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HØSTGUDSTJENESTER
KONCERTER
LØVFALDSTUR

HØSTGUDSTJENESTE ER TAKKEGUDSTJENESTE
FOR LIVETS GAVER
I september og oktober måned holdes der
høstgudstjenester rundt omkring i mange
af landets kirker, som det har været skik i
mange år. Vel ikke mindst i landsognene,
hvor høsten foregår.
Menneskers trang til at fejre og takke for
den overståede høst er ældgammel og
findes i mange kulturer.
Lettelsen over, at høsten endnu engang
er kommet i hus, er blevet fejret med et
høstgilde med mad og drikke og bal på
loen eller et andet passende sted.
Og man er gået til høstgudstjeneste. For at
tage Gud med i den begivenhed, der er er
afgørende for, i hvilket omfang der kommer brød på bordet i det kommende år.
Ligesom man også har taget og tager Gud
med i forbindelse med de skelsættende
overgange i et menneskes liv som fødsel,
ungdom, pardannelse og død.
Høstgudstjenesten har skiftet karakter de
senere år. Danmark er ikke et landbrugssamfund på samme måde som for 100
eller 50 år siden.
Alligevel har høstgudstjenesten stadig
sin berettigelse. Som takkegudstjeneste.
”Ham takker alle vi med sang for alt, hvad
han har givet,” synger vi i ”Nu falmer
skoven.”

Alle har grund til at sige tak for noget. Om
det er korn- eller majshøsten på marken.
Om det er kartoffel- eller æblehøsten i
haven. Om det er arbejde eller rimeligt
helbred eller gode mennesker omkring os.
Vi kan hver især tænke efter, hvad det er,
der gør livet værd at leve, og som derfor
kalder på vor taknemmelighed.
Hvorfor sige Gud tak for alt, hvad han
har givet? Har vi ikke selv knoklet os til
de goder, vi har? Jo, det har vi nok. Men
et eller andet sted så har vi fået givet
forudsætningerne for vort knokleri et sted
fra. Vore evner - gode mennesker, der har
støttet os – forhold, der har lagt sig til rette
for os – det har vi fået udefra.
Tak til Gud, som har givet os alt, og også
til mennesker. Det er også sundt. Tak og
taknemmelighed kan flytte opmærksomheden væk fra eventuelt mismod og hen
på det gode, vi har.
Ved de to høstgudstjenester i pastoratet
synger vi vore gamle, dejlige høstsalmer.
Men gudstjenesterne er takkegudstjenester i bred forstand, hvor alle kan komme
med deres glæde og taknemmelighed
over alle gode gaver, små og store, som de
føler sig beriget med.
Høstgudstjeneste i Fuglebjerg kirke
søndag 17. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Haldagerlille kirke
søndag 1. oktober kl. 14.00
”Så tak da Gud, ja pris dog Gud
for al hans kærlighed.”
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Birgitte Johannesen

Velkomstgudstjeneste for
de nye konfirmander

Tirsdag 10. oktober kl. 14.00-16.00.

– og deres pårørende bliver i år torsdag 7.
september kl. 19.00 i Fuglebjerg kirke.
Alle er velkommen, også selvom man
ikke lige er pårørende til nogen konfirmander i år.

Pastoratets
høstgudstjenester
Fuglebjerg kirke
søndag 17. september kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der høstfrokost i
Præstegården, hvor alle er velkommen.
Frokosten koster 20 kr., som indgår i høstofferet til Pastoratets julehjælp.
Haldagerlille kirke
søndag 1. oktober kl. 14.00.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe
og kage. Høstofferet går til pastoratets
julehjælp.

Hyggeeftermiddage
I Fuglebjerg Præstegård
Tirsdag 12. september kl. 14.00-16.00.
Jens Christian Knudsen, Kr. Såby, fortæller om sin spændende sejlads med vikingeskibet ”Havhingsten”

Dorthe Friis Hansen, Fuglebjerg: Fra St.
Croix til Nakskov. Victor Cornelins – en
vestindisk dansker. Om Victor Cornelins'
liv og virke, bl.a. med Det hvide Kor.
Tirsdag 14. november kl. 14.00-16.00.
Jørgen Erik Larsen, Sorø: Hvor himmel
og hav mødes. Om et langt liv i Sømandsmissionens tjeneste.
Der er gratis kaffebord, og alle er hjertelig
velkommen.

