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Martin Luther 1483-1546

SPISNING I KULTURLADEN OG
LUCIAGUDSTJENESTE I KIRKEN
SALMESTAFET
DET NYE MENIGHEDSRÅD

REFORMATIONSJUBILÆUM 2017
Næste år, den 31. oktober, er det 500 år
siden, at Martin Luther i 1517 slog sine
95 teser op på slotskirkedøren i den tyske by Wittenberg.

Hun var blevet bedt om at brodere et
forhæng (antependium) til kirkens alter
med Lutherrosen som motiv, som blev
afsløret ved gudstjenesten.

Luther ønskede, at teserne ville åbne for
en teologisk diskussion om kirkens daværende praksis på flere områder, heriblandt aflad, pavens magt og gudstjenester på modersmålet i stedet for latin.

Lutherrosen er Martin Luthers segl, som
han selv har udformet. Den får vi nok
meget mere at se i det kommende års tid.

Denne begivenhed regnes for at være
startskuddet til den omvæltning i den
europæiske kirkes historie, som vi kalder
Reformationen.
Reformationen vil blive fejret på mange
måder gennem hele året 2017, også lokalt
her hos os.
Da vi besøgte Wittenberg i foråret 2014,
kunne vi ikke komme ind i kirken og
dvæle ved Martin Luthers grav. Pakket
ind, som den var, på grund af en større
restaurering forud for reformationsjubilæet i 2017.
Her i efteråret blev kirken så åbnet igen
ved en festgudstjeneste med bl.a. deltagelse af dronning Margrethe.
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Seglet kan forklares således:
Korset, som Jesus døde på, er i centrum i
menneskets hjerte.
Den hvide rose symboliserer, at troen på
Jesus giver trøst, fred og glæde.
Den blå farve er himlens farve. Den står
for det kristne håb om den glæde, det
skal være, at se Gud ansigt til ansigt.
Den gyldne ring symboliserer evigheden,
at Gud er for os med sin kærlighed nu og
i al evighed.
I seglet står bogstaverne VIVIT. Det er latin og betyder: Han lever. Jesus lever!
Birgitte Johannesen

ADVENTSGUDSTJENESTE
SÆRLIGT TILRETTELAGT FOR
ÆLDRE I FUGLEBJERG KIRKE
Torsdag 1. december kl. 15.00.
Beboerne i Fugleparken og Margrethehaven får en særlig indbydelse, men alle
– både yngre og ældre – er naturligvis
særdeles velkommen. Ved gudstjenesten
er der altergang, hvor brød og vin deles
ud, hvor menigheden sidder. Efter gudstjenesten bydes der på et glas vin og en
småkage.

FREDSLYSET FRA BETLEHEM
KOMMER TIL HALDAGERLILLE KIRKE
Ved gudstjenesten i Haldagerlille kirke
2. søndag i advent, 4. december kl. 10.30
bærer spejdere fra Fuglebjerg fredslyset
ind i kirken. Fredslyset er tændt ved
den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem, som er det sted, hvor Jesus ifølge

traditionen blev født. Lyset bringes hvert
år rundt i hele Europa med et ønske om
fred og forsoning i verden. Traditionen
opstod i begyndelsen af 80'erne i Østrig
og blev gennemført under navnet ”Lys i
mørket” til fordel for de nødlidende og
handicappede mennesker. I Danmark er
det Sct. Georgs Gilderne, der står for det
praktiske omkring udbredelsen.

HYGGEEFTERMIDDAGE I
FUGLEBJERG PRÆSTEGÅRD
Tirsdag 13. december kl. 14.00-16.00.
Vi hygger med adventskrans, årstidens
sange og salmer, kaffe med julebag og
knas, og en julehistorie hører der naturligvis også til.
Anders Juhl og Nete Prahl-Laursen underholder.
Program for januar og februar annonceres senere i lokalavisen og ved opslag.

