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MENIGHEDSRÅDSVALG

2016

Opstillingsmøde i
Fuglebjerg Præstegård
Tirsdag
13. september 2016
kl. 19.00

Alle, der har lyst til at deltage i det kirkelige arbejde, er mere end velkomne til
at stille op til valg til menighedsrådet.

Der vil den 13. september 2016, kl. 19.00
blive afholdt et orienteringsmøde om det
kommende valg til menighedsrådet.

I menighedsrådet indgår der forskellige
udvalg. Her kan nævnes: præstegårdsudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg, aktivitets- og bladudvalg, hjemmesideudvalg og der skal vælges en kontaktperson
til personalet og en kirkeværge til hver af
de 3 kirker. Så der er nok af udfordringer.

Her er de vigtigste frister op til valget:

Menighedsrådene i Fuglebjerg og Tystrup / Haldagerlille har besluttet at slå
sig sammen til et fælles menighedsråd
fra det kommende valgår, det vil sige
gældende fra 1. søndag i advent, den 27.
november.
Der skal opstilles 13 personer til medlemmer af det kommende menighedsråd.
Antal af medlemmer er 3 fra Tystrup, 3
fra Haldagerlille og 7 fra Fuglebjerg. Herudover skal der bruges 2 personer som
suppleanter. Dog er reglerne således, at
der skal foretages selvstændige valg med
særskilte kandidatlister for hvert af sognene Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille. Dette vil ske under ledelse af den
fælles valgbestyrelse, der består af Otto
Hansen, Kjeld Jacobsen, Jens Palm og Ole
Kert.
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4. til 11. september 2016
I denne periode, skal reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister bekendtgøres fra prædikestolen og i de lokale aviser. Datoen for opstillingsmødet
kan annonceres samtidig.
13. september 2016
Dato for afholdelse af opstillingsmødet.
Og sidste frist for afholdelse af det offentlige orienteringsmøde.
20. september kl. 19.00 til
27. september 2016 kl. 19.00
Tidsrum for indlevering af kandidatlister.
11. oktober 2016
Aflysning af valget, hvis der kun er én
gyldig kandidatliste
1. november 2016
Frist for aflevering af særlig stedfortræderliste
8. november 2016
Dato for afstemningsvalg

OMVENDT GUDSTJENESTE I
FUGLEBJERG KIRKE
Tirsdag d. 6. september kl. 17.00
Ved denne gudstjeneste prøver vi at stå
op, når vi synger, og blive siddende, når
vi hører fra Bibelen, beder og andet. Desuden er det kirkegængerne selv, der bestemmer, hvilke salmer, der skal synges.
Man kan med bringe en eller flere sedler
med salmenummer forslag hjemmefra,
eller man kan vælge på stedet i kirken.

HYGGEEFTERMIDDAGE
Der er gratis kaffebord, og alle er hjertelig
velkommen.
Tirsdag 13. september
kl. 14.00
Tidl. ungdomsinspektør
i Suså kommune Leif
Gaarn-Larsen fortæller
om sit spændende liv:
Født under en paraply,
kok på en fiskekutter,
pølsemand i Nyhavn, taxi-chauffør, berejst i hele
USA & Europa, min bror
myrdet i København –
og meget andet.
Tirsdag 11. oktober kl. 14.00
Sognepræst Anne Gitte Forslund fortæller om sit arbejde som arresthuspræst.

Alle forslag samles i organistens sorte
hat, og vi trækker så mange, vi kan nå på
en times tid. Præsten holder en kort prædiken ud fra den første salme, der trækkes.

GUDSTJENESTER I
FUGLEPARKEN
8. september kl. 14.30
Høstgudstjeneste ved Birgitte Johannesen.

Tirsdag
8. november
kl. 14.00
Tom Jørgensen,
Glumsø:
Min volontør rejse
til
landbrugsskolen
Wutomi Agri i det
sydlige Mozambique.

GUDSTJENESTE
I TYSTRUP KIRKE
Lørdag 17. september kl. 11.00.
En lidt kortere gudstjeneste uden altergang, med salmer, der vil være kendte for
mange, og med dåb.

