alt imens du støtter
en god sag.
Der vil være tombola og lotteri og fine præmier. Bliver du sulten undervejs, kan du besøge markedets
cafeteria, der sælger smørrebrød, kaffe og kage.
Dagens overskud går ubeskåret til Mission Øst’s
arbejde for fattige familiers børn i Nepal.

Femkløverarrangement med Sara Omar
Onsdag den 26. september
i Holsted Sognegård kl. 19.00.
Forfatteren Sara Omar, der bragede igennem i sin
debutroman ”Dødevaskeren”, kommer til Næstved. Den dansk-kurdiske forfatter Sara Omar
skriver på et ønske om at reformere islam.
I debutromanen ”Dødevaskeren” fra 2017 beskriver hun vold, undertrykkelse, stigmatisering og
social kontrol af kvinder i Kurdistan, men også
blandt muslimer i Vesten. Romanen er inspireret
af hendes egen livshistorie og de skæbner, hun
har mødt i sit frivillige arbejde med udsatte kvinder og børn. Selv kalder hun sin debut for et
kampskrift, for hun er velvidende om, at hendes
brutale skildringer af hadforbrydelser, omskæring og incest ikke vil blive modtaget med lige så
stor begejstring af samtlige læsere, som de er
blevet af den danske presse.
Aftenens arrangement vil bestå af interview af en
moderator – sognepræst Jesper Svendsen. Der vil
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

være spørgsmål og
svar, debat og oplæsning af Sara Omar af
”Dødevaskeren”.
Alle er velkomne,
men vi gør opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige årsager kun er 115
pladser.
Salg af billetter starter 12. september kl.
9.00 og kan købes
ved henvendelse til
Holsted Kirkekontor, Holsted Allé 1, tlf. 5577
6027 eller holsted.sognnaestved@km.dk. Prisen
er 30 kr. Billetter skal afhentes senest den 25.
september kl. 12.00.
Et femkløverarrangement er et samarbejde mellem Næstveds fem bysogne.

·

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

·

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

Det er for børn…
Babysalmesang

Babysalmesangen er rykket til Sognehuset. Tirsdag
den 4. september kl. 10.00 bliver første gang efter
sommeren, hvor vi synger, leger og danser. Vi synger
i ca. 45 min. og hygger derefter. Vil du gerne give
den dejlige danske sang- og salmeskat videre til din
lille, så kom og syng med. Hvis vi bliver mange,
bliver holdet delt i to.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til Marie på
moj@herlufsholmkirke.dk.

Familietid
– fortælling, leg og fælles aftensmad

Babysalmesangsgudstjeneste

Efterårets babysalmesangsgudstjeneste bliver denne
gang i Sct. Peders Kirke. Kirken skal fyldes med
sange og salmer for de små. Lørdag den 6. oktober
kl. 10.00 har vi en gudstjeneste mest for børn mellem
0-6 år. Vi synger det, vi kender fra babysalmesang,
men alle kan være med.
Tag hele familien med og nyd en halv times sang og
fortælling med børnene.

Børnehøst

Søndag den 23. september kl. 10.00
Ved årets høstgudstjeneste er der også aktiviteter for
børn. Under dagens prædiken er der høstworkshop
for børn og unge i Sct. Peders Sognegård. Efter gudstjenesten kan børn i alle aldre drikke friskpresset
æblemost fra en gård i nærheden, bage snobrød, riste
skumfiduser og deltage i dagens høstauktion til fordel for velgørenhed.
Medbring gerne frugt og grønt, som kan sælges på
auktionen.