SPISNING I KULTURLADEN OG LUCIA-GUDSTJENESTE I KIRKEN
SØNDAG 11. DECEMBER KL. 17.30
Fuglebjerg Kirke og Fuglebjerg Kro går sammen om et adventsarrangement.
Vi begynder med spisning i Kulturladen
kl. 17.30. Middagen er flæskesteg med
traditionelt tilbehør. Den koster 100 kr
og kan bestilles på Kroen (tlf. 55453047)
senest mandag 5. december. Børn op til
12 år halv pris. Kaffe med æbleskiver er
gratis. Glögg og øvrige drikkevarer, også
til middagen, er for egen regning.

bjerg Ungdomskor, Fuglebjergkoret og organist Anders Juhl.
Ungdomskoret går Lucia-optog.
Når gudstjenesten er forbi ved 20.00-tiden bliver der en hyggestund i Kulturladen med kaffe/glögg og æbleskiver.
Vi hører læsninger fra Bibelen med tilknytning til julen, og der bliver sunget
nogle af de kendte advents- og julesalmer.

Kl. 19.00 er der Lucia-gudstjeneste i kirken. Ved gudstjenesten medvirker Fugle-
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SPEJDERNES NYTÅRSPARADE
I FUGLEBJERG KIRKE

NYTÅRSMUSIKGUDSTJENESTE I FUGLEBJERG KIRKE

Søndag 8. januar kl. 10.30
Efter gudstjenesten, er der kaffe, sodavand og kage i kirken. Alle – også ikke
spejdere – er velkommen.

Søndag 22. januar kl. 15.00
Vi får i år besøg af spillemandsorkestret
De Dysted Spillefolk. De medvirker under gudstjenesten. Når gudstjenesten er
forbi, får vi et glas vin og et stykke kransekage og ønsker hinanden godt nytår.
Derefter fortsætter Spillefolkene med en
række numre.

STILLEGUDSTJENESTE I
FUGLEBJERG KIRKE
Torsdag 12. januar kl. 19.00
Denne gudstjeneste er med altergang.
Gudstjenesten vare ca. ½ time. Der er
bl.a. bibellæsning, bøn, fællessalmer og
dæmpet orgelmusik. Ind imellem er der
perioder med stilhed, så enhver har mulighed for at få ro til egne tanker.
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KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
I HALDAGERLILLE KIRKE
Søndag 5. februar kl. 19.00
Konfirmanderne medvirker.

SANGCAFEER
Torsdag 23. februar kl.
9.30-11.00
Tórur Johannesen er
vært. Han styrer os
gennem formiddagen,
som har temaet:
Lystige viser.
Torsdag 30. marts kl.
9.30-11.00
Anders Juhl er vært.
Han har valgt temaet:
Fra mørke til lys.
Kan du lide og synge
og hygge dig med andre sangglade mennesker – så mød op og vær med. Anders
Juhl sidder ved klaveret og slår tonen an

i vort musikalske fællesskab. Du er velkommen til at komme med sangforslag
– måske har du din egen favorit, som det
er længe siden, du har sunget. Vi begynder med kaffe og morgenbrød og en snak
over bordet. Vi glæder os til at se jer.

SALMESTAFET MED LUTHERS
OG REFORMATIONSTIDENS
SALMER

RUND FØDSELSDAG
JULEDAG
Juledag, 25. december, fylder jeg 60 år.
I den anledning vil der være en forfriskning efter gudstjenesten i Fuglebjerg
kirke kl. 10.30.
Det vil glæde mig, hvis I vil være med til
at fejre Vor Herres (først og fremmest) og
min (dernæst) fødselsdag.
Birgitte Johannesen

PRÆSTEN HOLDER FRI
27.-31. december
Embedet passes af sognepræst Gunver B.
Nielsen, Kvislemark, tlf. 27 20 41 24 og
e-mail gbn@km.dk.
Torsdag den 9. februar
Martin Luther var en stor musikelsker.
Han vidste, hvordan sang og musik kan
præge mennesker.
Derfor mente han, at netop sang og musik er en af Guds gode gaver til os og et
vigtigt redskab i forkyndelsen af evangeliet.
Luther har selv skrevet en række salmer,
bl.a. ”Vor Gud han er så fast en borg” og
”Nu bede vi den Helligånd”.
I anledning af reformationsjubilæet er
det tanken, at hver kirke i Næstved provsti arrangerer en aften hvor Luthers salmer præsenteres på mange, vidt forskellige måder.
Vi har den første salmesangsaften af ca.
1 times varighed i Haldagerlille kirke
torsdag 9. februar kl. 19.00.
Her synger vi nogle af Luthers kendteste
salmer og får noget at vide om deres baggrund og indhold.

