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LUCIA-AFTEN
JULEKONCERT
NYTÅRSPARADE

PLANT ET TRÆ

Martin Luther er blevet tillagt ordene om,
at hvis jorden går under i morgen, vil jeg
plante et træ i dag.
I anledning af reformationsjubilæet er
der derfor plantet træer på vore tre kirkegårde. Efter høstgudstjenesten 1. oktober
i Haldagerlille kirke plantede tidl. menighedsrådsmedlem ved Haldagerlille kirke
Margit Thers et paradisæbletræ (ovenfor).
Efter BUSK gudstjenesten 29. oktober
i Fuglebjerg plantede en spejder og en
konfirmand ligeledes et paradisæbletræ
(forsiden). Endelig blev der efter Allehelgensgudstjenesten 5. november i Tystrup
kirke plantet et morbærtræ af tidl. graver
ved Tystrup og Haldagerlille kirker Knud
Jensen (ovenfor).
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Træerne kommer aldrig til at bære frugt,
hvis jorden går under i morgen. Alligevel

er de blevet plantet. Der skal handles, som
om der er en fremtid og et håb og et liv og
en vækst. De tre træer på vore kirkegårde
vidner om et fremtidshåb, som der godt
kan være brug for i livet.
På Bibelens allersidste blade står der om
Livets træ i Paradis, at det bærer frugt
tolv gange om året, og bladene tjener til
lægedom for folk.
Det er vort fremtidshåb, at alle de sår,
mennesker er blevet påført af sig selv og
andre og omstændigheder, intet menneske har haft indflydelse på – på krop og
sjæl - at de skal læges i Paradis, dvs. dér
hvor Guds kærlighed opfylder alt og alle.
Allerede her og nu må dette håb give os
mod til at vente os alt godt fra Gud og
arbejde for udbredelse af hans lægende
fred og kærlighed, dér hvor vi er.
Birgitte Johannesen

STILLEGUDSTJENESTE MED
FREDSLYSET FRA BETLEHEM
I FUGLEBJERG KIRKE
Tirsdag 28. november kl. 19.30

JULEKONCERT
I HALDAGERLILLE KIRKE
Søndag 3. december kl. 15.00.

Stemningsfuld kort gudstjeneste,
lige inden den travle julemåned
begynder. Spejdere fra Fuglebjerg bærer Fredslyset fra
Betlehem ind i kirken. Efter
gudstjenesten fortæller spejderne om sommerens landslejr
i Sønderborg.
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. 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.

JULEHYGGE I
FUGLEBJERG
PRÆSTEGÅRD
Tirsdag 12. 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 med sang og musik.
Program for 9. januar og 13. februar annonceres senere i lokalavisen og ved opslag.

Medvirkende: Tine Karlshøj-Andersen,
Tværfløjte og Andreas Thrane Sørensen,
Klaver.
Koncerten har fået navnet ”Luk julefreden
ind”, efter Michael Bojesens sang af
samme navn, da dette netop er hensigten.
Der fokuseres på det centrale i julen,
såsom glæde, fred, hygge og at have tid til
hinanden. Det kan godt være svært, ikke
mindst i den travle og til tider stressede
julemåned. Derfor er koncerten tænkt,
som en mulighed for at stoppe op, nyde,
finde ro og lukke julefreden ind. Programmet tager udgangspunkt i stemningsfulde
klassiske værker, som f.eks. Schuberts
"Ave Maria", og flettes sammen med
nogle af de store julefavoritter (”O holy
night”, ”Santa Lucia” mv.). Ind imellem
dette, vil vi sammen synge nogle af julens
skønne sange og salmer. Ligeledes vil der
undervejs blive læst en lille julehistorie
af Tine, som også vil knytte nogle fortællinger til musikken. På denne måde bliver
det en helheds oplevelse der giver julero
helt ind i sjælen.
Efter koncerten er menighedsrådet vært
ved et lille traktement. Der er gratis
adgang til koncerten. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag.
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ADVENTSGUDSTJENESTE
SÆRLIGT TILRETTELAGT FOR
ÆLDRE I FUGLEBJERG KIRKE
SPISNING I KULTURLADEN
OG MUSIK- OG LUCIAGUDSTJENESTE I KIRKEN
Onsdag 13. 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.