22. september kl. 14.30
ved Tom T. Daugaard.
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HØSTGUDSTJENESTER
Pastoratets høstgudstjenester bliver afholdt således:
FUGLEBJERG KIRKE
18. september kl. 14.00
Alle er velkommen til at medbringe lidt
af årets høst fra haven eller supermarkedet. Efter frokosten holdes der auktion
uden for – eller i – kirken over de medbragte lækkerier og kirkens blomsterudsmykning. Der vil også være salg af kaffe
og kage. Alt, hvad der lægges i kirkens
indsamlingsbøsser og indkommer ved
auktionen og salg af kaffe og kage går til
pastoratets julehjælp.

TYSTRUP KIRKE
25. september kl. 10.30.
Efter gudstjenesten
serveres der kaffe.
Høstofferet går til
pastoratets julehjælp.
På grund af vigende tilslutning til høstgudstjenesterne har TystrupHaldagerlille menighedsråd besluttet, at
der afholdes én årlig høstgudstjeneste på
skift i Tystrup og Haldagerlille kirke.

KONCERT I FUGLEBJERG KIRKE
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Søndag 25. september kl. 16.00.
Herlufs Vokaler og Anja Lillemæhlum
Herlufs Vokaler, der er et ensemble med
en grundstamme fra Herlufs Holm Kirkes kammerkor, der vil synge værker af
bl.a. Duruflé, Michael Bojesen, Robert
Hugill, Bo Holten, Emil Hartmann og
Karsten Gyldendorf.

Anja debuterede
som solist i 2015,
hvor Herlufs
Vokaler også medvirkede ved hendes
debutkoncert, der blev transmitteret i
DR P2- musik.

Med sig har de den meget dygtig Cellist
Anja Lillemæhlum, der udover at medvirke sammen med koret også vil spille solo.

Vel mødt til en dejlig eftermiddag i selskab med dejlig klassisk musik. Der er
gratis adgang til koncerten.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Fuglebjerg menighedsråd:
Torsdag 22. september kl. 18.30 i
Fuglebjerg Præstegård.
Tystrup-Haldagerlille menighedsråd:
Møde tirsdag 4. oktober kl. 19.00 hos
Margit Thers, Ravnebjergvej 7.
Fællesmøde for Fuglebjerg og
Tystrup-Haldagerlille menighedsråd:
torsdag 29. september kl. 19.00 i
Fuglebjerg Præstegård.
Møderne er offentlige.

LØVFALDSTUR

SANGCAFEER
Torsdag d. 6. oktober
kl. 9.30-11.00
Kirkesanger Nete PrahlLauersen er værtinde. Det
betyder, at hun styrer os
gennem
formiddagen,
som har temaet Kærlighed.
Torsdag d. 17. november
kl. 9.30-11.00
Dagens tema er årstidens
sange/salmer, og ved denne sangcafé er det Erik
Stænger der er vært, og
som undervejs vil give
sangene et ord med på vejen.

Søndag 2. oktober kl. 10.30.
Vi begynder med gudstjeneste i Fuglebjerg kirke kl. 10.30.

Kan du lide at synge og hygge dig med
andre sangglade mennesker – så mød op
og vær med.

Efter gudstjenesten serveres der frokost
på Fuglebjerg Kro. Når vi er dejligt mætte, fortsætter vi ud i det sikkert farverige
landskab, hvor kaffen drikkes undervejs.
Vi forventer at være hjemme igen kl. ca.
17.30.

Anders Juhl sidder ved klaveret og slår
"kammertonen" an, i vores musikalske
fællesskab. Du er velkommen til at foreslå kendte og mindre kendte sange/salmer, måske har du din egen favorit.

Pris: 100 kroner + betaling for drikkevarer til frokosten. Tilmelding senest torsdag 22. september til Ole Kert, tlf. 55 45
38 25.

Vi starter med kaffe og morgenbrød, og
en snak over bordet. Vi glæder os til at
se jer.