Sangcafeer
Torsdag d. 21. september kl. 9.30 – 11.00.
Medlem af menighedsrådet Dorthe Friis
Hansen er værtinde. Tema: Bibelhistoriske
sange og salmer.
Torsdag d. 23. november kl. 9.30 – 11.00.
Præstesekretær og kirkesanger Jannie
Aagaard Jacobsen er værtinde.
Vi starter med lidt kaffe og et stykke morgenbrød. Og så synger vi ellers alt det vi
kan nå. Vi glæder os til at se jer.

5-års dåbsdagsgudstjeneste
Børnegudstjeneste i Fuglebjerg kirke
torsdag 21. september kl. 17.00.
Det er en kort børnegudstjeneste for de
børn, som er blevet døbt i Fuglebjerg,
Tystrup eller Haldagerlille kirke i 2012.
Men alle børn er meget velkomne. Efter
gudstjenesten er der aftensmad i Præstegården for alle børn og forældre.
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Koncerter

Musikgudstjeneste

Koncert 24. september.
Se omtale på side 6.

Fuglebjerg kirke
torsdag 26. oktober kl. 19.00.
Fuglebjergkoret og Ungdomskoret medvirker. Der bliver bl.a. sunget fra nyudgivelsen Lutherrosen.

Gospelgudstjeneste 19. november.
Se omtale på side 7.

Studiekreds om
Luthers salmer
Fuglebjerg præstegård
torsdag 28. september kl. 19.00.
Hvordan var Luthers eget forhold til sang
og musik? Hvilken betydning han har
haft for den gudstjenesteform, vi kender i
Folkekirken? Og hvor befinder salmedigtningen sig i dag?
Den sidste af en række studiekredse i
provstiet om centrale emner i forbindelse
med Luther-året. Interesserede kan købe
et hæfte med Luther-tekster for 30 kr.
Men det er ingen forudsætning for at
deltage i aftenen, da de væsentlige salmer
jo står i salmebogen.

BUSK gudstjeneste
Fuglebjerg kirke
søndag 29. oktober kl. 10.30.
BUSK er indført af folkekirkelige børneog ungdomsorganisationer for at sætte
fokus på børn og unge i kirken. BUSKgudstjeneste holdes sidste søndag i oktober i mange af landets kirker. I Fuglebjerg
kirke holdes gudstjenesten i samarbejde
med byens spejdere og konfirmanderne.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe mm.
Alle børn og unge med familie er naturligvis meget velkomne.

I pausen serveres et glas af Næstved
Bryghus' specialbryggede Luther-øl og en
pølsemad. Alle er velkommen.
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Løvfaldstur søndag 8. oktober

Vi begynder med gudstjeneste i Fuglebjerg kirke kl. 10.30. Efter gudstjenesten
serveres der frokost på Fuglebjerg Kro. Når vi er dejligt mætte, fortsætter vi ud
i det sikkert farverige landskab.
Vi forventer at være hjemme igen kl. ca. 17.30.
Pris: 100 kroner + betaling for drikkevarer til frokosten.
Tilmelding senest 1. oktober til
Jens Palm, mobil 40 45 35 93 eller mail jens_palm@hotmail.dk.
Alle er velkomne.
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BUSK
2017

Fuglebjerg kirke, søndag 5. november:
Gudstjeneste kl. 16.00. Fuglebjergkoret
medvirker.
I begge kirker er der lejlighed til at tænde
et lys for den eller dem, man denne dag
særligt tænker på.
I Tystrup kirke bliver navnene læst op
på dem, der er blevet begravet eller bisat
fra Tystrup og Haldagerlille kirker siden
sidste Alle Helgen. Desuden navnene på
beboere i sognene, som er blevet bisat
ved medvirken af præst fra et kapel eller
lignende andetsteds.
I Fuglebjerg kirke bliver navnene læst
op på dem, der er blevet begravet eller
bisat fra Fuglebjerg kirke siden sidste Alle
Helgen. Desuden navnene på beboere i
sognet, som er blevet bisat ved medvirken
af præst fra et kapel eller lignende andetsteds.

Konfirmanddag
Spil Dansk Dag

Konfirmanddag med gudstjeneste i
Fuglebjerg kirke lørdag 11. november.

Morgensang i Fuglebjerg kirke
torsdag 2. november kl. 9.00
Igen i år er der i forbindelse med Spil
Dansk Dagen morgensang i Fuglebjerg
kirke. Umiddelbart derefter (ca. kl. 9.30)
bliver der serveret friskbrygget kaffe og
morgenbrød i Kulturladen.