Torsdag 21. december kl. 15.00
Beboerne i Fugleparken og Margrethehaven får en særlig indbydelse, men alle
– både yngre og ældre – er naturligvis
særdeles velkommen. Ved gudstjenesten
er der altergang, hvor brød og vin deles
ud, hvor menigheden sidder. Efter gudstjenesten bydes der på et glas vin og en
småkage.

Middagen er flæskesteg med traditionelt
tilbehør. Den koster 100 kr og kan bestilles på Kroen (tlf. 55 45 30 47) senest
torsdag den 7. december. Børn op til 12 år
halv pris. Kaffe med æbleskiver er gratis.
Glögg og øvrige drikkevarer, også til middagen, kan købes.
Ved musikgudstjenesten medvirker
Børnekoret, Fuglebjerg Ungdomskor,
Fuglebjergkoret og organist Anders Juhl.
Børnekoret og Ungdomskoret går Luciaoptog.
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 7. januar kl. 10.30
Efter gudstjenesten, er der kaffe, sodavand og kage i kirken. Alle – også ikke
spejdere – er velkommen.

STILLEGUDSTJENESTE I
FUGLEBJERG KIRKE
Torsdag 11. januar kl. 19.00
Denne gudstjeneste er med altergang.
Gudstjenesten vare ca. ½ time. Der er
bl.a. bibellæsning, bøn, fællessalmer og
dæmpet orgelmusik. Ind imellem er der
perioder med stilhed, så enhver har mulighed for at få ro til egne tanker.
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PRÆSTEN HAR FRI
14.-19. december.
14.-15. og 19. december passes embedet af
sognepræst Rikke M. Nielsen, Skelby, tlf.
55 45 00 69 og e-mail rmn@km.dk.
16.-17. december passes embedet af sognepræst Tom T. Daugaard, Hårslev, tlf. 55
45 63 42 og e-mail totd@km.dk.
Endvidere 12.-18. februar.

HØSTOFFERET
NYTÅRSMUSIKGUDSTJENESTE I FUGLEBJERG KIRKE
21. januar kl. 15.00
Vi får i år besøg af fire messingblæsere:
Ringstedkvartetten. De medvirker under
gudstjenesten. Når gudstjenesten er forbi,
får vi et glas vin og et stykke kransekage
og ønsker hinanden godt nytår. Derefter
fortsætter kvartetten en halv times tid
med en række numre.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
I TYSTRUP KIRKE
Søndag 4. februar kl. 19.00

Høstofferet til Menighedsplejen:
17/9 i Fuglebjerg kirke: 288,50
17/9 i Fuglebjerg Præstegård: 1490,00
1/10 i Haldagerlille kirke: 148,50

Du og din
familie ønskes en
glædelig jul og
et godt nytår

Konfirmanderne medvirker.

Kirkens Korshær afholder julemøde
5. december kl. 19.30 i Fuglebjerg Præstegård.
Taler er Flemming Janzen fra Kirkens Korshær.
Der serveres kaffe og the.
Basar.
Hilsen Korshærskredsen i Fuglebjerg
v. Grethe Larsen
Husk at aflevere lysestumper i våbenhuset!
Lysestumperne bliver smeltet om og solgt.
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NYT FRA SPEJDERNE

Fredslyset
Hvert år får den østrigske radio ORF
(Osterreihischen Rundfunk) fløjet et
Fredslys ind fra Fødselskirken i Betlehem
til Wien. Fredlyset er en flamme, der altid
brænder i Fødselskirken, og for andet år
i træk modtager Spejderne i Fuglebjerg
Fredslyset.
Efter en økumenisk gudstjeneste i Wien,
tager spejdere og Skt. Georgs gilder årets
Fredslys med hjem, for at sende det rundt
i deres eget land og videre til nabolande.
Økumeni er bestræbelsen på at skabe
samtale og forståelse mellem de forskellige kristne kirkesamfund. Til en økumenisk gudstjeneste deltager der typisk
præster fra flere religiøse samfund.