7. januar
Embedet passes af sognepræst Tom T.
Daugaard, Hårslev, tlf. 55 45 63 42 og
e-mail totd@km.dk.
28.-29. januar
Embedet passes af sognepræst Rikke M.
Nielsen, Skelby, tlf. 55 45 00 69 og e-mail
rmn@km.dk.

GUDSTJENESTER I
FUGLEPARKEN:
Torsdag 1. december kl. 15.00
Gudstjeneste særligt for ældre i Fuglebjerg kirke v. Birgitte Johannesen
Torsdag 15. december kl. 14.30
v. Tom T. Daugaard
Juleaften, 24. december kl. 10.30
v. Gunver B. Nielsen. Fuglebjerg
Ungdomskor medvirker
Torsdag 12. januar kl. 14.30
v. Birgitte Johannesen
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DIT NYE MENIGHEDSRÅD
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Ole Kert
Formand

Jens Palm
Næstformand

Otto Hansen

Liselotte Vinholt
Nielsen

Lissi Schwartzbach

Dorthe Friis Hansen

Marianne Jessen

Torben Jannerup

Ole Vilhelm Rasmussen
Suppleant

Solveig Nielsen
Suppleant

PRÆSTEN

SUPPLEANTER

FUGLEBJERG, TYSTRUP OG HALDAGERLILLE

Birgitte Johannesen

NYT MENIGHEDSRÅD
Der blev den 13. september 2016, kl.
19.00, afholdt fælles orienteringsmøde
for Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille
menighedsråd.
Her blev oplyst om, hvad der var sket i
denne valgperiode. Det var bl.a., nyt tag
på Fuglebjerg kirke, nyt monument på
Fuglebjerg kirkegård. Der blev arbejdet
på at få et nyt orgel i Fuglebjerg, da det
nuværende er kassabelt, i henhold til udtalelse fra en orgelkonsulent. Nye gravpladser på Fuglebjerg og Haldagerlille
kirkegårde. Der var forbedring på vej
med gangstien i Tystrup.
Efter det overståede orienteringsmøde,
var der separate opstillingsmøder til Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille. Da der
ikke er sket sognesammenlægning, skal
opstilling ske hver for sig. Dette, selv om
det tidligere er besluttet på et henholdsvis menigheds- og menighedsrådsmøde,
at Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille
skal blive 1 menighedsråd, kaldet Fuglebjerg – Tystrup – Haldagerlille menighedsråd.
Fra Fuglebjerg blev opstillet
følgende 7 kandidater
Dorthe Friis Hansen
Marianne Jessen
Lissi Schwartzbach
Otto Hansen
Liselotte Vinholt
Torben Jannerup
Ole Kert

