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PÅSKEN I KIRKERNE
KIM SJØGREN KONCERT
COHEN TRIOEN

Nu er det forår
De gule erantis har stået rundt omkring
og lyst op som små sole.
På et tidspunkt bliver de lagt i jorden som
blomsterløg. Og i jorden giver de af deres
saft og livskraft, for at der kan komme
kønne forårsblomster ud af det, som kan
få os til at håbe på lysere tider.
Måske en haveejer ville tænke ved sig
selv: Det er da synd at lægge sådan
nogle små søde blomsterløg ned i den
kolde jord her i vinter, jeg tror i stedet,
jeg lægger dem ind i varmen inde i
fyrrummet.
Men i stedet for erantis i januar vil han så
få nogle indtørrede blomsterløg, som ikke
kan bruges til noget som helst.
Nej, løgene skal i jorden og give sig selv
for at blive til nye blomster og giv håb og
glæde til os i vinterkulden.
Jesus bruger også et billede fra
planteverdenen, nemlig hvedekornet.

”Hvis hvedekornet ikke falder i jorden
og dør, bliver det kun det ene korn; men
hvis det dør, bærer det mange fold”
(Johannesevangeliet 12,24).
Hvis et korn skal blive til et aks med
mange korn på til næring for mennesker,
så må det en tur i jorden og give sig
selv og al sin livskraft. Der er ingen vej
udenom.
”Sådan er det også med mig,” siger Jesus.
Han er hvedekornet, som giver sig selv
og udtømmer sig selv for livskraft og dør,
sådan som det skete Langfredag. Af hans
død vokser nyt liv frem. På tredjedagen,
påskemorgen, bliver han levende, spirer
frem til nyt liv for mange, et liv så stærkt,
at det lever hos os omkring 2000 år senere.
På en måde er det enkelt nok, det med
Jesus. Han dør, han giver alt, hvad
han er og har, og han bliver levende
igen. Ligesom hvedekornet. Ligesom
erantissen.
Birgitte Johannesen
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Gudstjeneste i Haldagerlille
kirke med efterfølgende
foredrag om kirken
Søndag 4. marts kl. 14.00
Haldagerlille kirke i fortid og nutid
Søndag den 4. marts er der gudstjeneste
klokken 14.00 i Haldagerlille kirke.
Når gudstjenesten er afsluttet, serverer
menighedsrådet en kop kaffe, og derefter
får Knud Jensen og jeg ordet.
Knud Jensen var graver ved Haldagerlille
kirke fra 2002-2012 og samtidig formand
for menighedsrådet. Han ved, hvad der er
sket i kirken og på kirkegården i nyere tid.
Jeg er dykket ned i den del af historien,
som går helt tilbage til vikingetidens

afslutning. Sammen vil vi fortælle i ord
og billeder, hvad vi ved om kirken. Vi vil
også fortælle om det, vi ikke ved i håb om,
at nogle fra forsamlingen kan hjælpe os
på sporet af et svar. Det kan for eksempel
handle om en detalje på prædikestolen,
eller det kan være spørgsmålet om, hvad
den mand hed, som lavede kirkens skib
”Finland”.
Vi glæder os til denne eftermiddag, som
menighedsrådet har arrangeret i håb om,
at mange vil have lyst til at komme og
være med.
Dorthe Friis Hansen

Hvem kender mon navnet på den mand, der
har bygget den smukke fuldrigger ”Finland”?
Han boede i nabohuset til Haldagerlille kirke.
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KONCERT MED KIM SJØGREN
& SIGRID KONGSHØJ-MUNCH

8. MARTS 2018 KL. 19.00

FYRENDAL KIRKE
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Billetter kan afhentes gratis i
Brugsen i Fuglebjerg eller Købmanden i
Sandved fra 22. februar.
Bemærk, der er et begrænset
antal billetter.
ARRANGØR: DE 9 SOGNE

Landsindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag 11. marts
Temaet er "Vi samler håb ind".
Menighedsrådet koordinerer
indsamlingen i Fuglebjerg fra
præstegården, Annemarievej 1A.
Indsamlingen foregår i tidsrummet
mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.
Søndagens gudstjeneste er i Fuglebjerg
kirke kl. 9.00, således er der mulighed
for at deltage i både gudstjeneste og
landsindsamlingen, som det passer bedst.
Vi byder på en kop kaffe, samtidig med at
vi uddeler ruter, indsamlingsbøsser m.m.
Når de friske indsamlere kommer retur
byder menighedsrådet på varm suppe.

