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Livets mening
H.C. Andersen har skrevet et eventyr,
der hedder Sneglen og rosenhækken.
Sneglen er negativ, kan ikke se nogen
mening med noget. Den siger til rosenhækken: Har De nogensinde gjort rede
for Dem selv, hvorfor De blomstrede?”
”Nej!” siger rosenhækken. ”Jeg
blomstrede i glæde, for jeg kunne ikke
andet. Solen var så varm, luften så
forfriskende, jeg drak den klare dug,
og den stærke regn; jeg åndede, jeg
levede! Der kom fra jorden en kraft op
i mig, der kom en kraft fra oven, jeg
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fornemmede en lykke, altid ny, altid
stor, og derfor måtte jeg altid blomstre;
det var mit liv, jeg kunne ikke andet!”
”Alt blev givet mig!”
Og rosentræet fortsætter: ”Bladene
falder af, de flyver hen i vinden! Dog:
Én af roserne så jeg blive lagt i husmoderens salmebog, én af mine roser fik
plads ved en ung, dejlig piges bryst,
og én blev kysset af en barnemund i
livsalig glæde. Det gjorde mig så vel,
det var en sand velsignelse. Det er min
erindring, mit liv!”
Birgitte Johannesen

Sommergudstjeneste
Særligt tilrettelagt for ældre i Haldagerlille kirke torsdag 27. 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. Mangler nogen kørelejlighed, kan man henvende sig til
Dorthe Friis Hansen senest fredag 21.
juni på tlf. 51 15 84 65.

Gudstjenester i
Fugleparken
13. juni kl. 10.30 v. Birgitte Johannesen
27. juni kl. 15.00. Gudstjenesten holdes i
Haldagerlille kirke v. Birgitte Johannesen
11. juli kl. 10.30 v. Tom Daugaard
25. juli kl. 10.30 v. Tommy Corfixen
8. august kl. 10.30 v. Birgitte Johannesen
22. august kl. 10.30 v. Tom Daugaard

Friluftgudstjeneste ved Tystrup Sø
Søndag 4. august kl. 10.30
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.
Der serveres kaffe og kage. I tilfælde
af dårligt vejr, holdes gudstjenesten i
Tystrup kirke.
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hvor den kommende konfirmand med
en eller begge forældre og dåbsattest
møder op mellem kl. 17.00 og 19.00.
Der er konfirmation i Fuglebjerg kirke
3. maj kl. 9.00 og 11.00, i Tystrup kirke
10. maj kl. 10.30 og i Haldagerlille
kirke 17. maj kl. 10.30.

Konfirmandindskrivning
Af konfirmander, bosiddende i Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille sogne
med henblik på konfirmation i en af
sognets kirker foråret 2020.
Der gøres opmærksom på, at der af
pladshensyn både i konfirmandstuen
og i Fuglebjerg kirke kun helt undtagelsesvis forberedes konfirmander
bosiddende uden for pastoratet.
Indskrivning til konfirmationsforberedelse efter sommerferien foregår i
Fuglebjerg Præstegård torsdag 6. juni,

Indsamlinger
Landsindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp søndag 10. marts:
Husstandsindsamling: 3.794,00 og
indsamlet i Fuglebjerg kirke: 762,00
Menighedspleje 2019:
Salg af orgelpiber: 500,00 kr
Kollekt ved Nytårsparaden 6. januar:
791,00 kr

Sognepræstens ferie
14.-16. juni:
Embedet passes af sognepræst Tommy Corfixen
(tlf. 21 52 60 91 og e-mail ttc@km.dk)
29. juni - 5. juli:
Embedet passes af sognepræst Tommy Corfixen
(tlf. 21 52 60 91 og e-mail ttc@km.dk)
16.-21. juli:
Embedet passes af sognepræst Tommy Corfixen
(tlf. 21 52 60 91 og e-mail ttc@km.dk)
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23.-28. juli:
Embedet passes af sognepræst Tom T. Daugaard
(tlf. 55 45 63 42 og e-mail totd@km.dk)

25 års jubilæum
1. september 2019, er det 25 år siden,
organist Anders Juhl blev ansat som
organist i den danske folkekirke.
Ansættelsen var i et lille honorarlønnet embede ved Kvislemark kirke.
Sidenhen blev Anders endvidere ansat
ved Fyrendal og Førslev kirke. Han
har efterfølgende virket som fast vikar
i Skelby og Gunderslev kirker og fra
2008 til 2014 som organist ved Karrebæk og Fodby kirker.
Igennem nogle år uddannede Anders
sig ved Kirkemusikskolen med orgel
og korledelse som hovedfag og kunne
afslutte forløbet i 2009.
I 2014 blev embedet i Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille pastorat ledigt,
og siden 1. oktober 2014 har Anders
været vores organist. Hermed blev han
en af efterfølgerne til sin far, Herluf
Juhl, som i en periode var organist ved
kirkerne tilbage i 70’erne.
Med ledelsen af børnekor, ungdomskor,
voksenkor og en vokalgruppe er han
med til at give gudstjenestelivet et
løft og vise kirkens ansigt udadtil.
Menigheden kan glæde sig over et