SOGNEPRÆSTEN HOLDER FRI
2.-4. september.
Embedet passes af sognepræst Tom T.
Daugaard, Hårslev, tlf. 55 45 63 42 og
e-mail totd@km.dk.
16. september og 17.-23. oktober.
Embedet passes af sognepræst Gunver B.
Nielsen, Kvislemark, tlf. 27 20 41 24 og
e-mail gbn@km.dk
11.-13. november.
Embedet passes af Tom T. Daugaard.
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Suså Gospelkor

GOSPELGUDSTJENESTE
Fuglebjerg kirke
søndag 9. oktober kl. 14.00
Medvirkende: Sognepræst Birgitte Johannesen og Suså Gospelkor ledet af Anders Juhl.

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.

KURT RAVN I FUGLEBJERG
KIRKE
Tirsdag 25. oktober kl. 19.00
Gratis koncert med Kurt Ravn. Billetter
kan afhentes i Brugsen i Fuglebjerg eller
i Købmanden i Sandved fra 11. oktober.

5-ÅRS DÅBSDAGSGUDSTJENESTE
– BØRNEGUDSTJENESTE
Fuglebjerg kirke
torsdag 13. oktober kl. 17.00.
Det er en kort børnegudstjeneste for de
børn, som er blevet døbt i Fuglebjerg, Tystrup eller Haldagerlille kirke i 2011.
Men alle børn er meget velkomne. Og efter gudstjenesten er der aftensmad i Præstegården for alle børn og forældre.
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Koncerten arrangeres af De ni sogne i tidligere Fuglebjerg kommune.
Bemærk at der
er et begrænset
antal billetter.

BUSK GUDSTJENESTE
i Fuglebjerg kirke søndag 30. 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 forældre er
naturligvis meget velkomne.

ALLE HELGEN
I PASTORATETS KIRKER
Haldagerlille kirke:
Søndag 6. november
Gudstjeneste kl. 10.30.
Fuglebjerg kirke:
Søndag 6. november
Gudstjeneste kl. 16.00.
I begge kirker er der lejlighed til at tænde
et lys for den eller dem, man denne dag
særligt tænker på.

SPIL DANSK DAG
Morgensang i Fuglebjerg kirke torsdag
3. 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.
Alle er velkommen.

I Haldagerlille 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.
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KONFIRMANDDAG MED
GUDSTJENESTE I FUGLEBJERG
KIRKE LØRDAG 19. NOVEMBER
Konfirmanddagen for det kommende
skoleårs konfirmander bliver lørdag 19.
november.

EFTERÅRSMØDE
– DE NYE KRISTNE...
Folkekirkens Mission indbyder til efterårsmøde i Holsted Kirke og Sognegård
lørdag den 24. september kl. 10.30.
Alle er velkomne.

Konfirmanderne møder om formiddagen
og bruger dage til på forskellig måde at
forberede en gudstjeneste, som afvikles
i Fuglebjerg kirke om eftermiddagen kl.
16.00.
Her er alle velkommen til at se og høre,
hvad konfirmanderne har arbejdet med.

Programmet byder på oplæg fra flygtningepræst i Næstved, Nete Ertner Rasmussen, og en kristen flygtning, der med
egne ord vil beskrive sin situation.
Desuden fælles spisning og sange, nyt
om provstikomiteens volontørordning
mv., eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl. 15.30.
Deltagerpris kr. 75, inkl. spisning og kaffe/te, som betales, når mødet begynder.
TILMELDING
Tilmelding fra den 15. august
til den 15. september til:

KONCERT I TYSTRUP KIRKE
MED MARIE CARMEN KOPPEL
1. søndag i advent, 27. november
kl. 14.00
Vi fejrer advent og julens komme med et
brag af en koncert. Marie Carmen Koppel, vil med sin store musikalitet og dejlig
stemme, fortolke julens sange og salmer,
og bringe os i den rette stemning til at gå
julen i møde. Til denne koncert tages der
entré kr. 125,- plus gebyr. Billetter købes
på Billetnet (Ticketmaster.dk) fra den 1.
september.
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Vel mødt til en stor oplevelse.