Hyggeeftermidddag i
Præstegården
Tirsdag 13. marts kl. 14.00
Ida Marie Frimann Jensen fra Ørslev
og Jeppe Klarskov Hansen fra Bisserup
fortæller om deres ophold i Cambodia,
hvor de har været udsendt som frivillige
for Næstved Provsti og Danmission.
De fortæller om det arbejde, de udfører
– om anderledes madtraditioner, f.eks.
hundesuppe med myrer – om, hvordan
regn på de rigtige tidspunkter er
nødvendig for at undgå sult og død – om
de politiske forhold i landet.
Alle er velkommen til en spændende
eftermiddag.
Kirkebil kan bestilles (tlf. 20 12 62 18)

Vi opfordrer spejdere, konfirmander,
forældre og andre som har sympati
for det store humanitære arbejde som
Folkekirkens Nødhjælp udretter, til at
blive indsamler. Så tilmeld dig meget
gerne i forvejen på mail til Birgitte
Johannesen (sbj@km.dk) eller Jens Palm
(jens_palm@hotmail.dk). Husk at opgive
navn og mobil nr. Er der behov for et
særligt hensyn, så skriv det i tilmeldingen.
Du er også velkommen til at møde op på
dagen, selvom du ikke har fået tilmeldt
dig.
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Kom og hør! Kom og giv
jeres mening til kende!
Efter gudstjenesten i Fuglebjerg kirke
søndag 18. marts kl. 10.30

Sangcafeer i Præstegården:
Vi begynder hver gang med morgenkaffe,
og alle er naturligvis meget velkommen.

Menighedsrådet fortæller om det forløbne
år i kirken. Endvidere bliver der orienteret
om kommende opgaver og tiltag til
styrkelse af kirkelivet.
Alle er velkommen. Og der er selvfølgelig
mulighed for, at man kan give sin mening
til kende og evt. lufte gode ideer.
Der serveres kaffe/juice og sandwich.
Børnekoret medvirker ved gudstjenesten.
Torsdag 22. marts kl. 9.30-11.00
Knud og Bente Jensen har samlet en buket
af sange, som de kan lide, og som betyder
noget for dem. Dem vil de delagtiggøre
os i, og der bliver rig lejlighed til at få rørt
stemmerne.

Gudstjenester i
Fugleparken
8. marts kl. 14.30 v. Tom T. Daugaard
22. marts kl. 14.30 v. Birgitte Johannesen
5. april v. Rikke M. Nielsen
19. april v. Tom T. Daugaard

Præstens ferie
26. april – 1. maj
Embedet passes af sognepræst Rikke
Milan Nielsen, Skelby, tlf. 55 45 00 69,
e-mail rmn@km.dk
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Torsdag 12. april kl. 9.30-11.00
Mogens Olesen leder os gennem
formiddagen. Han fortæller især
om danske årstidssange, naturligvis
med fokus på forårssange, da foråret
forhåbentligt er i fuld gang midt i april.
Det er også forårssange, vi skal synge
sammen.

COHEN I KIRKEN
SØNDAG 15. APRIL 2018 KL. 16.00

FUGLEBJERG KIRKE
Når Karsten Holm og Cohen trioen gæster Fuglebjerg kirke søndag d. 15.
april kl. 16. er der dækket op til fantastisk fortællekoncert om Leonard
Cohen og hans liv. Gennem poesi, digte og anekdoter bindes Leonard
Cohens musik sammen til en buket, der viser hans store musikalske og
poetiske talent.
Trioen prøver så vidt muligt at ramme Cohens originale udtryk. Hvis
nogen synes navnet Karsten Holm virker bekendt, er han bl.a. kendt for
koncerterne Elvis i kirken og Cash i kirken. Cohen i kirken er det nyeste
tiltag.
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COHEN I KIRKEN BESTÅR AF:
Karsten Holm, vokal, guitar
Bjørn Bønne Petersen, kontrabas og kor
Martin Blom, diverse guitarer og kor
Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor

”Poesi er bare et tegn på liv.
Hvis dit liv brænder godt,
er poesi bare asken.”
(Leonard Cohen)

VEL MØDT TIL EN DEJLIG EFTERMIDDAG
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Påsken i kirkerne

Fugleberg kirke lukker

Påskens gudstjenester afspejler dramaet
omkring Jesu lidelse, død og opstandelse.

Fuglebjerg kirke skal kalkes indvendig
hen over sommeren og efteråret, og den
må derfor holdes lukket.