Siden 1996 har Fredslyset været bragt til
Danmark – og altså også Fuglebjerg.
Men hvorfor bringe en flamme rundt i
verden? Med flammen viser vi, at verden
kan stå sammen. At vi uanset tro har
samme ønske om fred. Det er værdifuldt
vi viser, at trods alt det der sker i verden,
så bevarer vi håbet. Med flammen modtages og videregives Fredslysets budskab:
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fred på jorden
Et lys for fællesskab
Et lys for forståelse
Et lys for fred og venskab
Et lys for tolerance
Et lys for nødlidende og ensomme
Et lys for aktivt arbejde
En gave som skal lyse op i adventstiden
En gave til dig så du kan tænde et lys til
glæde for andre

Et budskab alle kan have brug for at blive
mindet om.
I Danmark starter stafetten i Skt. Laurentii
kirke i Roskilde. Herfra bringer 2 spejdere
fra Fuglebjerg flammen til Fuglebjerg
kirke tirsdag d. 28. november. Her er
alle velkommen til aftengudstjeneste kl.
19.30 hvor bl.a. de store spejdere deltager.
Hvis du har lyst kan du tage et lys eller en
olielampe med og få Fredslyset med hjem
og sprede lys, glæde og varme.
Husk vi samler
”brugte” juletræer
Så tag godt i mod d. 6. januar 2018,
når vi henter juletræer i Fuglebjerg by.
Bind gerne 20 kr. på træet og sæt det
ud til vejen. Bor du udenfor byen, men
kan samle en bunke med naboens træer?
Så kontakt os endelig.

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
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. januar 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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28-11

tirsdag

December 2017
1. søndag
03-12
i advent
2.
søndag
10-12
i advent
13-12

onsdag

17-12

3. søndag
i advent

21/12

torsdag

31-12
Januar
01-01

4. søndag
i advent /
juleaften
Juledag
St. Stefans dag/
2. juledag
Julesøndag
2018
Nytårsdag

07-01

1.s.e.h.3k.

11-01

torsdag

14-01

2.s.e.h.3k.

21-01

Sidste s. e.h.3k.

24-12
25-12
26-12

Søndag
septuagesima
Februar 2018
Søndag
04-02
seksagesima
Fastelavns
11-02
søndag
18-02
1.s.i fasten
25-02
2.s. i fasten

Fuglebjerg

Tystrup

Haldagerlille

Dagens tekst

19.30
(Fredslysgudstjeneste)

15.00

10.30

(Koncert)

10.30

Lk.4,16-30
Mt.25,1-13

19.00
(musikgudstjeneste)

9.00

Lk.1,67-80

(Tom T. Daugaard)

15.00
(gudstjeneste særligt
for ældre)

16.30

15.15

14.00

Lk.2,1-14

10.30

Jhs.1,1-14

10.30

Mt.10.32-42
10.30

15.00
10.30

Mt.2,13-23
Mt.6,5-13
Mk.10,13-16

(Nytårsparade)

19.00
(Stillegudstjeneste)

10.30
15.00
(musikgudstjeneste)

Jhs.4,5-26
10.30

28-01

Jhs.12,23-33
10.30

10.30

19.00

Mt.25,14-30

Mk.4,26-32

(Kyndelmisse)

10.30

Lk.18,31-43

9.00
10.30

Lk.22,24-32
Mk.9,14-29

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

Dato Søndagens navn
November 2017