Konfirmanddagen for det kommende
skoleårs konfirmander bliver lørdag 11.
november. Konfirmanderne møder om
formiddagen og bruger dagen til på forskellig måde at forberede en gudstjeneste,
som afvikles i Fuglebjerg kirke om eftermiddagen kl. 16.00.

Alle er velkommen.

Her er alle velkommen til at se og høre,
hvad konfirmanderne har arbejdet med.

Alle Helgen i pastoratets
kirker

Minikonfirmander

Tystrup kirke, søndag 5. november:
Gudstjeneste kl. 10.30. Fuglebjerg kirkes
Ungdomskor medvirker.

Afslutning på efterårets minikonfirmandforløb ved gudstjenesten i Fuglebjerg
kirke søndag 26. november kl. 10.30.
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Sognepræsten holder fri:
23.-24. september: Embedet passes af
sognepræst Tom T. Daugaard, Hårslev,
tlf. 55 45 63 42 og e-mail totd@km.dk.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
I Fuglebjerg Præstegård kl. 18.30.
Møderne er offentlige.

12. sept. · 10. okt. · 14. nov.

14.-22. oktober: Embedet passes
af sognepræst Gunver B. Nielsen,
Kvislemark, tlf. 27 20 41 24 og
e-mail gbn@km.dk.

KONCERT MED TRIOMEDVIND
Søndag d. 24. september kl. 15.00

Trio Medvind, består af Hille-Maike Wazel på fløjte,
Astrid Severinsen på klarinet og Sofie Enstrøm på
fagot.
Der er et lokalt islæt idet Hille-Maike Wazel er fra
egnen (Hille Grønbæk). Alle tre er uddannet cand.
musicae fra Det kongelige danske musikkonservatorium. Trioen har et
meget alsidigt repertoire, der spænder fra musikalske fortællinger for børn
til kammermusikalske værker.
I pausen vil der blive serveret en lille forfriskning.
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DER ER GRATIS ADGANG TIL KONCERTEN

GOSPEL GUDSTJENESTE
I FUGLEBJERG KIRKE

Søndag d. 19. november kl. 14.00

Medvirkende:
Sognepræst Birgitte Johannesen
Suså Gospelkor ledet af Anders Juhl og Camilla Frederiksen
Vi holder en anderledes gudstjeneste med sang og musik i centrum.
En gudstjeneste med plads til eftertanke og fordybelse i form af sang,
musik og refleksioner. Suså Gospelkor medvirker med sang og musik
og leder fællessangen.
Vel mødt
Støt aktiviteterne i din lokale folkekirke
Fuglebjerg menighedsråd
Birgitte Johannesen
Anders Juhl
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Når flere tusinde samles til gudstjeneste
Spejderne i Fuglebjerg deltog naturligvis på Spejdernes Lejr 2017 ved Sønderborg i sommerferien. Sammen med ca.
37.000 andre!
På lejren var en lille teltkirke og en teltmoske. Teltkirken blev midlertidigt indviet
af biskoppen fra Haderslev, så her blev
afholdt hele 5 bryllupper, en barnedåb og
en konfirmation.
En god tradition er at alle lejrdeltagere
bliver inviteret til gudtjeneste, som afholdes på scenen. Da ikke alle danske og
udenlandske korps har et forkyndende
element i deres formål, er det naturligvis
ikke alle lejrdeltagere der deltager i
gudstjenesten. Men vi var alligevel mange
tusinde.
Temaet for gudstjenesten var lejrens tema:
Vi sætter spor. Hvordan andre sætter spor
i os og hvordan vi kan sætte spor i andre.
I gudstjenesten indgik bl.a. et klip fra den
populære norske tv-serie SKAM. Klippet
illustrerede hvordan man kan sætte positive spor i andre, så de kan opleve, at man
kan fejle og stadig blive tilgivet.
Gudstjenestens tekst handlede om
Zakæus' forandring efter han mødte Jesus. Det blev levendegjort på flere måder.
Dels var der en proffessionel tegner som

