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JEG SAVNER GUD
JULEHYGGE
MUSIK I KIRKEN
100 ÅRS JUBILÆUM

Jeg savner Gud
Den britiske forfatter Julian Barnes indleder sin bog ”Ikke noget at være bange
for” med sætningen: ”Jeg tror ikke på
Gud, men jeg savner ham.”
Er det noget, vi kan mærke omkring
julen, at vi har savnet af Gud? Hvad
enten vi tror på ham eller ikke. Eller vi
ikke rigtigt kan definere, hvad en eventuel tro går ud på.

I advents- og juletiden kan vi se hen
til barnet, der ligger svøbt i en krybbe,
som det, uden for os selv, der er
grundlaget for vort liv. Og som giver os
et rum, hvor vi ikke selv står med eneansvaret for livets mening. For barnet
fortæller os, at Gud er med os.
Birgitte Johannesen

Kirkefaderen Augustin skriver, henvendt til Gud: ”Du har skabt os til
dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det
finder hvile i dig.«
Savner vi et rum, hvor vi ikke selv
skal præstere, ikke selv være centrum
i vort liv, ikke være alene om at finde
mening, muligheder og glæde her i tilværelsen? Et rum, hvor vi ikke selv står
med eneansvaret for at finde meningen
og glæden.
Kristendommen kalder dette rum for
Gud. Sådan som vi møder ham i barnet
i krybben – og videre frem i hans liv og
hans død og opstandelse og alt, hvad
han står for. Her har vi et ståsted uden
for os selv. Med Gud i billedet er der
grundlæggende en mening, som vi ikke
selv skal ud at finde eller skabe.
Gud har nået os i skikkelse af barnet i
krybben.
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Forside: På de to billeder ser vi minikonfirmanderne dramatisere lignelsen om den barmhjertige
samaritaner. Øverst løber en røver væk efter at have overfaldet manden, som nederst bliver
hjulpet af samaritaneren.

Gudstjeneste med
fredslyset fra
Betlehem i
Fuglebjerg kirke

1.søndag i advent
1. december: Gudstjeneste i
Fuglebjerg kirke kl. 10.30
Vi har i efterår haft et hold på 11
dejlige minikonfirmander. Minikonfirmanderne afslutter deres forløb
og deltager i gudstjenesten.

Tirsdag 3. december kl. 19.30.
Stemningsfuld kort gudstjeneste,
lige inden den travle julemåned
begynder.
Spejdere fra Fuglebjerg bærer
Fredslyset fra Betlehem ind i kirken.
Efter gudstjenesten serverer spejderne kaffe/saft og æbleskiver.
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.

Sognepræsten har fri:
13.-18. december: 13. og 17.-18. december passes embedet af Tom Daugaard,
tlf. 55 45 63 42 og e-mail totd@km.dk.
14.-15. december passes embedet af
N.N.
27. december passes embedet af
Tom Daugaard.

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.

4.-5. januar passes embedet af
Tom Daugaard.
14.-16. januar passes embedet af
Anne Gitte Forslund, tlf. 55443067 og
e-mail agmf@km.dk.
17.-23. februar passes embedet af N.N.
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Julehygge i Fuglebjerg
præstegård
Tirsdag 10. december kl. 14.00
Vi hygger med adventskrans, årstidens
sange og salmer, kaffe med julebag,
og en julehistorie hører der naturligvis
også til.
Anders Juhl og Nete Prahl-Laursen
underholder.

HYGGEEFTERMIDDAGE
I PRÆSTEGÅRDEN

Tirsdag 14. januar kl. 14.00-16.00
Carl Ejner Madsen fortæller om
De dansk-vestindiske Øer før og efter
orkanerne i september 2017.
Tirsdag 11. februar kl. 14.00-16.00
René Pamperin fortæller om VeteranHaven i Slots Bjergby.
Der er gratis kaffebord og alle er meget
velkommen.
Kirkebil kan bestilles senest kl. 18.00
dagen før på tlf. 20 12 62 18.
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Alle er velkommen.

Adventsgudstjeneste
særligt tilrettelagt
for ældre i Fuglebjerg
Kirke
Torsdag 19. december kl. 15.00
Beboerne i Fugleparken og
Margrethehaven får en særlig
indbydelse, men alle – både yngre
og ældre – er naturligvis særdeles
velkommen.
Efter gudstjenesten bydes der på et
glas vin og en småkage.