Heraf er de 2 førstnævnte nye medlemmer. De resterende er nuværende menighedsrådsmedlemmer.
Som suppleanter var følgende
2 kandidater
Ole Vilhelm Rasmussen
Solveig Nielsen
De er henholdsvis tidligere suppleant og
tidligere menighedsrådsmedlem.
Fra Haldagerlille blev opstillet
1 kandidat
Jens Palm
Han er nuværende menighedsrådsmedlem.
Fra Tystrup blev der ikke opstillet
kandidat(er).
Da der ikke er indkommet andre kandidatlister, er det et såkaldt fredsvalg,
hvorfor de ovennævnte personer indgår i
det nye samlede menighedsråd med suppleanter. Rådet bliver således på 9 medlemmer, idet præsten er født medlem.
Det nye samlede menighedsråd træder
sammen, tirsdag den 8. november 2016,
kl. 19.00, for at konstituere sig.
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LIDT OM KORENE VED KIRKERNE
Vinteren er kommet og julen er lige om
hjørnet. Både Fuglebjergkoret og Ungdomskoret er godt i gang med denne
sæson. Vi øver op til julens aktiviteter.
Det står i julens tegn lige pt., hvor vi
øver til en koncert, begge kor deltager i
den 7. december i Kvislemark kirke. Korene deltager ligeledes i gudstjenesten
11. december med bl.a. luciaoptog ved
ungdomskoret og enkelte sange i løbet af
gudstjenesten.
Til næste år, er det 500 året for Reformationen. Det vil naturligvis komme til at
fylde i korene med projekt Lutherrosen,
som vi vil arbejde med i løbet af året. Det
er nyfortolkning og gendigtning af Luthers salmer udsat for kor. Det glæder vi
os rigtig meget til at komme i gang med.

Korene optager nye sangere i januar
måned
Så hvis du har lyst til at synge i Fuglebjergkoret, starter vi efter nytår onsdag
den 11. januar kl. 19.00 i Fuglebjerg
kirke.
Er du mellem 12 og ca. 20 år optager ungdomskoret nye sangere fredag den 13.
januar kl. 16.30 i Fuglebjerg kirke.
Har du ikke mulighed for at møde lige på
de datoer, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 60947745
eller email: organistandersjuhl@gmail.com og
høre nærmere.
Anders Juhl
organist og korleder

KURT RAVN GAV KONCERT FOR FULD KIRKE
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Tirsdag 25. oktober gav skuespilleren Kurt Ravn koncert for en stop fuld Fuglebjerg kirke. Han
præsenterede et varieret program af både danske og udenlandske sange. Ikke mindst sangen om
de tre musikanter, som han gav til bedste ved ”sit” bryllup i skikkelse af ”Røde” i tv-serien Matador. Koncerten var arrangeret af Ni sogne i tidl. Fuglebjerg kommune.

Sommeren næste år drager mange af
Fuglebjergspejderne en uge til Sønderborg. Her samles hele 40.000 spejdere!
Sønderborg kommune har inviteret de
danske spejdere til at slå lejr på Kær Vestermark lige ved Sønderborg by. Det er
anden gang der afholdes Spejdernes Lejr.
Første gang var i Holstebro 2012.
Spejdernes Lejr er en fantastisk mulighed
for vores unge spejdere. Ikke alene får de
en kæmpe oplevelse og minder for livet.
De får også øjnene op for hvor stor spejderverdenen er.
Deltagerne er både danske og udenlandske spejdere. Vi har den fornøjelse at være
vært for hele 2 udenlandske grupper. Vores gode venner fra Kirkcaldy i Skotland
kommer med igen. Men vi får også nye
udenlandske venner på Spejdernes Lejr
2017. Nemlig en trop fra Canada. Dem
glæder vi os meget til at møde.
”Vi sætter spor” er det gennemgående
tema for hele lejren. Logoet viser netop
de spor, vi sætter i os selv, i hinanden og

www.fugleposten.dk
Vi mødes på
Spejdergården, Falkevej:
FamilieSpejder (børn under 7 år)
2. weekend i måneden 10-13
Smutter (piger 1.-3.kl):
mandage 16.30-18.00
Ulve (drenge 1.-3.kl):
onsdage 17.00-18.30

i omverdenen. Kompasnålen angiver, at spejderne navigerer og styrer deres liv i den retning,
de mener er bedst for sig selv, hinanden
og omverdenen. Nålen kan også ses som
en playknap. Den viser os, at nu er rejsen
startet mod Spejdernes Lejr, starten på
nye oplevelser, starten på resten af livet.