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

live-tegnede mens fortællingen blev læst. Dels stod
Zakæus pludselig blandt
publikum og kastede chokolademønter ud til publikum. I øvrigt iført t-shirt med
teksten: "Jesus made me great again"!
Ved at lave dyppenadver med mange
præster og frivillige, kunne en græsmark
blive forvandlet til en kæmpemæssig
fælles nadver. Til nadveren fik vi alle et
lille kort med spørgsmål til refleksion og
samtale. Der kunne f.eks. stå: "Zakæus
følte sig meget ensom, før han mødte
Jesus. Har du nogensinde prøvet at være
ensom?"
Gudstjenesten var sjov og festlig og blev
afsluttet med en musikvideo af Katy
Perry. Om hvordan vi netop kan sprede
kærlighed og sætte positive spor.
Spejdernes Lejr 2017 har uden tvivl sat
spor i alle deltagerne fra Fuglebjerg. Og vi
vil meget gerne dele vores oplevelse med
jer. Derfor vil der i næste Kirkenyt også
være billeder og flere historier fra lejren.
Vil du hellere have den ægte vare? Så
kom med til spejder og lad gruppernes
voksne og børn sætte spor i dig.

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

NYT FRA SPEJDERNE
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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.
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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
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
Bladudvalget:
Torben Jannerup (ansv.), Marianne Jessen,
Birgitte Johannesen og Dorthe Friis Hansen.
Stof til næste nummer af kirkebladet
indleveres senest den 20. oktober 2017:
Torben Jannerup, e-mail: tj@jannerup.dk
Kirkens personale har fri om mandagen.

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

Fuglebjerg Missionshus
FUGLEBJERG MISSIONSHUS INDSTILLER MØDEAKTIVITETERNE
På den seneste generalforsamling i
Fuglebjerg Missionshus blev man enige
om at indstille mødeaktiviteterne. Det
sker på baggrund af, at deltagerantallet
til møderne gennem de seneste år er
faldet stille og roligt, i takt med alder
og helbred. Ingen ønsker at påtage sig
bestyrelsesarbejdet, og den trofaste skare,
der er fulgt med også i alt det praktiske,
er nu så lille, at det ikke er relevant at

fortsætte arbejdet. Samfundets formand
Erling Nielsen konstaterer, at det er den
samme tendens, man ser mange andre
steder i landet. Selve Missionshuset, der
er 94 år gammelt, har i årenes løb været
mødested for et stort antal både børn,
unge og ældre. Det ejes af Indre Mission
i Danmark, og det bliver dem, der skal
tage stilling til, hvad der fremover skal
ske med det.

Venlig hilsen
Erling Nielsen

Husk møderne tredje torsdag i hver måned fra kl. 10.00 til
12.00 i Præstegården, Anne Marievej 1a i Fuglebjerg.
Kirkens Korshær afholder landsindsamling den 3/12 2017.
Husk også julemøde i Fuglebjerg den 5/12 2017 kl. 19.
Hilsen Korshærskredsen
i Fuglebjerg
Husk at aflevere lysestumper i våbenhuset! Lysestumperne bliver smeltet om og solgt.
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Dato

Søndagens
navn

Fuglebjerg

Tystrup

Haldagerlille

Dagens tekst

10.30

Mark.7,31-37

03-09

12.s.e.trin.

07-09

Torsdag

19.00
(velkomstgudstj.)

10-09

13.s.e.trin.

17-09

14.s.e.trin.

10.30

Luk.10, 23-37

10.30

Luk.17,11-19

(Høstgudstj.)

21-09

Torsdag

17.00
(Dåbsdagsgudstj.)

24-09

15.s.e.trin.

15.00

9.00

(koncert)

(Tom T. Daugaard)

Matt.6,24-34

Oktober 2017
01-10

16.s.e.trin.

10.30

14.00

Luk.7,11-17

(høstgudstjeneste)

08-10

17.s.e.trin.

15-10

18.s.e.trin.

10.30

Luk.14,1-11

9.00

Matt.22,34-46

(Gunver B. Nielsen)

22-10

19.s.e.trin

9.00

Mark.2,1-12

(Gunver B. Nielsen)

26-10

Torsdag

19.00
(musikgudstjeneste)

29-10

20.s.e.trin.

10.30

Matt.22,1-14

(BUSK gudstjeneste)

November 2017
02-11

Alle Helgen

11-11

Lørdag

16.00

10.30

Matt.5,1-12

16.00
(konfirmandgudstj.)

12-11

22.s.e.trin.

19-11

23.s.e.trin.

10.30
14.00

10.30

Matt.18,21-35
Matt.22,15-22

(gospelgudstjeneste)

26-11

Sidste
søndag
I kirkeåret

10.30
(afslutning for
minikonfirmanderne)

Matt.25,31-46

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

September 2017