Spisning i kulturladen
og musikgudstjeneste i kirken
Torsdag 12. december
Fuglebjerg Kirke og Fuglebjerg Kro går sammen om et adventsarrangement.
Vi begynder med spisning i Kulturladen kl. 17.30.
Kl. 19.00 er der Lucia-gudstjeneste i kirken.
Når gudstjenesten er forbi ved 20.00-tiden bliver der en hyggestund i Kulturladen
med kaffe/glögg og æbleskiver.
Middagen er flæskesteg med traditionelt tilbehør. Den koster 100 kr og kan bestilles på Kroen (tlf. 55 45 30 47) senest torsdag 6. december. Børn op til 12 år halv
pris.
Kaffe med æbleskiver er gratis. Glögg og øvrige drikkevarer,
også til middagen, er for egen regning.
Ved musikgudstjenesten medvirker Vokalgruppen
og Børne- og ungdomskoret, der går Lucia-optog.
Desuden medvirker organist Anders Juhl.
Vi hører læsninger fra Bibelen med tilknytning
til julen, og der bliver sunget nogle af de
kendte advents- og julesalmer.

Spejdernes
nytårsparade
i Fuglebjerg Kirke
Søndag 12. januar kl. 10.30
Efter gudstjenesten, er der kaffe, sodavand og kage i kirken.
Alle – også ikke spejdere – er velkommen.
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Nytårsmusikgudstjeneste
i Fuglebjerg Kirke
Søndag 26. januar kl. 15.00
Vi får i år besøg af medlemmer af Martin Valsted Trio , som vil sætte tonen og
stemningen for en anderledes og stemningsfuld gudstjeneste. Når gudstjenesten
er forbi, får vi et glas vin og et stykke kransekage og ønsker hinanden godt nytår.
Derefter fortsætter trioen en halv times tid med en række numre.
I front for trioen er organist og pianist Martin Valsted, som til daglig er organist i
Skt. Jørgens Kirke i Næstved. Udover jobbet som organist, spiller Martin koncerter
rundt om i landet i eget navn, samt som pianist for en lang række kunstnere som
bl.a. Charlotte Fich, Tamra Rosanes, Jesper Lohmann, Maria Montell, Bryan Rice og
m.fl.
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Sammen med trioen har han gjort det til sit speciale at fortolke danske sange og
salmer, og iføre dem nye klæder, i form af mere nutidige og jazzede versioner.
Trioen præsenterer musikken på en måde, hvor genkendeligheden er i fokus,
men hvor der samtidig er kræset for de små fine nuancer, og hvor der er givet nye
rammer for salmerne. Omdrejningspunktet for trioens musik er improvisation og
nærvær."

Gudstjenester
i Fugleparken
12. december kl. 10.30
ved N.N.
19. december kl. 15.00
i Fuglebjerg kirke
ved Birgitte Johannesen
9. januar kl. 10.30
ved Tom Daugaard
23. januar kl. 10.30
ved Birgitte Johannesen

Kyndelmissegudstjeneste
i Tystrup Kirke

6. februar kl. 10.30
ved N.N.
20. februar kl. 10.30
ved Tom Daugaard

Søndag 2. februar kl. 19.00
Konfirmanderne medvirker.
Efter gudstjenesten serveres pande
kager.

Dåbsdagsgudstjeneste
i Fuglebjerg Kirke
Lørdag 29. januar kl. 10.30.

Høstofferet i kirkerne:
Går til pastoratets julehjælp.
Fuglebjerg kirke: 554,50
Fuglebjerg præstegård: 1843,50
Tystrup kirke: 500,00
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SET OG SKET

Set og sket

Sommergudstjeneste
Sommergudstjenesten ved Tystrup sø,
den første søndag i august, er en helt
særlig oplevelse, som flere og flere
tager del i. Lasse Thers stiller pladsen
ved søen til rådighed, Hans og Tórur
spiller harmonika, Birgitte forkynder
det gode budskab - en stille fred og taknemmelighed fylder os, der er tilstede i
naturens betagende kirkerum.