Onsdag den 14. november kl. 17-19 i Herlufsholm
Sognehus
En ny sæson Familietid opstartes i november. Tilbuddet er for børnefamilier, der kan lide fortælling,
kreative aktiviteter og fælles aftensmad. Kirken er
rig på gode fortællinger, og vi har igen udvalgt tre,
som vi vil formidle videre gennem sang, teater og
værkstedsaktiviteter for hele familien. I gården tænder vi bål, og indenfor åbner vi et legerum for de
mindste deltagere.
Aftensmaden koster 20 kr. per person og kan betales
kontant eller via MobilePay. Børn under 2 år gratis.
Tilmelding til Camilla på kirkekultur@herlufsholmkirke.dk senest 5 dage før efter først til mølle-princippet.
Få mere info om ”Familietid” på vores hjemmeside
www.herlufsholmkirke.dk, hvor du i ugerne op til
kan læse om menuen, samt hvilke fortællinger og
værkstedsaktiviteter vi kaster os over fra gang til
gang.  
  

Lysfest – med masser af julestemning

Søndag den 2. december kl. 14.00
Midt i vintermørket tænder vi lys. Vi fejrer julemånedens og et nyt kirkeårs begyndelse, når vi denne
søndag i Sct. Peders Kirke tænder det første lys i
adventskransen.
Sammen synger vi julens smukkeste salmer, og minikonfirmander opfører undervejs krybbespil med
englekor og solistsang. Læs mere i næste nummer af
Sognebladet.
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Udvalg af stauder til afd. 24: Purpursolhat (Echinaceae pallida), Solhat (Echinacae purpurea Alba) og
Sommerfugleblomst (Gillenia trifoliata).

Orientering fra Herlufsholm Kirkegård
Kom ud og mød kirkegårdens personale
Hver torsdag eftermiddag indtil kl. 18.30. Denne ordning holder sommerferie i uge 28-31. Vi ses i uge 32.

Ansættelse
Kirkegården har pr. 1. april 2018 ansat Ditte Marie
Andersen. Ditte Marie er uddannet anlægsgartner
samt jordbrugsteknolog. Hun kommer fra en stilling
på Københavns Universitet, hvor hun har været ansat
ved Institut for Plante og Miljøvidenskab, ved Pometet, Høje Tåstrup.
Sommerblomster
Sommersæsonen er i gang, og kirkegården blomstrer
med dejlige sommerblomster.
Kirkegårdens personale har op til grundlovsdag tilplantet 320 gravsteder med diverse sommerblomster.
På gravstederne er der traditionen tro plantet Pelargonie, lyserøde og mørkerøde, Isbegonia i forskellige farver, rød, lilla samt hvid, og de 2 nye sorter, som
vi indførte sidste år med stor succes, nemlig Ildkrone
(Lantana) samt Solknap (Sanvitalia). Kirkegården

vander de blomster, som de har plantet frem til 1.
september. Det er en stor udfordring i år, hvor vi har
haft tørke hele sommeren. Kirkegårdens personale
bruger ca. 50 arbejdstimer om ugen på vanding.
Omlægning af afd. 24
Kirkegården har i samarbejde med landskabsarkitekt
Katrine Thuesen fået udarbejdet en plantegning til
omlægning af afd. 24, en afdeling der på nuværende
tidspunkt er udlagt med kistepladser. Afdelingen vil
i løbet af de næste 3 år blive omlagt til en urneafdeling med plads til ca. 80 urnegravsteder. Beplantningen vil generelt bestå af stauder, der både er bunddækkende og selvbærende (uden opbinding), samt
sorter, som skiftes til at bryde området. Vi forventer arbejdet går i gang i uge 34-35. Arbejdet vil
blive udført af anlægsgartner Torben Jensen fra
Holme-Olstrup i samarbejde med kirkegårdens personale.				
Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer.
Personalet Herlufsholm Kirkegård.

Udstillingen ”Kunst, kultur, kirkegård”

Lørdag den 8. september kl. 11.00 ved kapellet på Herlufsholm Kirkegård
Udstillingen åbnes af gæstetaler provst Anna Helleberg Kluge.
Udstillingen, der kommer til at løbe over et helt år,
skal inspirere borgerne og vise, at kirkegården i
virkeligheden har meget vide rammer for individuelle ønsker til gravstedet. Fire spændende og
meget forskellige kunstnere er inviteret til at give
deres bud på tre bundne opgaver:

De ÅBNINGSUDSTILLING
bidragende kunstnere, som vil være til stede på
Kunst, kultur og kirkegård
åbningsdagen,
er: Bent Illum, Filip Møller, Knud
Verner Knudsen og Gitte Christensen.

