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Pinse
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
Lad os engang forestille os, at vi sidder
udenfor en dejlig varm sommerdag. Solens varme gennemtrænger både krop og
sjæl; den giver os styrke og liver os op.
Nu sidder vi med lukkede øjne og lytter
til det blandede kor af fuglestemmer og
vandets rislen et sted.
Når vi sådan en dejlig sommerdag kan
føle, at Paradis kommer til os gennem solens kraft og varme og gennem hele den
veloplagte natur, så er en del af Guds skaberværk, og dermed en del af Gud selv.
Gud åndede på det rislende vand, da
han skabte det. Og derved bliver vandet
i bækken eller i havens vandkunst en
udløber af livets flod, som flyder gennem Paradis. Fuglekoret er efterklangen
fra det himmelske lovsangskor. Og solen
er et glimt fra lysets hjem, hvor lys ikke
er nødvendigt, for Gud Herren og Jesus
Kristus er selv lyset, som lyser de evige
boliger op.
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Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.
Salmebogen nr. 290, v. 1-3

I de velsignede og ophøjede stunder,
hvor vi oplever skønhed, fryd og varme,
da oplever vi – ved Helligåndens hjælp –
et stykke af Guds paradis.
Guds hellige Ånd varmer os også på en
anden og dybere måde end gennem solen på himlen. Den varmer og styrker og
opliver os ved at fortælle om en anden
sol: den, som aldrig går ned og aldrig går
bag nogen sky.
Den sol er Jesus, som kalder sig selv for
verdens lys. ”Den, som følger mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have livets
lys,” siger han. Han skinner altid for os
og hos os. Om det er torden eller regn
eller tåge. Hvad enten det er uvejr eller
gråvejr eller kulde i vort sind.
Når Helligånden lader Jesu stemme
trænge gennem sorg og bekymringer, så
kan vi fyldes med den fred, som overgår
al forstand. Så kan vort hjerte blive det
sted, hvor alt godt gror: tro, håb og kærlighed.
Birgitte Johannesen

2. Pinsedag, mandag 5. juni

Sognepræstens ferie

Friluftgudstjeneste i Gunderslevholm
Park kl. 11.00.
Medbring selv tæppe, stole eller lignende
til at sidde på. Madkurven kan nydes i
parken efter gudstjenesten. Der er salg af
kaffe og kage.

17.-25. juni: Embedet passes af sognepræst Gunver B. Nielsen (tlf. 27 20 41 24
og e-mail gbn@km.dk)

Gudstjenester i Fugleparken
Torsdag 1. juni kl. 14.30
v. Birgitte Johannesen
Torsdag 15. juni kl. 14.30
v. Tom T. Daugaard
Torsdag 29. juni kl. 15.00
v. Gunver B. Nielsen
Torsdag 13. juli
Ingen gudstjeneste
Torsdag 27. juli kl. 14.30
v. Birgitte Johannesen
Torsdag 10. august kl. 14.30
v. Tom T. Daugaard
Torsdag 24. august kl. 14. 30
v. Rikke M. Nielsen

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

Friluftgudstjeneste
6. august kl. 10.30
Ved Tystrup Sø – Parkering på parkeringspladsen ved Vinstrup Forsamlingshus, Tystrupvej.
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.
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Byfestgudstjeneste
I teltet på byfestpladsen
Lørdag 19. august kl. 11.30.

Demonstration af digitalt
orgel i Fuglebjerg kirke
Torsdag 17. august kl. 19.00 og 27. august
kl. 10.30
Se side 7.