kvalificeret orgelspil, hvad enten det
er til de traditionelle salmer, rytmisk
musik eller klassiske musikstykker.
Sidste år fik Fuglebjerg kirke nyt,
digitalt orgel, der åbner op for nye
musikalske udtryk, som Anders er i
fuld gang med at udforske.
Han har en god menneskelig og musikalsk indføling ved gudstjenesterne,
de kirkelige handlinger og arrangementerne i præstegården.
Han er ikke bange for at påtage sig nye
opgaver og involvere sig i menighedslivet også ud over det musikalske. En god
organist er guld værd for menighedslivet, og en sådan har vi her på stedet.
Jubilæet markeres ved gudstjenesten 1. september i Fuglebjerg
kirke kl. 10.30, hvor bl.a. kirkens
kor vil medvirke.
Menighedsrådet ønsker Anders hjertelig
tillykke med jubilæet og ser frem til et
fortsat godt samarbejde de kommende år.

B.J.
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Korene optager
nye medlemmer efter
sommerferien
Efter en god sæson med varierede
aktiviteter for korene, starter de igen
efter sommerferien:

Børnekoret

1.-3. klasse, Fredag den 6. september
kl. 15.00 – 16.00 i Fuglebjerg kirke.

Ungdomskoret
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4. klasse – ca. 22 år, Fredag den 6.
september kl. 16.30 – 18.00 i Fuglebjerg
kirke.

Fuglebjerg koret

Ca. 18 år og opefter, Onsdag den 4.
september kl. 19.00 – 21.00 i Fuglebjerg
kirke
Skulle du være interesseret i at synge
med os, kan du møde til en prøve eller
kontakte organist og korleder Anders
Juhl for nærmere information.
Tlf: 60 94 77 45 eller
email: organistandersjuhl@gmail.com

Set og sket

Du skal ikke vise medlemskort eller
betale. Du er velkommen, vi er glade
for, at du kommer, og hvis du ikke kan
transportere dig selv, kan du bestille
kirkebilen.

Billederne her viser et udsnit af, hvad
de seneste måneder har budt på.

SET OG SKET

”Hyggeeftermiddag i præstegården”, ”Koncert i Tystrup kirke”, ”Børnegudstjeneste i Fuglebjerg kirke” – dette er blot et lille udpluk af de mange former
for gudstjenester og arrangementer, som alle i sognene indbydes til at deltage i.

Børn, der er blevet døbt i Fuglebjerg,
Tystrup eller Haldagerlille kirke for
fem år siden fik en særlig indbydelse
til børnegudstjenesten den 5. februar.
Ved døbefonten gav præsten dem hver
en børnebibel til minde om begivenheden.

Rytmerne rullede under hvælvingerne
og satte både børn og voksne i bevægelse ved ”Syng-med-koncerten” i
Fuglebjerg kirke 24. februar.
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SET OG SKET

Mange benyttede sig af opfordringen
til at besøge Natkirken mellem 19:30
og 22:00 den 1. marts. Og det blev en
oplevelse at mærke roen sænke sig
over sindet i den særlige natbelysning.
Orgeltoner og hangklange, blandede
sig med tankevækkende indslag fra
konfirmanderne, koncentationen ved
fremstilling af et lille kors sammen
med spejderne, andagt og en god
fortælling.
Der var fyldt til sidste plads i Forsamlingshuset den 5. marts, da Per Larsen
holdt foredrag om sit begivenhedsrige
liv som chefpolitiinspektør. Mødet var
arrangeret af De ni sogne, som udgjorde den gamle Fuglebjerg kommune.
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Fastetiden bød på to meget fine orgelkoncerter. De varede bare en halv
time, men de gav os det, som organist
Anders Juhl havde stillet os i udsigt:
ro og eftertanke.

Fuglebjerg kirkegård
Nu med vandvogn
Selv hvis din blomsterhave ikke er
større, end du kan have den i en kasse
eller krukke, så ved du, at du må ud til
den med vandkanden hver- hveranden
dag i en tør periode for at forhindre, at
dine blomster visner.

SET OG SKET

Søren Lynge trak både helt unge og
mere modne mennesker til præstegården, da han den 26. marts holdt
et yderst
veloplagt
foredrag om
vejen til mental sundhed,
og personlig
succes.

