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25 år
Nu til sommer, har I, menigheden i Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille sogne,
og jeg holdt sammen i 25 år i lyst og i
nød. Jeg kunne ikke ønske mig noget
bedre sted at være end her.
På 25 år forandrer man sig. Jeg har
forandret mig. Det ses blandt andet ved
at sammenligne prædikener fra før og
fra nu. Menigheden har forandret sig.
Mange af de gamle trofaste er faldet
væk. Nye trofaste er kommet til.
På 25 år er der enkeltpersoner og familier, som jeg har haft meget sammen med.
Glæde og sorg – og for flere familiers
vedkommende begge dele.

Når I har mistet en af jeres nære og
kære, har I tillidsfuldt udleveret jeres
livshistorie til mig, og der er blevet både
grædt og leet; og i kirken har vi mindet
hinanden om, at livet til syvende og
sidst er stærkere end døden.
Mange har holdt ud med mig ved gudstjenesterne, samtaler, arrangementer og
meget andet.

I har betroet mig de vigtigste øjeblikke i
jeres liv.

Al denne tillid og udholdenhed takker
jeg for.

Jeg har fået del i glæden over jeres
nyfødte guldklumper med klare øjne og
glade smil, som I ville give den bedste
start på livet ved at lade dem døbe ind i
tilhørsforholdet til Kristus og den kristne
tro og tradition.

Jeg har givet jer min arbejdskraft, min
eftertanke, mine fejl og forsømmelser,
og ved Guds hjælp er noget nok også
lykkedes.

I teenagere, så forskellige I er, har fået
lov til både at kede jer (det skal være så
sundt!) og have det sjovt; og som afslutning på konfirmandforløbet blive mindet om, at Jesu ord fra dåben stadig og
altid gælder: ”Jeg er med jer alle dage.”
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Når der er blevet talt vielse, har I betroet
mig jeres glæde over og vilje til at dele
både medgang og modgang med et
andet og elsket menneske, så vi sammen
kunne bede om Guds velsignelse over
jeres fortsatte samliv.

Må Gud velsigne os, så vi sammen får
troen og kraften og frimodigheden fra
ham til at leve vort liv.

Birgitte Johannesen

Friluftgudstjeneste
ved Tystrup Sø
Søndag den 5. august kl. 10.30

Fuldt hus til Cohen i Kirken
Godt 180 personer besøgte Fuglebjerg
kirke til Cohen i kirken. De gik ikke
skuffede derfra. Karsten Holm og Cohen
Trioen leverede et veltilrettelagt og meget
musikalsk show om Leonard Cohen og
hans liv med musik og digte.
En storslået oplevelse.

Parkér på parkeringspladsen ved Vinstrup Forsamlingshus, Tystrupvej. Gå ned
ad bakken og ind til højre. Et skilt viser
vej. Tag praktisk fodtøj på og medbring
stole/puder/tæpper.
Musikken leveres af Hans Elmegaard
Petersen og Tórur Johannesen, som begge
spiller harmonika.
Man er velkommen til at tage madkurven
med og nyde efter gudstjenesten. Menighedsrådet sørger for kaffe og kage.
I tilfælde af dårligt vejr, holdes gudstjenesten i Tystrup kirke.

Koncert i Tystrup kirke
Søndag den 10. juni kl. 15.00
Se side 8.

Sommergudstjeneste
Særligt tilrettelagt for ældre i Tystrup
kirke torsdag den 28. juni 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 lille
traktement. Vi håber på godt vejr, så vi
kan nyde den skønne udsigt ved og omkring Tystrup kirke.
Mangler nogen kørelejlighed, kan man
henvende sig til Dorthe Friis Hansen senest fredag den 22. juni på tlf. 51 15 84 65.

Byfestgudstjeneste
I teltet på byfestpladsen
Lørdag den 1. september kl. 11.00.