25-års organistjubilæum
Søndag den 1. september kunne Anders
Juhl fejre sit 25-års organistjubilæum.
Alle kirkens kor stillede veloplagte op i
dagens anledning, der var to dåb og vi
var mange andre, som deltog i gudstjenesten, så vi var godt og vel alle dem,
der kunne være i kirken.
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Provst emeritus Tom
Nielsen bød for 25
år siden Anders Juhl
velkommen til Kvislemark kirke, da han
tiltrådte sin første stilling som organist. På

jubilæumsdagen deltog Tom Nielsen i
gudstjenesten i Fuglebjerg kirke, og naturligvis var Anders taknemmelig over,
at hans ”første præst” var kommet for
at gratulere.

Babysalmesang
Kirkesanger Nete Prahl samlede for
første gang forældre og småbørn til
babysalmesang i Fuglebjerg kirke den
første torsdag i september. Hermed
indledtes et forløb, der strækker sig
over ti gange i efteråret. Har du lyst til
at høre mere om det, så ring til Nete på
tlf. 25 77 07 00.

Eftermidagsmøde
med Lars Pedersen
Konfirmandstuen var fyldt til bristepunktet ved september måneds
eftermidagsmøde, da Lars Pedersen,
assisteret af sin hustru Nana fortalte
om det lystige liv på Fruerlund og de
tilknyttede botilbud i Fuglebjerg,

Kirkevandring
Den anden af pastoratets kirkevandringer blev afviklet sidst i september.
Vejen gik denne gang fra Haldagerlille
til Tystrup kirke over Næblerød og
gennem Kastrup Storskov. En dejlig oplevelse, som gav os lyst til at planlægge
den næste vandring.
Suså
Gospelkor
Suså Gospel
kor satte
menigheden i
bevægelse og
inddrog alle
i sangen, da
de med Anders Juhl som korleder og
Birgitte Johannesen som præst den første onsdag i oktober ledte os igennem
gudstjenesten med temaet:
”Troen i centrum”.

Løvfaldsturen
Løvfaldsturen,
der traditionen
tro bliver afviklet
den første søndag
i oktober, bragte
os i år til Kongskilde Naturcenter, hvor naturvejleder Kirsten
Blicher Friis fortalte om det spændende
pædagogiske arbejde, der foregår her.

SET OG SKET

Høstgudstjeneste
Efter høstgudstjenesten i Fuglebjerg kirke
den 15. september
samledes menigheden
til frokost i præstegården. Mange havde
ydet et bidrag til
dagens auktion over dejlige sager lige
fra et glas æblegrød til en kæmpe blomsterdekoration, og pengene trillede lystigt ind til glæde for de børnefamilier,
som har brug for en håndsrækning fra
menighedsplejens midler.

Cuba
De fleste af os,
der deltog i
oktober måneds
eftermiddagsmøde, havde ikke
besøgt Cuba, men
vi fik stor lyst til
at gøre det, da vi
havde hørt Astrid
Johannesens spændende fortælling om,
hvad hun har oplevet på sine rejser i
den caribiske østat.
BUSK
gudstjeneste
Sidste søndag i
oktober samledes vi til BUSK
gudstjeneste i
Spejdergården.
Her var stjerner
i loftet, i altertavlen, i prædikenen og i
salmerne, og vi gav stjerner til hinanden, som tegn på, at Guds kærlighed
er den lysende stjerne over vort liv, og
at den inderste mening med at vi er til,
er at vi skal være være lys, der skaber
glæde i dem, vi er sammen med.
DFH
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Julekoncert
i Fuglebjerg kirke
Onsdag d. 18. december kl. 19.00
Medvirkende:
Nete Prahl-Lauersen, Sopran
Fuglebjerg kirkes børne- og ungdomskor,
Fuglebjerg-koret, Fuglebjerg kirkes vokalgruppe
Organist Anders Juhl, orgel, klaver og korledelse
Vi vil komme i den rette julestemning med dejlige julesange og musik, blandet
med fællessange. Vel mødt til en hyggelig aften med den rette julestemning.
Der er gratis adgang til koncerten. Der samles ind til menighedsplejen
Organist Anders Juhl