PALMESØNDAG, 25. MARTS
(Jesus rider ind i Jerusalem):
Haldagerlille kirke kl. 10.30:
Gudstjeneste
SKÆRTORSDAG, 29. MARTS
(Jesus indstifter nadveren):
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste.
Tystrup kirke kl. 17.00: Kort gudstjeneste
med altergang. Efter gudstjenesten samles
vi om et let, symbolsk måltid bestående af
lam, usyret brød, bitre urter og et glas vin.
LANGFREDAG, 30. MARTS
(Jesus bliver korsfæstet og dør)
Fuglebjerg kirke kl. 10.30:
Musikgudstjeneste uden prædiken.
Vi vil høre en række afsnit fra Jesu
lidelseshistorie, som henviser til
menneskelivet, når der står noget på spil.
Kirkens Ungdomskor og en sanggruppe
medvirker.
PÅSKEDAG, 1. APRIL
(Jesus bliver levende igen):
Haldagerlille kirke 9.00: Gudstjeneste
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste.
Fuglebjergkoret medvirker.
2. PÅSKEDAG, 2. APRIL
(Den opstandne Jesus viser sig for Maria
Magdalene i gravhaven):
Tystrup kl. 10.30: Gudstjeneste
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Sidste arrangement inden lukningen
bliver koncerten med Fangekoret søndag
27. maj kl. 14.30.
Kirken forventes at være klar til brug igen
1. søndag i advent.
Gudstjenester, kirkelige handlinger
og andre arrangementer vil foregå fra
Tystrup og Haldagerlille kirker.
Der kan naturligvis – som nu – bestilles
kirkebil på tlf. 20 12 62 18 senest dagen før
kl. 18.00.

Annoncer
Menighedsrådet annoncerer nu på en
anden måde end tidligere.
I stedet for flere løbende annoncer
bliver der – med enkelte undtagelser
– kun bragt en månedlig annonce i
Fuglebjergposten.
Annoncen kommer i bladet omkring
månedsskiftet og viser en oversigt over
den kommende måneds gudstjenester og
øvrige arrangementer.
I annoncen
bliver også bragt
eventuelle rettelser
og ændringer
i forhold til
kirkebladet.
Hold øje med
annoncen, klip
den ud og
hæng den på
køleskabsdøren!

Fangekoret holder koncert i Fuglebjerg kirke
Søndag 27. maj kl. 14.30
I de første 10 år af Fangekorets virke
i Vridsløselille Statsfængsel var der
ingen, der kendte noget til de syngende
forbrydere. De var gemt af vejen, men da
de udgav en cd i 2004 fik offentligheden
øje på dem. Der startede en efterspørgsel
efter koret udenfor murene og med tiden
fik Direktoratet for Kriminalforsorgen
lavet nogle særlige udgangsregler, som i
dag muliggør en koncertvirksomhed.
I de sidste 12 år har Fangekoret sunget
for fulde huse rundt i hele Danmark
og der er lange ventelister på deres
optræden. Koret optræder med sange,
som korsangerne selv har skrevet samt
information om korets virke og livet bag
murene. Teksterne er vedkommende og
handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse,
had, håb og anger.

Fangekoret har overdraget 145.000 kr til
Børnetelefonen under Børns Vilkår, som
overskud for salget af deres CD’er.
Fangekoret har været med til at starte
Cafe Exit, som hjælper indsatte i livet efter
fængselsstraffen. Der er skrevet bøger
og lavet film om Fangekoret, som kaldes
for Kriminalforsorgens mest synlige
resocialiserende projekt.
Louise Adrian har fået flere priser for
hendes arbejde med Fangekoret.
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NYT FRA SPEJDERNE

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

Troppen (drenge og piger 4.kl-17 år)
tirsdage 19.00-21.00
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
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
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. april 2018:
Torben Jannerup, e-mail: tj@jannerup.dk
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 tekst

Marts 2018
04-03

3.s. i fasten

10.30

Midfaste

(indsamling til
Folkekirkens
Nødhjælp)

14.00

Joh.8,42-51

9.00

18-03 Mariæ Bebudelse
25-03

Palmesøndag

29-03

Skærtorsdag

30-03

Langfredag

Joh.6,24-37

10.30

Lk.1,46-55

(Menighedsmøde)

10.30
10.30

17.00

Joh.12,1-16
Joh.13,1-15

(med
aftensmåltid)

10.30
(musikgudstjeneste)

April 2018
01-04

Påskedag

02-04

2. Påskedag

08-04

1.s.e påske

15-04

2.s.e. påske

21-04

Lørdag

22-04

3.s.e. påske

27-04

Bededag

29-04

4.s.e. påske

10.30

9.00
10.30

Mt.28,1-8
Joh.20,1-18

10.30

Joh.21,15-19

16.00

10.30

(koncert)

Joh.10,22-30

11.00
10.30

Joh.14,1-11
10.30
(Rikke M.
Nielsen)

10.30

Mt.7,7-14
Joh.8,28-36

(Rikke M. Nielsen)

Maj 2018
9.00 og 11.00

06-05

5.s.e. påske

10-05

Kristi Himmelfart

13-05

6.s.e. påske

10.30

20-05

Pinsedag

10.30

21-05

2. pinsedag

27-05

Trinitatis s.

Joh.17,1-11

(konfirmation)

10.30
(konfirmation)

Lk.24,46-53
Joh.17,20-26

9.00

Joh.14,15-21

Gunderslevholm Park Kl. 11.00
14.30
(koncert)

10.30

Mt.28,16-20

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