Gudstjenester i Fugleparken
28. juni kl. 15.00 Gudstjenesten holdes i
Tystrup kirke v. Birgitte Johannesen
26. juli kl. 14.30 v. Tom Thygesen
Daugaard
9. august kl. 14.30 v. Birgitte Johannesen
23. august kl. 14.30 v. Rikke Milan Nielsen
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Konfirmandindskrivning
Af konfirmander, bosiddende i Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille sogne med
henblik på konfirmation i en af sognets
kirker foråret 2019.
Indskrivning til konfirmationsforberedelse efter sommerferien foregår i Fuglebjerg Præstegård torsdag 7. juni, hvor
den kommende konfirmand med en eller
begge forældre møder op mellem kl. 17.00
og 19.00.
Konfirmationer 2019
Der er konfirmation i Fuglebjerg kirke
5. maj 2019 kl. 9.00 og 11.00, i Tystrup
kirke 12. maj 2019 kl. 10.30 og i Haldagerlille kirke 19. maj 2019 kl. 10.30.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer vil foregå fra Tystrup
og Haldagerlille kirker.
Menighedsrådet har desuden søgt biskoppen om tilladelse til at holde nogle gudstjenester i Fuglebjerg Præstegård. Det
fremgår af gudstjenestelisten på bladets
bagside. I skrivende stund har vi ikke fået
svar fra biskoppen, men det håber vi snart
at få.

Sognepræstens ferie
23.-24. juni 2018: Embedet passes af sognepræst Tom T. Daugaard (tlf. 55 45 63 42
og e-mail totd@km.dk)

Fugleberg kirke lukker

7.-8. juli 2018: Embedet passes af sognepræst Rikke M. Nielsen (tlf. 55 45 00 69 og
e-mail rmn@km.dk)

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

9.-29. juli 2018: Embedet passes af sognepræst Tom T. Daugaard (tlf. 55 45 63 42 og
e-mail totd@km.dk)

Sidste arrangement inden lukningen
bliver koncerten med Fangekoret søndag
27. maj kl. 14.30.

25.-26. august 2018: Embedet passes af
sognepræst Anne Gitte Forslund
(tlf. 55 44 30 67 og e-mail agmf@km.dk)

Kirken forventes at være klar til brug igen
1. søndag i advent.

Indsamlinger
Hustandsindsamling af konfirmander, spejdere og frivillige – Folkekirkens Nødhjælp 5348,00 kr.
Opgørelse over indsamling for det sidste halve år for indsamling i kirkebøsserne:
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11. marts 2018
December 2017
26. november 2017
1. oktober 2017
17. september 2017
		
		

Fuglebjerg Kirke – Folkekirkens Nødhjælp .  .  .  .  .  .  .  .  .  518,00 kr.
Haldagerlille Kirke – Menighedsplejen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103,00 kr.
Fuglebjerg Kirke – Kirkens Korshær .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  341,00 kr.
Haldagerlille Kirke – høstoffer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  948,50 kr.
Fuglebjerg Kirke – høstoffer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  288,50 kr.
Høstfrokost i præstegåden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410,00 kr.
Auktionssalg i præstegården .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1080,00 kr.

Lidt om korene ved kirken
Vi har 3 kor og en vokalgruppe tilknyttet kirkerne.
Børnekoret har deltaget i forskellige arrangementer i løbet af forårssæsonen.
Bl.a. har de været en til et korstævne,
hvor de sang sammen med ca. 50 andre
børn i Slagelse. En stor oplevelse. De
kunne opleves til Marie Bebudelsesdag,
hvor de sang og lavede et lille optrin. Vi
arbejder meget med tonalitet og leger
med lyde og stemmer, og de er blevet
rigtig gode.
Ungdomskoret synger til gudstjenester og
havde en stor rolle Langfredag, ved musikgudstjenesten der. Koret vokser støt og
der er pt. 16 skønne unge mennesker skrevet ind i koret, der bliver bedre og bedre.
Fuglebjergkoret, der er kirkens voksenkor, består af ca. 20 sangglade mennesker. Vi arbejder meget med både klassisk og nyere musik. Koret medvirker
lejlighedsvis ved gudstjenester og koncerter. Bl.a. kunne koret høres Påskedag
ved højmessen i Fuglebjerg kirke.