Vigtige datoer i fremtiden
17. august kl. 19.00
Orgelkoncert/demonstration i Fuglebjerg kirke.
18. august kl. 16.30
Ungdomskoret starter og optager nye
medlemmer fra 13 år.
23. august kl. 19.00
Fuglebjerg koret starter og optager nye
medlemmer, gerne herrestemmer.
1. september kl. 15.00
Opstart af ”spire/børnekor”, i Fuglebjerg kirke.
24. september
Koncert i Fuglebjerg kirke med Trio Med
Vind, med bl.a. den lokale Hille Grønbæk.
26. oktober
Luther musikgudstjeneste i Fuglebjerg
kirke, hvor vores kor bl.a. medvirker.
19. november
Gospelgudstjeneste i Fuglebjerg kirke
med Suså Gospelkor.
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Studiekreds over Luther og
Reformationen
Seks sogne/præstegårde i provstiet lægger i 2017 hus til en studiekreds om Luther og Reformationen. Det er gratis at
deltage. Man kan komme til dem alle, eller så mange man har tid og lyst til!
Der vil være en lille tekstsamling til studieaftnerne. Den vil man kunne købe for
30 kr. af en af de deltagende præster.
De resterende fem datoer er
(alle kl. 19.00-21.00):
14. juni i Marvede sognegård
Tema: Frihed
– ved sognepræst Anne Gitte Forslund
15. august i Holsted sognegård
Tema: Viljen
– sognepræst Jesper Svendsen
31. august i Snesere sognegård
Tema: Nadver
– ved sognepræst Ingrid Sofie Rosengren

3. december
Julekoncert i Haldagerlille kirke.

14. september i Toksværd sognegård
Tema: Prædikenen
– ved sognepræst Sanne Grunnet

13. december
Lucia/musikgudstjeneste i Fuglebjerg
kirke.

28. september i Fuglebjerg sognegård
Tema: Luthers salmer
– ved sognepræst Birgitte Johannesen

Tystrup kirkes mindste klokke i stort perspektiv
Den sidste tirsdag i marts var der aftengudstjeneste i Tystrup kirke med efterfølgende foredrag. Den mindste af Tystrup
kirkes to klokker har 200 års jubilæum
i år, og det var anledning til, at menighedsrådet havde inviteret Erik Kure, som
er klokkeekspert til at fortælle om klokken.
I sit foredrag satte Erik Kure klokken i
det lille Tystrup sogn ind i den store fortælling om danske kirkeklokker og trak

tråde herfra ud til verdenshistorien. Vi
hørte om klokkestøbere, om selve den
spændende proces at støbe klokker og
om klokkernes toner og særligt om Tystrupklokkens meget smukke klang.
Grundtvigs dejlige salme ”Kirkeklokke!
mellem ædle malme” blev naturligvis
sunget ved gudstjenesten. Det efterfølgende foredrag bidrog på bedste måde til
at skærpe vores lydhørhed overfor kirkeklokken.
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Lidt fra organisten
Nu er påsken vel overstået. Rent musikalsk har det været en dejlig tid, hvor vi
har kunnet nyde sang og musik leveret
af korene og Nete. En dejlig stemningsfuld skærtorsdag både i Fuglebjerg og
Tystrup kirker med dejlig sang af Nete,
vores kirkesanger. Langfredag med en
musikgudstjeneste, der gav mulighed
for eftertanke. Sangen leveret på smukkeste vis af Dorte Larsen og kirkens ungdomskor. Endelig påskedag med fest, og
smuk sang af Fuglebjergkoret.
Jeg har god grund til at være taknemmelig over, at vi har så mange strenge
at spille på i vores pastorat. Nu gælder
det pinsen, hvor korene 2. pinsedag drager til friluftsgudstjeneste i Gunderslev
Holm park, hvor det er mig, der er musikalsk leder i år. Det glæder jeg mig til.
Når pinsen er overstået, går korene på
velfortjent ferie.
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Efter sommerferien starter korene op
igen:
Fuglebjerg koret onsdag den 23. august
kl. 19.00 i Fuglebjerg kirke.
Ungdomskoret fredag den 18. august
kl. 16.30 i Fuglebjerg kirke.
Begge kor optager nye medlemmer.
Ungdomskoret fra 13 år og opefter.
Som noget nyt, prøver vi igen at starte
et ”spirekor/børnekor”. Det vil komme
til at øve fredage fra kl. 15.00 – 16.00 for
børn i 2. klasse – 5. klasse. Vi starter koret den 1. september kl. 15.00 i Fuglebjerg
kirke
Har man spørgsmål til korene, kan man
ringe 60 94 77 45 eller skrive på mail:
organistandersjuhl@gmail.com

Orgel på prøve i Fuglebjerg kirke

I midten af maj måned sker der en forandring omkring orglet i Fuglebjerg kirke.
Kirken får et orgel stillet op på prøve i ca.
3. måneder. Det er et led i undersøgelsen
af mulighederne for at skifte det ”gamle”
orgel ud med noget bedre. Orglet er af
mærket Johannus og kommer fra Holland.
Orglet er digitalt, hvorfor der over degnestolene i sideskibet, midlertidigt bliver
opbygget podier til højtalerne, der bliver
dækket af fint hvidt akustisk klæde.