• Gravsted på plæne
• Familiegravsted
• Gravminde til Herlovianer Mindelunden
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HAR VI LAGT DEN DANSKE
KIRKEGÅRD I GRAVEN?
Herlufsholm Kirkegård vil gerne i dialog med
borgerne om hvordan kirkegården kan nytænkes
som begravelsesplads og en oase - et frirum til
sorgbearbejdning.

Udstillingen åbnes af gæstetaler provst Anna
Helleberg Kluge:

lørdag d. 8. september 2018
kl. 11.00
ved Kapellet på Herlufsholm Kirkegård
Herlufsholm Allé 169, 4700 Næstved

Nyt fra Menighedsrådet
Dødsfald
Siden sidste sogneblad er vores menighedsrådsmedlem
Andreas Weisbjerg Hougaard død kun 36 år gammel.
Andreas kom ind i Menighedsrådet ved sidste valg og
gik til arbejdet med stor energi og entusiasme. Menighedsrådet havde stor glæde af Andreas’ bygningsmæssige viden, da han var uddannet murer og bygningskonstruktør. Andreas deltog sidst i vores menighedsrådsmøde i januar, hvor han frisk og glad fortalte os om
sin kommende vinterferie og derfor ikke kunne deltage
i vores møde i februar. Sidst i februar blev han syg og
døde i begyndelsen af maj måned. Vi vil savne hans
altid gode og smittende humør ved menighedsrådsmøderne. Vores tanker går til Maria, deres 3 børn fra 4-10
år, hans forældre og søster.
Gunhild Høgsbro Pedersen er indtrådt i Menighedsrådet på den ledige plads. Gunhild har tidligere været
medlem af rådet.
Kirkerenovering
Herlufsholm Kirke lukkede midt i maj måned
for opstart af kirkerenovering. Alle vores kirkelige handlinger er under
renoveringen henlagt til
Sct. Peders Kirke. I forbindelse med opstarten
af renoveringen er der
fundet skimmelsvamp
på kirkens hvælvdekorationer, hvilket gør istand-

sættelse af hvælvdekorationer endnu mere påkrævet.
Det er lykkedes Herlufsholm
Skole og Gods at skaffe de
økonomiske rammer for denne istandsættelse samt midler
til etablering af nyt varmeanlæg i kirken. Det gør, at vi
nu har en anden tidshorisont end nævnt i sidste sogneblad.
Den forventede tidsplan er nu følgende: Fra nu og til
sidst i april 2019 bliver kirken kalket, hvælvkapper og
hvælvdekorationer renses og istandsættes.
Fra sidst i april 2019 og til slutningen af juni 2019 er
kirken midlertidigt åben igen, hvor der kan foretages
konfirmationer og dimission af elever fra kostskolen.
Vi forventer, at alle andre kirkelige handlinger også
foregår fra kirken i denne periode.
Fra 1. juli 2019 og til først i januar 2020 er kirken igen
lukket, hvor der etableres nyt teglstensgulv og nyt
varmeanlæg med ny rørføring under gulvet.
Sideløbende med de 2 lukkeperioder vil der foregå
istandsættelse af historisk inventar, dog er der endnu
ikke midler til istandsættelse af alle stenmonumenter
herunder Marcus Gøyes Kapel i nordre korsarm.
Hold dig orienteret
Så er vi klar til en ny sæson med en vifte af aktiviteter,
som du kan holde dig orienteret om her i bladet, på
vores hjemmeside www.herlufsholmkirke.dk og på
Facebook under Herlufsholm Kirke.

Herlufsholm Sognelegat

Husk! Herlufsholm Sogns Menighedsfond har stiftet et legat, der kan søges af
alle, der bor i eller har tilknytning til Herlufsholm Sogn. Formålet er at støtte et
studie, en studierejse eller en aktivitet, som er til gavn for sognet. Ansøgningsfrist den 1. februar.