Så har jeg startet en lille vokalgruppe,
der arbejder mere intenst ca. 1. time hver
gang, med lidt sværere ting, og var bl.a.
med til langfredags musikgudstjeneste.
Alle kor og ensembler kan høres ved
koncerten 10. juni kl. 15.00 i Tystrup
kirke.
Efter ferien starter korene således:
Børnekoret:
Fredag d. 31. august kl. 15.00
i Fuglebjerg Præstegård
Ungdomskoret:
Fredag d. 24. august kl. 16.30
i Fuglebjerg Præstegård
Fuglebjergkoret:
Onsdag d. 29. august kl. 19.00
i Fuglebjerg Præstegård
Anders Juhl
Organist

25 ÅRS JUBILÆUM
Den 1. juli 2018 har Birgitte Johannesen 25
års jubilæum som sognepræst i Fuglebjerg,
Tystrup og Haldagerlille pastorat.
Dagen fejres med festgudstjeneste i

Tystrup Kirke
søndag den 1. juli 2018 kl. 14.00
Derefter sammenkomst i
Fuglebjerg Præstegård.

Alle er velkomne.
Der afgår bus fra Fuglebjerg Torv kl. 13.15.
Bussen kører forbi Haldagerlille, med stop ved
kirken og videre til Tystrup Kirke.
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25 år
for Fuglebjerg,
Tystrup og
Haldagerlille
Den 1. juli er det 25 år siden, at Birgitte
Johannesen tiltrådte som præst i Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille pastorat.
Det har menighedsrådet valgt at fejre
med en festgudstjeneste i Tystrup kirke
og en sammenkomst i præstegården i
Fuglebjerg efter gudstjenesten. Alle er
inviteret til at deltage, for Birgitte er
præst for alle i de tre sogne.
Birgitte kom ikke til sognene alene. Hun
kom sammen med sin mand Tórur og
deres børn Astrid og Jónas. Billedet af
den lille familie på indsættelsesdagen viser, at de alle var klædt på til lejligheden,
men ingen af dem stiller sig an. De står
der som dem, de er, og dermed udtrykte
de, hvad sognene kunne vente sig.
Igennem de 25 år Birgitte har haft sit
virke her, har de fleste i sognene på den
ene eller anden måde været i berøring
med hende, og alle har de haft den
samme betryggende oplevelse af, at stå
overfor en præst, der i enhver henseende
var klædt på til lejligheden. Hun har respekt for den opgave, hun har at udføre,
møder velforberedt, evner at blande
alvor og humor på en naturlig måde,
bringer ikke sig selv i centrum, men stiller sig i evangeliets tjeneste til glæde for
de mennesker, hun står overfor.
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Søndagsmenigheden, følget til en begravelse/bisættelse, brudeparret og deres

gæster, børn og unge, der har været til
undervisning eller gudstjeneste, som var
lagt særligt til rette for dem, deltagere i
sangcafeer, eftermiddagsmøder og alt
det andet, som Birgitte står for, stemmer
sammen om at give hende det bedste
omdømme: Hun er en præst, man trygt
kan regne med.
Astrid og Jónas, de glade børn på billedet, er blevet voksne, selvstændige
mennesker, som for længst er flyttet
hjemmefra, men ved Birgittes side står
i dag som for 25 år siden Tórur. Ingen
kan være i tvivl om, at de to er til støtte
og styrke for hinanden. Måske fordi
det ligger så naturligt for dem at ”være
hinanden, som de er” (citat fra Grundtvigs kærlighedsdigt ”Hvad er det min
Marie”).
På sognenes vegne siger vi tak for de
første 25 år og ser frem til mange gode
år endnu.
Menighedsrådet for Fuglebjerg,
Tystrup og Haldagerlille
Ole Kert, formand
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SOMMERKONCERT
SØNDAG 10. JUNI 2018 KL. 15.00

TYSTRUP KIRKE
Medvirkende: Fuglebjerg kirkes børnekor, Fuglebjerg kirkes ungdomskor
Fuglebjerg koret, Vokalgruppe
Organist Anders Juhl, korledelse og akkompagnement

Vi møder sommeren i sang og musik, krydret med fællessang.
Korene præsenterer noget af det, der er arbejdet med i årets løb.