Fuglebjerg kir
k
3 kor opt ager es
nye
medlemmer

Koncert
i Fuglebjerg kirke
Torsdag den 26. marts kl. 19.00

Me and Maria
En koncert i den mørke tid,
der leder fra mørke mod
lyset i nærværende tekster og
fortællinger ledsaget af smuk
musik og lyssætning.
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Har du lyst til at
synge i kor,
eller kender du no
gen der kunne tæ
nkes
at have lyst, så øv
er korene sålede
s:
Børnekoret: 1-3
klasse, Fredage
kl. 15.00 – 16.00 i
Fuglebjerg kirke.
Ungdomskoret:
4. klasse – ca. 22
år,
Fredage kl. 16.30
– 18.00 i Fuglebje
rg
kirke.
Fuglebjerg kore
t: ca. 18 år og op
efter
Onsdage kl. 19.0
0 – 21.00 i Fugleb
jerg
kirke.
Er du interesseret
i at synge med os
,
kan du møde til
en prøve
eller kontakte or
ganist og korleder
Anders Juhl for næ
rmere informatio
n.
Tlf: 60947745 elle
r email:
organistandersju
hl@gmail.com
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HVERVEMØDE

5.november kl. 10 havde vi hvervemøde i de nye lokaler i Fuglebjerg
– som skal ende med at blive en
rigtig dejlig og lys genbrugsbutik.
Hanne fra varmestuen i Slagelse var
og fortælle om hvad overskuddet fra
butikken ville gå til.
Rigtig flot fremmøde og mange der
rigtig gerne vil være med.
Du kan sagtens stadig nå det!
Ring eller sms for yderligere
81504250 Tina Jørgensen

N ÅBNER!!

De bliver lavet til flo
tte nye lys
som kan købes i Kir
kens Korshærs
genbrugsbutikker
eller ved
henvendelse til ne
denstående.
Hilsen Tina, tlf. 81
50 42 50
Ring eller SMS gerne
hvis bøtten
er ved at være ful
d

Strikkeklubben

GENBRUGSBUTIKKE

2020 Byagervej 47
Den 9. januar kl. 10-17
lig velkomne. Vi
Fuglebjerg. Alle er hjerte
e forfriskning som
lill
en
byder denne dag på
to. Der vil være
Net
og
n
gse
er doneret af Bru
ingstilbud!
knaldhamrende gode åbn

Husk strikkeklubben
sidste torsdag i hver må
ned.
Præstegården l Fuglebje
rg 10.00-12.00.
Juleferie den 26. Dec.

Husstandsinds
amling
17. nov. fra kl.
14

Alle er velkomne

Har du lyst til en
lille gå tur på
et par timer til fo
rdel for
Kirkens Korshær lok
ale arbejde.

LYSBESØG!

onen i
Den 22. oktober lagde vi vejen forbi lysprodukti
bliver
e
lysen
hvor
se
Dianalund. Hvor det var muligt at
tur
“født”. En rigtig dejlig

Så ring eller skriv
besked.
81504250 Tina Jør
gensen

JULEHYGGE

· Lysstumper
· Falmede lys
· Eller bare lys I ikk
e vil have
mere.

TEMADAG FOR FR

IVILLIG

r kl.19.00.

Tirsdag den 3. decembe

om
nse kommer og fortæller
Tue fra varmestuen i Ode
ri.
tte
elo
jul
og
e
kag
re kaffe og
arbejdet der. Der vil væ
n har
ma
s
hvi
til,
d
me
e
gav
e en
Hvor man gerne må tag
en lille julehistorie.
lyst. Vi vil også få læst
komme.
naboen med. Alle er vel
Kom glad og tag gerne

E I ØST!
Vi var i Haslev og
hørte om arbejdet
i Herberget i
hillerødgade V/ Fle
mming Jansen Mi
chael Rydal fra
“Good Old data” va
r og fortælle om ke
ndetegn og
stempler på ting i
genbrugsbutikkerma
n kunne få
vurderet en medt
aget genstand.
Heine Iversen forta
lte om Natcafeen.
Til sidst snakkede
Henrik Andreasen
om hvad god
kundeservice i ge
nbrugsbutikkerne
er.
Super god dag.

Julemarked 24. november kl 10-15 i Sandved
Den 24/11 har vi en bod på julemarkedet i mødestedet i Sandved med salg af
forskellige ting, der vil også være en masse andre spændende aktiviteter bla.
andet nisse optog igennem byen som alle gerne må gå med i, bare husk
nissehuerne og måske hvem ved, om julemanden dukker op.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Nyt fra menighedsrådet
Stemningen var for
sognesammenlægning
Vinstrup Forsamlingshus dannede rammen om et fælles sognemøde den 26.
september. På dagsordenen for mødet
var kun et enkelt emne: Sognesammenlægning?
Menighedsrådets formand, Ole Kert,
gjorde indledningsvis rede for sagens
kerne, som er den, at der ved sidste
valg til det fælles menighedsråd for
de tre sogne, ikke var nogen kandidat
opstillet fra Tystrup og kun en enkelt
fra Haldagerlille. Næste år skal der
igen være valg til menighedsrådet, og
dermed er tiden inde til at få afklaret,
om der er interesse for at opretholde de
tre sogne, eller om man skal vælge at
slå dem sammen til et sogn.