Tænk dig så, at du havde ansvar for at
holde liv i en blomsterpark på Fuglebjerg kirkegårds størrelse. Der skulle
godt nok bæres nogen vandkander ud!
Det kender graverne godt til, og derfor
har de med glæde skiftet kanderne ud
med en brugt vandvogn, da den blev
tilbudt kvit og frit.

Dorthe Friis Hansen
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Nyt fra menighedsrådet
Landsbyklynger
Vores graver Thyge Brandt har sørget
for, at menighedsrådet har fået en orientering om Landsbyklynger.
Landsbyklynger er et landsdækkende initiativ til gavn for os, der bor
udenfor de større bysamfund. Ideen
er, at en klynge af landsbyer finder
sammen for at udnytte menneskelige
og fysiske ressourcer på tværs af sognegrænserne. Fuglebjerg, Tystrup og
Haldagerlille er med i den klynge på
ni sogne, der hedder, ”Landet mellem
byerne”, fordi den ligger mellem byerne Næstved, Slagelse, Sorø, Skælskør
og Ringsted.

Orienteringsmøde

Thyge Brandt er medlem af styregruppen bag den lokale klynge. Her går opgaven ud på at udbrede kendskabet til
initiativet og gøre opmærksom på de
muligheder og fordele, det rummer.
Den fælles hjemmeside er projektets
omdrejningspunkt:

Han berørte også en sag af en helt
anden karakter, som menighedsrådet
skal tage fat på i det kommende år.
Det er spørgsmålet om, hvorvidt de
tre sogne skal slås sammen til ét sogn i
forbindelse med menighedsrådsvalget
2020. Efter sidst valg fik menighedsrådet biskoppens tilladelse til at undlade
omvalg, efter at der kun var opstillet
en kandidat i Haldagerlille sogn og
ingen i Tystrup, men sådan kan vi
ikke blive ved. Derfor indbyder vi i
efteråret menigheden i de to sogne til
en drøftelse, der kan danne grundlag
for en afgørelse.

Landet Mellem Byerne
Byerne Fuglebjerg, Sandved/
Tornemark og omegn
https://www.landetmellembyerne.dk/
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information om arrangementer ind på
hjemmesiden og notere dem i den fælles kalender for de ni sogne i ”Landet
mellem byerne”.

Menighedsrådet bakker op om initiativet, og både præst og organist har vist
sagen interesse i praksis ved at lægge

Efter gudstjenesten den 7. april afholdt
menighedsrådet orienteringsmøde
om, hvad der er sket i det forløbne år.
Menighedsrådets formand Ole Kert
berettede om de store og udgiftstunge
projekter som ind-og udvendig kalkning af Fuglebjerg kirke, udskiftning
af råddent gulv i Tystrup kirkes nordside, rensning af Haldagerlille kirkes
orgel efter angreb af borebiller, og nyt
højttaleranlæg i præstegården.

Derefter orienterede sognepræsten
om de mangeartede gudstjenester og
arrangementer, der er afholdt i det
forløbne år, hvorefter der blev rundet
af med lidt om disse tre emner:

Anvendelsen af menighedsplejens midler:
Alt hvad der samles ind ved gudstjenester og arrangementer, anvendes
til menighedsplejen (bortset fra de få
gange om året, hvor der indsamles
til andet formå)l. Menighedsplejens
midler anvendes til børnefamilier, der
står i en situation, hvor de har brug for
en håndsrækning.
Status på klokkeprojekt: Menighedsrådet
arbejder på at anskaffe en ny klokke,
så vi ligesom Tystrup og Haldagerlille
kirker kan ringe med to klokker i smuk
samklang. Vi er blevet pålagt at finansiere projektet med fondsmidler, og det
viser sig ikke at være en helt let opgave.
Menighedsrådets visioner for det kommende år: I det forløbne år har menighedsrådet særligt arbejdet med tre
opgaver:
• Kontakt med børnene og deres
forældre fra børnene bliver døbt til
de bliver konfirmeret
• Pilgrimsgudstjeneste (vandring til
pastoratets kirker)
• Årligt/ halvårligt møde med gudstjeneste, kaffebord og et vægtigt
foredrag.
I det kommende år tager vi fat på:
• Babysalmesang
• Skole-kirke samarbejde; kirkebørnehave samarbejde
• Samtaler om tro
Inden ordet blev givet til organist
Anders Juhl, som orienterede om sit
koncert-og korarbejde lød en opfordring fra menighedsrådet til at sende
synspunkter og ideer til os, eller møde
frem og forelægge dem. Alle menighedsrådsmøder er åbne.