NYT FRA SPEJDERNE

SPEJDERNES LEJR 2017

Men rejsen er ikke gratis. Så allerede nu
er Fuglebjerg Spejderne i gang med at tjene penge til lejren. Tag derfor rigtig godt
i mod når børn, unge og voksne spejdere
det næste halve års tid deler reklamer ud,
sælger julekalendere, samler juletræer,
afholder fyrværkeridemonstration, inviterer på bålmad… Har du en indtjeningsmulighed til os? Kontakt os endelig!
Vil du vide mere? Så er der rig mulighed
for at følge med på nettet. Både nyhedssider og de sociale medier vil fyldes med
nyt om/fra lejren. Søg på Spejdernes Lejr
2017 samt #SL2017

Junior (drenge i 4.kl)
tirsdage 18.00-19.30
Troppen (drenge 5.kl-17 år og piger 4.kl-17 år)
tirsdage 19.00-20.30/21.00
Mads Taters Klan (alle over 17 år)
1. søndag i måneden
Kontakt
De grønne pigespejdere: Annemette Andersen, 40 55 66 97
KFUM Spejderne: Karsten Juul Madsen, 26 74 34 45

Følg med i vores aktiviteter på facebook: Spejdere i Fuglebjerg
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Kirkelig Vejviser

Fuglebjerg Pastorat

FØDSEL/FADERSKAB: En fødsel
registreres på bagrund af jordemoderens
anmeldelse til sognepræsten i moderens
bopælssogn. Forældre, der ikke er gift,
og ønsker fælles forældremyndighed,
skal inden 14 dage efter barnets fødsel
indgive en digital omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk. For børn
af forældre, som ikke er gift, og som
ikke ønsker fælles forældremyndighed,
sker registreringen af faderskabet hos
Statsforvaltningen Sjælland. Det samme
gør sig gældende, hvis ikke omsorgs- og
ansvarserklæringen indgives inden for
14 dage efter barnets fødsel.

Sognepræst:
Birgitte Johannesen, Anne Marievej 1 A,
4250 Fuglebjerg, Tlf. 55 45 31 81, sbj@km.dk

DÅB/NAVNGIVNING: Et barn skal
have et navn, inden det er 6 måneder.
Skal barnet døbes, aftales dato og kirke
for dåben og dato og tidspunkt for dåbssamtale med sognepræsten. Der skal opgives 2-5 faddere (med navn og bopæl),
inkl. den, der bærer barnet. Skal barnet
navngives uden dåb, skal man indgive
en digital anmodning om navngivning af
barnet via www.borger.dk.
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE: Der rettes henvendelse til sognepræsten for at
aftale tidspunkt og sted for bisættelse/
begravelse samt tidspunkt for samtale.
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VIELSE: Dato og kirke aftales med
sognepræsten. Inden vielse kan foretages, skal der foretages prøvelse hos de
borgerlige myndigheder(Rådhuset), som
udsteder en attest herom. Attesten må
ikke være mere end 4 måneder gammel
på vielsesdagen. Denne medbringes til
samtale hos præsten. Ønskes der navneændring i forbindelse med vielse, skal
der indgives en digital anmodning om
navneændring via www.borger.dk.

Fuglebjerg, Tystrup,
Haldagerlille menighedsråd
Menighedsrådformand:
Ole Kert
Lærkevej 9, 4250 Fuglebjerg
tlf. 55 45 38 25.
Kirkeværge, Fuglebjerg:
Otto Hansen
Vesterhavevej 154, 4736 Karrebæksminde
tlf. 30 31 79 20.
Kirkeværge, Tystrup og Haldagerlille:
Jens Palm
Næblerødvej 14, Haldagerlille, 4250 Fuglebjerg
tlf. 40 45 35 93.
Graver:
Thyge Brandt
Fuglebjerg. kirkegaard@c.dk
Træffes på kirkegårdens
tlf. 55 45 41 10, tirs.-fre. kl. 12-13.
Graver i Tystrup:
Bo Serop
E-mail: graver@tystrupkirke.dk, træffes på
kirkegårdens tlf. 51 54 22 50, kl. 8.00-15.00.
I postkassen ved graverhuset kan der lægges
meddelelser til graveren.
Graver i Haldagerlille:
Henvendelse til kirkeværgen
Regnskabsfører for Fuglebjerg:
Flemming Carlson
Benediktevej 10, 4250 Fuglebjerg
tlf. 55 45 40 71.
www.fuglebjergkirke.dk
www.tystrupkirke.dk
www.haldagerlillekirke.dk