Menighedsrådet har drøftet udfaldet
af mødet i Vinstrup forsamlingshus, og
ved menighedsrådsmødet i november
besluttes det, om der skal rettes anmodning til biskoppen om sognesammenlægning.
Formand Ole Kert ved mødet i Vinstrup
Forsamlingshus

Blandt de fremmødte viste holdningen
sig at være den, at man skulle gøre de
tre sogne til ét, fordi det i praksis ikke
gør nogen forskel. Vi vil fortsat have
vores tre kirker og kirkegårde, som allerede nu har fælles præst, betjening og
menighedsråd.

Placering af præstestol
og degnestol
Biskop med sekretær, provst, kongelig
bygningssagkyndig og ekspert fra Nationalmuset mødtes den 2. september
med repræsentanter for menighedsrådet i Fuglebjerg kirke. Anledningen
var den udfordring, vi har haft med at
placere præstestol og degnestol.
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De to stoles oprindelige plads var i
koret på hver side af altret, men for

omkring halvtreds år siden blev de
flyttet hen ved siden af orglet i sideskibet fordi kirken på den tid fik en ny
alterskranke, der var så stor, at der ikke
længere var plads til stolene i koret.
Nu er der sket det, at vi har fået et nyt
orgel. Det fylder mere, end det gamle,
så præstestol og degnestol kan ikke stå
ved siden af orglet længere. Det eneste
sted, hvor der derefter kunne findes
plads, var på hver sin side af døren ud

Fuglebjerg kirkes kor med præstestol og degnestol på deres oprindelige pladser
til våbenhuset, og det var ikke nogen
god løsning.
Den kongelige bygningsinspektør mente ligesom eksperten fra Nationalmuseet, at det var en stor fejl, at der i sin
tid var givet tilladelse til, at degnestol
og præstestol fra henholdsvis 1564 og

1632 blev flyttet fra koret, hvor de hørte
til. Derfor lød anbefalingen på, at stolene kom tilbage på deres rette plads.
Dette indebærer, at der af pladshensyn
skal skæres et fag af alterskrankens fløje
i hver side.
Dorthe Friis Hansen, sekretær

Kirkegårdene bliver vinterpyntet
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NYT FRA SPEJDERNE

100 års jubilæum
I år er det 100 år siden, at de første
grønne pigespejdere samlede sig omkring
udfordrende og udviklende aktiviteter i
naturen, mere præcist den. 4. maj 1919.
I forbindelse med 100 års jubilæet
har pigerne taget nogle eksklusive
mærker, som man kun kan tage i år,
nemlig jubilæumsmærker. Det var
meget anderledes at være barn for 100
år siden, end det er at være barn i dag.
Jubilæumsmærkerne har ført pigerne
tilbage gennem de sidste 100 år, og de
har prøvet hvordan det var at være
spejder tilbage i år 1919, hvor man bl.a.
syede sin egen uniform og skulle bestå en
optagelsesprøve for at blive pigespejder.
Optagelsesprøven bestod bl.a. i, at pigerne
på under 15 min skulle tænde bål og
brænde en snor over.

www.fugleposten.dk
Vi mødes på
Spejdergården, Falkevej 21
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Selv efter 100 år holder vi stadig fast i de
oprindelige værdier, som spejderarbejdet
bygger på, og aktiviteterne er i dag en
god blanding af gamle spejderaktiviteter
og nye mere moderne og tidssvarende.
Pigerne har bl.a været en tur forbi
Fugleparken og dele 100 blomster ud.
Udover pigespejdernes jubilæumsmærker,
findes der rigtig mange andre mærker,
både for pigerne men også for drengene.
Der er mange der fx er i gang med Shelty
mærket. Her skal spejderne overnatte i
en ny shelter 1 gang hver måned i et helt
år. Et andet mærke er Eat Out. Her skal
spejderne tilberede et måltid mad som skal
bestå af mindst to forskellige elementer.
Der skal tilberedes 12 forskellige måltider
over bål 1 gang om måneden i et helt år.
Spejd365 handler om at spejderen skal
bære spejdertørklædet synligt 365 dage ud
af 400. Det være sig både til barnedåb, i
skole osv.