Inge Strikkertsen, Næstved
E-mail: ingestrik@stofanet.dk
Tlf. 30 49 83 70
eller
Karin Schmidt, Toksværd,
E-mail: karin123mail@gmail.com
Tlf. 50 74 14 56
eller
Erling Nielsen, Fuglebjerg,
E-mail: erlingnielsen@stofanet.dk
Tlf. 55 45 35 83
Eventuelle spørgsmål om mødet
rettes til formanden, Henning
Marcher, tlf. 55 77 55 38.

NYT FRA SPEJDERNE

Spejdersommer
På årets sommerlejr var der deltagere
fra 6 år og op til over 60. Alle spejderne
fra Fuglebjerg tog nemlig afsted på lejr
sammen. Stedet var Egehytten nær Faxe
Ladeplads. Vi har haft en væld af oplevelser! Både klassisk lejrbål og madlavning i det fri. Men også voldsom storm
om natten der rev et teltoversejl af. Af de
lidt sjovere oplevelser kan nævnes vores
virksomhedsbesøg på rensningsanlægget i Faxe, et godt slag minigolf og ikke
mindst vores store fællesdag. At løse opgaverne på fællesdagen krævede blandt

andet besøg hos en våbensmed og heksen Medine.
Vi deltog i søndagens gudstjeneste i Faxe
Kirke, hvor præsten vidste vi kom og
derfor havde gjort det lidt "ungdomsvenligt".
Endnu en god sommerlejr har givet både
børn og voksne gode minder.
Må vi også give dig nogle?
Kig forbi www.fugleposten.dk eller find
Spejdere i Fuglebjerg på Facebook.
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Kirkelig Vejviser

Fuglebjerg Pastorat

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.

Sognepræst:
Birgitte Johannesen, Anne Marievej 1 A,
4250 Fuglebjerg, Tlf. 55 45 31 81, sbj@km.dk

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(Rådhuset), 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 Menighedsråd
Menighedsrådformand: Liselotte Vinholt,
Spurvevej 14B, 4250 Fuglebjerg,
tlf. 55 45 43 47.
Kirkeværge: Otto Hansen,Vesterhavevej 154,
4736 Karrebæksminde, tlf. 30 31 79 20.
Graver: Thyge Brandt, Fuglebjerg.
kirkegaard@c.dk Træffes på kirkegårdens
tlf. 55 45 41 10, tirs.-fre. kl. 12-13.
Regnskabsfører for Fuglebjerg:
Flemming Carlson, Benediktevej 10,
4250 Fuglebjerg,tlf. 55 45 40 71.
www.fuglebjergkirke.dk

Tystrup-Haldagerlille
Menighedsråd
Menighedsrådformand: Kjeld Jacobsen,
Ravnebjergvej 4, Haldagerlille, 4250
Fuglebjerg,tlf. 55 45 39 95.
Kirkeværge: Jens Palm,Næblerødvej 14, Haldagerlille, 4250 Fuglebjerg, tlf. 40 45 35 93.
Graver i Tystrup: Bo Serop.
E-mail: graver@tystrupkirke.dk, træffes på
kirkegårdens tlf. 51 54 22 50, kl. 8.00-15.00.
I postkassen ved graverhuset kan der lægges
meddelelser til graveren.
Graver i Haldagerlille: Henvendelse til
kirkeværgen
Regnskabsfører: Se under Fuglebjerg kirke.
www.tystrupkirke.dk
www.haldagerlillekirke.dk

Bladudvalget: Torben Jannerup (ansv.),
Lasse Thers, Jens Palm, Birgitte Johannesen.
Stof til næste nummer af kirkebladet
indleveres senest den 20. oktober 2016:
Torben Jannerup, e-mail: tj@jannerup.dk
Organist ved de tre kirker: Anders Juhl,
Abrikosvej 8, 4700 Næstved, tlf 60 94 77 45,
e-mail: organistandersjuhl@gmail.com
Kirkens personale har fri om mandagen.

Fuglebjerg Missionshus
SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2016
To. 08.09.

Møde v/spr. Birgitte Johannesen. Emne: ”Kvinder i Bibelen”.