Vel mødt til en hyggelig eftermiddag med sang og musik.
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Der er gratis adgang til koncerten
Fuglebjerg menighedsråd, Anders Juhl

VEL MØDT TIL EN DEJLIG EFTERMIDDAG

Nyt fra menighedsrådet
Om menighedsmødet og kapellet i Fuglebjerg

Den efterfølgende drøftelse kom i første
række til at dreje sig om en ny klokke til
Fuglebjerg kirke, om gudstjenestefordelingen mellem de tre kirker, samt om et
forslag om, at vi synger gudstjenestens
første og sidste salme stående.
Kapellet i Fuglebjerg
Som det allerede er fremgået af dagspressen arbejder menighedsrådet på en ny
udnyttelse af bygningen, som rummer
kapel, graverfaciliteter og redskabsrum.
Denne ombygning vil medføre, at det
fremover ikke kan tilbydes de pårørende
at følge deres afdøde familiemedlem helt
ind i kapellet, da der efter planen kun skal
være et kabinet, hvor der er plads til en
kiste. Den øvrige del af kapellet skal efter
planen inddrages til rum for maskiner og
redskaber.
Baggrunden for, at menighedsrådet
ønsker at udnytte graver- og kapelbygningen på denne måde er, at gravernes
arbejdsforhold er blevet ændret sådan, at
arbejdet på kirkegårdene i Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille nu ledes og tilrettelægges med udgangspunkt i Fuglebjerg,
hvor de fleste arbejdstimer bliver brugt.
Det har givet yderligere pres på de ram-

mer, der i forvejen var for snævre både
for mennesker og maskiner. Graverbygningens 8 m2 store graverkontor, hvor der
skal kunne træffes aftaler med pårørende
vedrørende gravsted, fungerer således
samtidig som spiserum og opholdsrum
for personalet.
I første omgang overvejede menighedsrådet muligheden for at opføre en ny bygning et sted på kirkegården velvidende,
at det ikke alene var et dyrt men også
vanskeligt projekt, fordi et nybyggeri kun
kunne virke skæmmende i den helhed,
som kirkegården er. Derfor valgte vi at se
på, om graver-og kapelbygningen kunne
udnyttes bedre, så man helt undgik at
bygge nyt.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsmødet
Den 18. marts holdt vi menighedsmøde
efter gudstjenesten i Fuglebjerg kirke.
Menighedsrådets formand Ole Kert
orienterede om de sager, menighedsrådet
har at arbejde med i kirkerne og på kirkegårdene. Sognepræsten fortalte herefter
om de mange aktiviteter, der har været i
sognene, og et medlem fremlagde menighedsrådets og betjeningens tanker om nye
tiltag.

For denne løsning talte, at kapellet kun i
meget begrænset omfang kan bruges til
opbevaring af kister i sommerhalvåret,
fordi temperaturen i rummet er for høj.
Dertil kommer, at behovet for et kapel i
det hele taget ikke er stort. Sidste år blev
det således brugt ganske få gange.
Menighedsrådet har dog følt sig forpligtet
til at kunne tilbyde at opbevare en kiste
i påkommende tilfælde. Derfor vil der i
ombygningsprojektet være afsat plads til
et kabinet, hvor der er plads til, at der kan
stå en katafalk med en kiste.
Forslaget om ombygningen er sendt til
provstiudvalget, som efter besigtigelse
på stedet har givet tilladelse til, at menighedsrådet kan gå videre med projektet.
Ole Kert, formand for Fuglebjerg-TystrupHaldagerlille menighedsråd
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NYT FRA SPEJDERNE

Mowglis venner

Drenge på 8-9 år som er spejdere i Fuglebjerg, er ikke ”bare” spejdere – de er
ulveunger.
Stifteren af spejderbevægelsen, Robert Baden-Powell, valgte nemlig Junglebogen,
til at danne ramme for spejderarbejdet
for nogle af de yngste drenge. Igennem
Rudyard Kiplings (forfatteren til bogen
Junglebogen) fantastiske univers, kan de
yngste spejdere lære verden at kende og
opdrages af de ældre. Præcis som Mowgli
og ulveungerne lærer det af Akela, Bagheera og Baloo i bogen.
Ulveunger prøve kræfter med verden og
får sig nogle erfaringer inden for spejder,
men også inden for livet. Her er vide
rammer, og gennem leg prøver lederne,
at lære ulveungerne nogle værdier om
opførsel og respekt for andre, det at passe
på naturen, kammeratskab og at klare
sig selv. Da vi er en kristen organisation,
knyttes de nævnte værdier ofte sammen
med det kristne budskab.
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Aktiviteterne med ulveungerne tager
udgangspunkt i Junglebogen. De arbejder
f.eks. med at tænde bål, kende dyrespor,
kigge på kort og finde rundt, snitte, lege
og lave samarbejdsøvelser. Ulvene er især