Juniorer (drenge 4.-5.kl.)
tirsdage 18.00-19.30

FamilieSpejder (børn under 7 år)
2. weekend i måneden 10-13

Pigetroppen (4 kl.-17 år)
Drengetroppen (6 kl.-17 år)
tirsdage 18.30-20.30

Smutter (piger 1.-3.kl):
mandage 16.30-18.00

Mads Taters Klan (alle over 17 år)
1. søndag i måneden

Ulve (drenge 1.-3.kl):
onsdage 17.00-18.30

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

Kirkelig Vejviser
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.
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.
VIELSE: Dato og kirke aftales med
sognepræsten. Inden vielse kan foretages, skal der foretages prøvelse hos de
borgerlige myndigheder. Det foregår på
www.borger.dk, 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 Pastorat
Sognepræst:
Birgitte Johannesen
Anne Marievej 1 A, 4250 Fuglebjerg
tlf. 55 45 31 81, sbj@km.dk
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 i alle 3 kirker:
Thyge Brandt
e-mail: Fuglebjerg.kirkegaard@c.dk
Træffes på kirkegårdens tlf. 55 45 41 10,
tirs.-fre. kl. 12-13.
Organist ved de tre kirker:
Anders Juhl
Abrikosvej 8, 4700 Næstved, tlf. 60 94 77 45
e-mail: organistandersjuhl@gmail.com
Kirkesanger:
Nete Prahl-Lauersen
e-mail: npl@hulby.dk
Bladudvalget:
Torben Jannerup (ansv.), Marianne Jessen,
Birgitte Johannesen og Dorthe Friis Hansen.
Stof til næste nummer af kirkebladet
indleveres senest den 20. januar 2020:
Torben Jannerup, e-mail:
torbenjannerup@gmail.com
Kirkens personale har fri om mandagen.

www.fuglebjergkirke.dk
www.tystrupkirke.dk
www.haldagerlillekirke.dk
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Dato

Søndagens navn

Fuglebjerg

Tystrup

Haldagerlille

Dagens text

December 2019
01-12

1.s. i advent

Luk.4,16-30

10.30
(minikonfirmanderne
medvirker)

03-12

Tirsdag

19.30
(fredslys-gudstjeneste)

2.s. i advent

12-12

Torsdag

15-12

3.s. i advent

10.30

Matt.25,1-13

19.00
(Lucia-gudstjeneste)

9.00

Luk.1,67-80

(N.N.)

18-12

Onsdag

19.00
(koncert)

19-12

Torsdag

15.00
(Senior-gudstjeneste)

22-12

4.s. i advent

24-12

Juleaften

25-12

Juledag

26-12

2. Juledag

29-12

Julesøndag

10.30

Johs.3,25-46
Luk.2,1-14

16.30

15.15

14.00

(indsaml. til
julehjælpen)

(indsaml. til
julehjælpen)

(indsaml. til
julehjælpen)

10.30

Johs.1,1-14
10.30

Matt.10,32-42
10.30

Matt.2,13-23

Januar 2020
01-01

Nytårsdag

05-01

Hellig 3 konger

15.00

Matt.6,5-13

9.00

Johs.8,12-20

(N.N.)

12-01

1.s.e.h. 3 k.

Mark.10,13-16

10.30
(Nytårs-Parade)

19-01

2.s.e.h. 3 k.

26-01

3.s.e.h. 3 k.

10.30

Johs.4,5-26
10.30

15.00

Luk.17,5-10

(Musik-Gudstjeneste)

Februar 2020
02-02

Sidste s. e. h.3k

10.30

Johs.12,23-33

19.00
(Kyndelmissegudstjeneste)

09-02

s. septuagesima

10.30

Matt.25,14-30

16-02

s. seksagesima

10.30

Mark.4,26-32

23-02

Fastelavn

9.00
(N.N.)

29-02

Lørdag

10.30

(gudstjeneste
for børn og voksne)

Luk.18,31-43

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

08-12