Poul Sandberg

Herlufsholm
Sognelegat
2018

!

Modtager 2018:

Lukas Falk Larse

Herlufsholm
Sognelegat

n

på: 5.000 kr.

Udsnit af ”Vedtæg

ter for Herlufsh

olm Sognelegat.”
§ 5 En betingel
se for modtage
lse af legatet
er, at legatmo
menigheden
dtageren efterfølg
i Herlufsholm
Sogn om sine
ende delagtig
oplevelser.
gør

Menighedsrådsmøder

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

Den 16. august, den 20. september, den 25. oktober og den 15. 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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Konkurrence
Konkurrence

Saml brikkerne til et billede af Herlufsholm Kirke, så vi ikke helt glemmer den, og send

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

Der var rekordmange deltagere til konkurrencen denne gang.
Tre heldige vindere blev udtrukket:
Josephine Lenart, Nixvej 11, 4700 Næstved.
Freja Holmehøj Christiansen, Herluf Trolles Vej 67, 4700 Næstved.
Anne-Lise Larsen, Skjoldborgsvænge 1, 4700 Næstved.
Chokoladepræmien kan afhentes på Kirkekontoret i åbningstiden.
Navn og adresse:
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Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
AUGUST
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den 5. august
den 12. august
den 19. august
den 26. august

10.
11.
12.
13.

søndag
søndag
søndag
søndag

efter
efter
efter
efter

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

Karen Marie Bøggild
Thomas Horneman-Thielcke
Thomas Horneman-Thielcke
Karen Marie Bøggild

den 2. september Gudstj. i Ladby Kirkeruin
den 2. september 14. søndag efter trinitatis
den 9. september 15. søndag efter trinitatis
den 16. september 16. søndag efter trinitatis
den 23. september Høstgudstjeneste
den 30. september 18. søndag efter trinitatis

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

8.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Henning Marcher
Henning Marcher
Karen Marie Bøggild
Thomas Horneman-Thielcke
K.M. Bøggild og H. Marcher
Henning Marcher

Babysalmesangsgudstj.
19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis
21. søndag efter trinitatis
22. søndag efter trinitatis

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Thomas Horneman-Thielcke
Lars Hansen
Thomas Horneman-Thielcke
Hanne Kofoed Sørensen
Henning Marcher

Allehelgensdag
Allehelgensandagt
på Herlufsholm Kirkegård
24. søndag efter trinitatis
25. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret

Kl. 10.00
Kl. 16.00

Karen Marie Bøggild
HM og THT

Kl.
Kl.
Kl.

Thomas Horneman-Thielcke
Lars Hansen
Henning Marcher

1. søndag i advent
Lysfest

Kl. 10.00
Kl. 14.00

SEPTEMBER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

OKTOBER
Lørdag den
6. oktober
Søndag den 7. oktober
Søndag den 14. oktober
Søndag den 21. oktober
Søndag den 28. oktober

NOVEMBER
Søndag den 4. november
Søndag den 4. november
			
Søndag den 11. november
Søndag den 18. november
Søndag den 25. november

10.00
10.00
10.00

DECEMBER
Søndag den
Søndag den

2. december
2. december

Lars Hansen
Henning Marcher

NB: Sct. Peders og Herlufsholms præster afholder hver uge forskellige
former for hverdagsandagter, f.eks. Taizé og meditationer (se datoer side 6).
Hold dig orienteret i Ugeavisen Næstved eller på www.herlufsholmkirke.dk.

Kirkekaffe

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

Kirketaxa

Ring til Næstved Taxa på 5577 7272 (søndag morgen bedst ml. kl. 8 og 9).
Kørslen er gratis i renoveringsperioden. I øvrigt henvises til side 2.
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Menighedsrådet har holdt
fest for personalet og de
frivillige. Som det kan ses
og den lækre buffet blev
, var der mange,
nydt i det skønne somme
rvejr.