I august måned vil jeg torsdag den 17. kl.
19.00 spille ca. en times demonstration/
koncert på orglet og den 27. august efter
gudstjenesten vil der være en lille orgel
matiné. Jeg vil ved begge lejligheder fortælle om orglet og man kan stille spørgsmål om orglet.
Organist
Anders Juhl

Korshærskredsen i Fuglebjerg holder sommerferie.
Næste møde er den 31. august fra kl. 10.00 til 12.00
i Præstegården, Anne Marievej 1a i Fuglebjerg.
Hilsen Korshærskredsen
i Fuglebjerg
Husk at aflevere lysestumper i våbenhuset! Lysestumperne bliver smeltet om og solgt.
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Er du kandidat til menighedsrådet for Tystrup
og Haldagerlille i næste periode? (2020-2024)
Første søndag i advent sidste år tiltrådte
det nye menighedsråd for Fuglebjerg,
Tystrup og Haldagerlille sogne.
Menighedsrådet var imidlertid ikke fuldtalligt. Vi skulle have været 13, fordelt
med 7 valgte medlemmer for Fuglebjerg,
3 valgte medlemmer for Tystrup og 3
valgte medlemmer fra Haldagerlille; men
for Tystrup blev ingen kandidater opstillet og for Haldagerlille 1. Derfor manglede menighedsrådet 5 medlemmer.
Dette skulle efter reglerne udløse suppleringsvalg i Tystrup og Haldagerlille, men
et flertal skønnede, at dette næppe ville
ændre situationen. Derfor søgte menighedsrådet biskoppen om dispensation til
at gennemføre denne valgperiode med
de valgte medlemmer, idet man understregede, at vi tog vort ansvar som menighedsråd for alle tre sogne alvorligt.
Jens Palm, der var valgt for Haldagerlille
var således blevet rådets næstformand og
kirkeværge for Tystrup og Haldagerlille.
Biskoppen indkaldte herefter menighedsrådet til møde i bispegården for at
vi kunne drøfte situationen. Han understregede, at den ønskelige situation ville
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være, at der var kandidater, som ville
lade sig vælge for Tystrup og Haldagerlille. Det synspunkt kunne menighedsrådet kun tilslutte sig.
Vi opfordrer derfor herved borgere i Tystrup og Haldagerlille til at tilkendegive,
at de er klar til at stille op, når der skal
vælges menighedsråd for en ny fireårig
periode i 2020. Det kan for eksempel ske
til formanden for valgbestyrelsen Ole
Kert, Lærkevej 9, 4250 Fuglebjerg, telefon: 55 45 38 25.
Hvis ingen melder sig som interesserede,
og hvis man skønner, at det heller ikke
på længere sigt vil være muligt at opstille
det tilstrækkelige antal kandidater i Tystrup og Haldagerlille, mente biskoppen,
at man kunne overveje den løsning, at
gøre de tre sogne til et sogn.
Et sådant skridt tager menighedsrådet
naturligvis først efter grundige drøftelser
med borgerne i Tystrup og Haldagerlille.
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille
menighedsråd
Ole Kert, formand

Til FamilieSpejdernes møde palmesøndag blev dele af påskefortællingen levendegjort. Der blev nemlig lavet kæp-æsler!
Historien om palmesøndag blev læst op
og der blev leget med palmeblade. Som
altid var bålet i gang hvorpå de stegte fiskefileter og kogte æg over bålet. Påskevejret var herligt og vi spiste udenfor.

cer. Vi skulle bla. 2 og 2
holde en fjer i luften ved
at puste til den, stjæle æg
fra det andet holds reder og
finde ledetråde i papæg, der resulterede
i spejdersange.
Pinsen vil i år blive
markeret på en særlig måde af spejdere
rundt om i hele
Danmark.
Under
den fælles event
#LutherGladeDage,
der markerer 500
året for reformationen, vil der d. 5. juni
blive afholdt små og
store pilgrimsture i
hele Danmark.