Lø. 24.09.

Folkekirkens Mission Næstved Provsti efterårsmøde i Holsted Kirke,
Holsted Alle 1, Næstved. Kl. 10.30. Flygtningepræst og kristen flygtning fortæller. Fælles spisning. Sange. Lotteri. Eftermiddagskaffe.
Afslutning kl. 15.30. Tilmelding senest 15. september til Erling Nielsen,
tlf. 55453583.

To. 06.10.

Sømandsmissionen møde v/miss. Jørgen Erik Larsen, Sorø.
Kl. 14.30.

On. 12.10.

GF Vestsjælland efterårsmøde i Klostermarkskirken, Ahorn Alle
46 C, Ringsted. Spisning kl. 18.00. Nærmere program hos
kredsformand Erling Nielsen. Åbent møde for alle.
Tilmelding nødvendig senest 3. oktober. Tlf. 55453583.

To. 27.10.

Eftermiddagssamvær v/spr. Tom Daugaard, Hårslev.
Emner: “ Islam – set I kristent perspektiv”. Kl. 14.30.

To. 10.11.

Eftermiddagssamvær v/Torben Johansen, Haslev.
Emne: ”Nyt om Blå Kors, Grønlandsprojektet m.m.”. Kl. 14.30.

On. 23.11.

GF Fuglebjerg efterårsmøde v/Ernst Hansen, Dianalund”.
Emne: ”Foreningsarbejde gennem tiderne”. Sang. Gættekonkurrence.
Fælles kaffebord. Alle er velkomne.

Ma. 28.11.

Eftermiddagssamvær v/Egon Jakobsen, Næstved.
Emne: ”Se jeg har sagt jer det”. Kl. 14.30.

Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl. 19.30.
Yderligere oplysninger samt aftale om kørsel fås ved henvendelse til
Indre Missions Samfunds formand Erling Nielsen, Tværvej 7, 4250 Fuglebjerg,
tlf. 55 45 35 83.

Korshærskredsen i Fuglebjerg holder møde
sidste torsdag i hver måned kl. 10.00
i Fuglebjerg præstegård.
Hilsen Korshærskredsen i Fuglebjerg
Husk at aﬂevere lysestumper i våbenhuset!
Lysestumperne bliver smeltet om og solgt.
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Dato

Søndagens navn

Fuglebjerg

04-09

15.s.e.trinitatis

06-09

tirsdag

11-09

16.s.e.trin.

10.30

17-09

lørdag

11.00

18-09

17.s.e.trin.

25-09

18.s.e.trin.

02-10

19.s.e.trin.

(efterfølgende
løvfaldstur)

09-10

20.s.e.trin.

(gospelgudstjeneste)

13-10

torsdag

16-10

21.s.e.trin.

23-10

22.s.e.trin.

25-10

tirsdag

30-10

23.s.e.trin.

03-11

torsdag

06-11

Alle Helgens
søndag

13-11

25.s.e.trin.

19-11

lørdag

20-11

Sidste s. i
kirkeåret

27-11

1. s. i advent

Tystrup

Haldagerlille

Dagens tekst

9.00

Luk. 10,38-42

(TomDaugaard)

Johs.11,19-45

14.00

10.30

(høstgudstjeneste)

16.00

10.30

(koncert)

(høstgudstjeneste)

Mark.2,14-22
Johs.15,1-11

10.30

Johs.1,35-51

14.00

10.30

Matt.21,28-44

17.00
(gudstjeneste for
børn)

10.30

Luk.13,1-9

9.00

Matt.18,1-14

(Gunver B. Nielsen)

19.00
(koncert)

10.30

Mark.12,38-44

(BUSK)

9.00
(morgensang)

16.00

10.30
9.00

Matt.5,13-16/
Matt.5,1-12
Luk. 17,20-33

(Tom T. Daugaard)

16.00
(konfirmandgudstjeneste)

10.30
10.30

14.00
(koncert)

Matt.11,25-30
Matt.21,1-9

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

17.00
(salmesangsgudstjeneste)