Reparation af dige og trappe på Tystrup kirkegård
Kampestensdiget på højre side af hovedstien til kirken og den lille trappe
mellem diget og muren har længe
været i en sørgelig forfatning. Det er
der nu gjort noget ved, og det har vi en
del at takke for.
Graver Karin S. Pedersen pressede
stærkt på, for at få arbejdet gjort, fordi
trappen var direkte farlig at benytte,
og hun har været med i projektet fra
start til slut. Graver Karsten Fabricius,
som er uddannet anlægsgartner, var
klar til at lede arbejdet. Materialerne
blev bragt til veje ved, at suppleant i
menighedsrådet Ole Rasmussen leverede tilhugne kampesten til diget, som
han hentede hos sine naboer Camilla
og Jakob Holm-Nielsen og Lasse Thers
kom med et læs piksten til trappen,
som han og hans familie har samlet op
i marken.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Udhængsskabet ved
Tystrupvej

Tilbage stod den hårde tørn med at få
de tunge sten bakset på plads. Den har
graver Thyge Brandt og medhjælperne
Egon Jørgensen og Steen Hansen taget
på sig sammen med Karsten. Derefter
kunne området jævnes og en ny fin
plæne blive skabt.
Som tak for denne indsats inviterer
menighedsrådet alle, der har bidraget
til det smukke resultat, på kaffe og
kringle sammen med den øvrige menighed efter gudstjenesten i Tystrup
kirke den 26. maj.

Menighedsrådet bruger ikke længere
udhængsskabet på hjørnet af Tystrupvej og Bakkegårdsvej. VinstrupTystrup Bylaug har givet udtryk for,
at de gerne vil overtage det. Menighedsrådet kan kun være glad for, at
udhængsskabet finder anvendelse.
Derfor tilhører det nu Vinstrup-Tystrup Bylaug.
Dorthe Friis Hansen, sekretær

Datoer for kommende
menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 11. juni kl. 17:45
Tirsdag den 13. august kl. 17:45
Tirsdag den 10. september kl. 17:45

Indsamlinger og midler til menighedspleje 2019:
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Salg af orgelpiber: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500,00 kr
Kollekt ved nytårsparade  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  791,00 kr
Folkekirkens nødhjælp 10/3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 762,00 kr
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Region øst
Den 29. april var frivillige og ansatte til
Regionsmøde, der hørte vi bla. om
“Den nye struktur i KirkensKorshær”,
“Det sociale arbejde på Lolland Falster”
“Børne/familie arbejde og skaveruplejren.
En rigtig hyggelig dag!
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NYT FRA SPEJDERNE

Piger der tør..
og har gjort det i 100 år
Lørdag den 4. maj kunne De grønne pigespejdere fejre 100 års jubilæum.
Ca. 1.700 pigespejdere var samlet i Århus
til en jubilæumsdag fyldt med oplevelser,
royalt besøg, udfordringer, sjov og fællesskab.
Dagen bød bl.a. på faneoptog gennem
Århus midtby, gudstjeneste i Domkirken
- både om formiddagen for de yngste og
med fakkeloptog og aftengudstjeneste for
de lidt større, aktiviteter over hele byen,
forlystelser i Tivoli Friheden og koncert
med Luftens Helte.
En af gruppens piger, Rebecca Følsgaard,
kunne samme dag fejre sin 11 års fødselsdag .... ikke mange kan sige, at de har holdt
fødselsdag sammen med 1.700 veninder.

www.fugleposten.dk
Vi mødes på
Spejdergården, Falkevej 21
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

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

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 2019:
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 text

Juni 2019
10.30

09-06 Pinsedag

10.30

9.00

Jh.14,22-31

Gunderslevholm
11.00

10-06 2. Pinsedag
16-06 Trinitatis s.

Jh.15,26-16,4

9.00

Jh.3,1-15

(Tommy Corfixen)

23-06 1.s.e.trin.

10.30

Lk.16,19-31

15.00

27-06 Torsdag

(gudstjeneste for ældre)

9.00

30-06 2.s.e.trin.

Lk.14,16-24

(Tommy Corfixen)

Juli 2019
07-07 3.s.e.trin.

10.30

Lk.15,1-10

14-07 4.s.e.trin.

10.30

Lk.6,36-42

21-07 5.s.e.trin.

9.00

Lk.5,1-11

(Tommy Corfixen)

9.00

28-07 6.s.e.trin.

(Tom Daugaard)

Mt.5,20-26

August 2019
10.30

04-08 7.s.e.trin.

Lk.19,1-10

(gudstjeneste ved
Tystrup sø)

11-08 8.s.e.trin.

10.30

Mt.7,15-21

18-08 9.s.e.trin.

10.30

Lk.16,1-9

25-08 10.s.e.trin.

10.30

Lk.19,42-48

September 2019
01-09 11.s.e.trin.

10.30
(organist-jubilæum)

Lk.18,9-14

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

02-06 6.s.e.påske