Både ulve og smutterne besøgte Fuglebjerg Kirke op til påske. Her var rig
mulighed for både at tale om påsken,
symboler, tro og alt det praktiske mht.
at komme i kirken. Smutterne viste også
nogle små skuespil for hinanden. På den
måde fik også de levendegjort påskefortællingen.
Påsken blev for de voksne spejdere en anledning til at lege. For til årets påskefrokost havde vi flere små sjove konkurren-

NYT FRA SPEJDERNE

Påske, pinse og pilgrimsspejdere

Spejdere fra Syd- og Vestsjælland og deres familier har mulighed for en fælles
pilgrimsvandring på Fodsporet. Vi bruger temaet ”de 7 pilgrimsord” og skal undervejs arbejde med ordene langsomhed,
bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab. Til denne
pilgrimsfærd er der blevet produceret et
specielt skjold, som deltagende spejdere
vil få.

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

Junior (drenge i 4.kl)
tirsdage 18.00-19.30
Troppen (drenge 5.kl-17 år og piger 4.kl-17 år)
tirsdage 19.00-20.30/21.00
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.
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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 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. juli 2017:
Torben Jannerup, e-mail: tj@jannerup.dk
Kirkens personale har fri om mandagen.

www.fuglebjergkirke.dk
www.tystrupkirke.dk
www.haldagerlillekirke.dk

Fuglebjerg Missionshus
JUNI-JULI-AUGUST 2017
Fr. 09.06.

Indre Mission årsmøde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter,
Ringkøbing.

Lø. 10.06.

Indre Mission årsmøde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter,
Ringkøbing.

To. 20.06.

Café-eftermiddag. Emne: ”Sommerglæder”.
Kl. 14.30.

To. 13.07.

Bibelcamping i Fårevejle til og med lørdag 22.07.17.
Nærmere program fås hos Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83.

To. 31.08.

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

Løvfaldstur
Igen i år afholder menighedsrådene i Tystrup, Haldagerlille og Fuglebjerg
sogne den traditionelle løvfaldstur for sognenes beboere.

Turen finder sted søndag den 1. oktober 2017
og begynder med gudstjeneste kl. 10.30 i Fuglebjerg kirke.
Sæt X i kalenderen allerede nu.
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Dato

Søndagens
navn

Fuglebjerg

Tystrup

Haldagerlille

Dagens
tekst

9.00

Jhs.14,22-31

Juni 2017
Pinsedag

05-06

2. Pinsedag

11-06

Trinitatis s.

18-06

1.s.e.trin.

10.30

Friluftsgudstjeneste i Gunderslevholm Park kl. 11.00
9.00

Jhs.3,16-21
Joh.3,1-15
Lk.16,19-31

9.00
(Gunver B. Nielsen)

25-06

2.s.e.trin.

Lk.14,16-24

9.00
(Gunver B. Nielsen)

Juli 2017
02-07

3.s.e. trin.

9.00

Lk.15,1-10

(Rikke M. Nielsen)

09-07

4.s.e.trin.

Mt.5,43-48

10.30
(Rikke M. Nielsen)

16-07

5.s.e.trin.

Lk.5,1-11

9.00
(Rikke M. Nielsen)

23-07

6.s.e.trin.

30-07

7.s.e.trin.

10.30
9.00

Mt.5,20-26
Lk.19,1-10

August 2017
06-08

8.s.e.trin.

Mt.7,15-21

10.30
(Friluftgudstjeneste)

13-08

9.s.e.trin.

17-08

Torsdag

10.30

Lk.16,1-9

19.00
(orgeldemonstration)

19-08

Lørdag

11.30
(på byfestpladsen)

20-08

10.s.e. trin.

27-08

11.s.e.trin.

10.30
10.30
(orgeldemonstration
efter gudstjenesten)

Lk.19,41-48
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.

04-06