Bladudvalget: Torben Jannerup (ansv.),
Lasse Thers, Jens Palm, Birgitte Johannesen.
Stof til næste nummer af kirkebladet
indleveres senest den 20. januar 2017:
Torben Jannerup, e-mail: tj@jannerup.dk
Organist ved de tre kirker: Anders Juhl,
Abrikosvej 8, 4700 Næstved, tlf 60 94 77 45,
e-mail: organistandersjuhl@gmail.com
Kirkens personale har fri om mandagen.

Fuglebjerg Missionshus
DECEMBER 2016 – JANUAR – FEBRUAR 2017
Ti. 13.12.

Sømandsmissionen juleafslutning v/miss. Jørgen Erik Larsen, Sorø.
Kl. 14.30.

Ma. 09.01.

Bedemøde v/Eva Nielsen. Kl. 14.30.

To. 12.01.

Stillegudstjeneste i Fuglebjerg Kirke. Kl. 19.00.

To. 19.01.

Eftermiddagssamvær. Video. ”Danmissions arbejde i U-landene”
Kl. 14.30.

On. 08.02.

Folkekirkens Mission Næstved Provsti årsmøde og generalforsamling
i Herlufsholm Sognehus, H. C. Andersens vej 20, Næstved. Med spisning. Nærmere oplysning om arrangementet og tilmelding til Erling
Nielsen, tlf. 55 45 35 83.

To. 16.02.

Sømandsmissionen møde v/miss. Jørgen Erik Larsen, Sorø.
Kl. 14.30.

Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl. 19.30.
Yderligere oplysninger samt aftale om kørsel fås ved henvendelse til
Indre Missions Samfunds formand Erling Nielsen, Tværvej 7, 4250 Fuglebjerg,
tlf. 55 45 35 83.

Korshærskredsen holder julemøde
tirsdag den 6. december kl. 19.30 i præstegården.
Ruth Davidsen, Haslev, taler, og der er kaffe og lotteri.
Korshærskredsen i Fuglebjerg holder møde
sidste torsdag i hver måned kl. 10.00
i Fuglebjerg præstegård.
Hilsen Korshærskredsen i Fuglebjerg
Husk at aflevere lysestumper i våbenhuset!
Lysestumperne bliver smeltet om og solgt.

11

Dato

Søndagens navn

Fuglebjerg

Tystrup

Haldagerlille

December 2016
15.00

1/12

torsdag

4/12

2.s.i advent

11/12

3.s.i advent

19.00

12/12

mandag

(Bemærk tidspunkt)
Adventsgudstjeneste

18/12

4.s. i advent

24/12

Juleaften

16.30

15.15

14.00

(Indsamling til
julehjælpen)

(Indsamling til
julehjælpen)

(Indsamling til
julehjælpen)

25/12

Juledag

10.30

26/12

2. Juledag

10.30
10.30

19.15

10.30

(Rikke M. Nielsen)

10.30

Januar 2017
1/1

Nytår

15.00

8/1

1.s.e.h.3k.

(Spejdernes
nytårsparade)

12/1

torsdag

14/1

lørdag

15/1

2.s.e.h.3.k.

22/1

3.s.e.h.3k.

29/1

4s.e.h.3k.

10.30

19.00

(stillegudstjeneste)

11.00
10.30
15.00

(Nytårsmusikgudstjeneste)

10.30

9.00

(Rikke M. Nielsen)

Februar 2017
5/2

Sidste s. e.h.3k.

9/2

torsdag

12/2

Septuagesima

19/2

Seksagesima

10.30

26/2

Fastelavn

14.00

19.00

10.30

(Kyndelmissegudstjeneste)

19.00

(salmesang)

10.30
10.30

Kirkebilen køres af Arnes Taxi, tlf. 20 12 62 18.
Bilen skal bestilles senest kl. 18.00 dagen før, den ønskes benyttet.

(gudstjeneste
Særligt for ældre)