glade for at fremstille genstande, hvor de
gerne bruger deres dolke. Det kan f.eks.
være legetøj, gaver eller pyntegenstande.
Ulveflokken tager naturligvis på ture og
sommerlejr. For mange af ulveungerne er
det første gang de sover i telt.
Efter nogle gange som ny ulveunge bliver
man optaget i flokken. Ved optagelsen
får man et ulvenavn. Disse navne er også
hentet fra Junglebogen. Alle navnene har
en betydning, der henviser til karaktertræk eller evner, spejderen besidder. Jeg
kan huske, at jeg ikke blev videre glad,
dengang jeg som 8 årig fik at vide, at mit
ulvenavn tilhørte en elefant. Men blev
dog ganske opløftet da jeg blev forklaret,
at det tilhørte den kloge fører-elefanten.
Den der viser de andre vejen.
I ulveflokken i Fuglebjerg bruger lederne
udelukkende drengenes ulvenavn. Ja,
faktisk kan det nogle gange knibe med at
huske deres ”rigtige” navne. Og navnet
hænger fast. Uanset om det er 20, 30, 50
eller 60 år siden man var ulveunge, så kan
man huske sit ulvenavn.
Jeg hed Kalanag.
Hvad hed du?
Kom og fejr Valdemarsdag sammen
med spejderne i Fuglebjerg!
Det foregår altid d. 15. juni (i år en
fredag). Man er velkommen fra kl.
17.30. Grillen er klar kl. 18, hvor man
selv tager noget med til. Salatbar og
drikkevarer kan købes til en fornuftig
pris. Efter spisning er der fælleshygge
omkring lejrbålet. Her har ulvene
og de andre spejdere tradition for at
underholde lidt.

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. juli 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
Præstegård

Tystrup

Haldagerlille

Dagens tekst

Juni 2018
1.s.e. trin.

10-06

2.s.e. trin.

17-06

3.s.e. trin.

24-06

4.s.e. trin.

28-06

torsdag

10.30

Lk.12,13-21
15.00
(koncert)

10.30

10.30

Lk.14,25-35
Lk.15,11-32

9.00
(Tom T.
Daugaard)

Mt.5,43-38

15.00
(gudstjeneste
for ældre)

Juli 2018
01-07

5.s.e. trin.

08-07

6.s.e. trin.

15-07

7.s.e. trin.

22-07

29-07

14.00

Mt.16,13-26

(jubilæum)

10.30
(Rikke M.
Nielsen)

9.00

Mt.10,24-31

(Tom T. Daugaard)

10.30

8.s.e. trin.

Mt.19,16-26

Mt.7,22-29

(Rikke M.
Nielsen)

9.00

9.s.e. trin.

(Tom T.
Daugaard)

Lk.12,32-48/
Lk.18,1-8

August 2018
05-08

10.s.e. trin.

12-08

11.s.e. trin.

19-08

12.s.e. trin.

26-08

13.s.e. trin.

10.30

Mt.11,16-24

(friluftgudstjeneste)

10.30

Lk.7,36-50
10.30
9.00
(Anne Gitte
Forslund)

Mt.12,31-42
Mt.20,20-28

September 2018
01-09

lørdag

11.00
(på byfestpladsen)

De søndage, hvor der er gudstjeneste i Tystrup og Haldagerlille i den periode,
hvor Fuglebjerg kirke er lukket, holder en lille ”kirkebus” parat ved Fugleberg
kirke en halv time før gudstjenestens begyndelse. Menighedsrådet håber, at
man vil benytte sig af denne mulighed for at komme i kirke.

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

03-06

