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ADVENTSARRANGEMENT
JULEHYGGE MED KIRKENS KORSHÆR
SYNG-MED KONCERT FOR BØRN

Der er lys forude
Når du sidder med kirkebladet i
hånden, er det ved at være 1. søndag i
advent.

om, at noget giver mening – uden hensyn til, hvordan det går (»Fjernforhør«,
1989).

Julen nærmer sig. Måske glæder du
dig. Til lysene. Til hyggen. Måske
frygter du for julemåneden. Fordi du
er et sted i dit liv, hvor du ikke magter
alt lyset.

At Jesus er trådt ind i vores liv er ikke
ensbetydende med, at alt går godt.
Men med ham kan det hårde aldrig
få samme magt, som hvis man lever
uden – fordi han er med hele vejen til
at give håb og styrke og holde os fast
på meningen, Guds mening.

Adventen fortæller os, at Guds lys er
brudt frem. Lige som alle andre lys
lyser Guds lys aller kraftigst og smukkest, når det er mørkt.
I et gammelt ordsprog hedder
det: »Troen er en fugl, som véd, at
daggryet kommer, og derfor synger
den, mens det endnu er mørkt«.
Den tjekkiske forfatter og tidligere
præsident, Vaclav Havel, har sagt om
håb: Det er ikke en overbevisning om,
at noget vil gå godt, men en vished
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Jesus er indfrielsen af Guds løfte om
en ny og bedre verden. Han er indfrielsen af alle vore drømme og forhåbninger til julen, til livet, til dagen i dag
og i morgen. Han er det daggry, der
gør, at vi kan synge, mens det endnu
er mørkt.
Der er lys forude.

Birgitte Johannesen

Fuglebjerg Kirke åbner igen
– dog uden orgel
Efter et halvt års lukning på grund af
indvendig kalkning er der åbningsgudstjeneste 1. søndag i advent, søndag 2.
december kl. 10.30.
Kirkens kor medvirker.
Kirkens nye elektroniske orgel bliver
desværre først færdigmonteret ind i
det nye år. I mellemtiden bliver salmesangen ved gudstjenester og kirkelige
handlinger ledsaget af kirkens elektriske
klaver.

Stillegudstjeneste med
fredslyset fra Betlehem i
Fuglebjerg Kirke
Tirsdag 4. december kl. 19.30
Stemningsfuld kort gudstjeneste, lige
inden den travle julemåned begynder.
Spejdere fra Fuglebjerg bærer Fredslyset
fra Betlehem ind i kirken. Efter gudstjenesten serverer spejderne kaffe/saft og
æbleskiver.
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.

Arrangementer med kirkens kor
Fuglebjerg koret og medlemmer af
ungdomskoret medvirker ved koncert
i Hårslev kirke 5. december kl. 19.30,
og ved ældresagens julearrangement på
Fugleparken 9. december kl. 14.

Julehygge i Fuglebjerg
præstegård
Tirsdag 11. 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.
Program for 8. januar og 12. februar
annonceres senere i lokalavisen og ved
opslag.

Adventsgudstjeneste
særligt tilrettelagt for
ældre i Fuglebjerg Kirke
Torsdag 20. december 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 glas
vin og en småkage.

Spejdernes nytårsparade
i Fuglebjerg Kirke
Søndag 6. januar 2019 kl. 10.30
Efter gudstjenesten, er der kaffe,
sodavand og kage i kirken.
Alle – også ikke spejdere – er
velkommen.
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Nytårsmusikgudstjeneste i
Fuglebjerg Kirke

Børnegudstjeneste i
Fuglebjerg Kirke

Søndag 20. januar kl. 15.00

Tirsdag 5. februar kl. 17.00

Vi får i år besøg af medlemmer af Brobyspillemændene. De medvirker under
gudstjenesten. Når gudstjenesten er
forbi, får vi et glas vin og et stykke kransekage og ønsker hinanden godt nytår.
Derefter fortsætter spillemændene en
halv times tid med en række numre.

Alle børn er meget velkomne. Efter
gudstjenesten serveres kaffe/saft og
pølsehorn.

Kyndelmissegudstjeneste i
Fuglebjerg Kirke
Lørdag 2. februar kl. 17.00
Konfirmanderne medvirker.

Præsten har fri
14.-19. december. 14.-16. december
passes embedet af sognepræst
Tommy Corfixen, tlf. 22 77 76 78 og
e-mail ttc@km.dk.
18.-19. december passes embedet af sognepræst Tom Daugaard, tlf. 55 45 63 42
og e-mail totd@km.dk.
Desuden 9.-17. februar.

SPISNING I KULTURLADEN OG
MUSIKGUDSTJENESTE I KIRKEN
Torsdag 13. december kl. 17.30
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 20.00tiden bliver der en hyggestund i Kulturladen med kaffe/glögg og æbleskiver.
Middagen er flæskesteg med traditionelt
tilbehør. Den koster 100 kr. og kan
bestilles på Kroen (tlf. 55 45 30 47)
senest torsdag 6. december. Børn op
til 12 år halv pris.
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Kaffe med æbleskiver er gratis. Glögg og
øvrige drikkevarer, også til middagen, er
for egen regning.
Ved musikgudstjenesten medvirker Fuglebjerg Ungdomskor, Fuglebjergkoret og
organist Anders Juhl. Ungdomskoret går
Lucia-optog.
Vi hører læsninger fra Bibelen med
tilknytning til julen, og der bliver sunget
nogle af de kendte advents- og julesalmer.

Syng-med koncert for børn og barnlige sjæle

Søndag d. 24 februar kl. 15.00
i Fuglebjerg kirke
Denne eftermiddag står i børnesangenes tegn.
Sammen skal vi lave fagter og lege, mens vi synger nogle af de bedste,
mest kendte og sjove børnesange. Sangene kendes bl.a. fra ”Åh Abe”
albums og koncerter.
Ole Kert spiller kontrabas, Anders Juhl spiller på klaver og Nete PrahlLauersen, synger.
Tag far, mor, søskende, bedsteforældre og venner med og få en sjov eftermiddag sammen med os og andre der synes at børnesange er fantastiske.

gratis

På glædeligt gensyn
Ole, Anders og Nete

Grandækningskursus
Tirsdag den 23. oktober var ca. 70 gravere og diverse maskinhandelere til grandæknings dag på
Fuglebjerg kirkegård. Der skulle konkurreres
om hvem der kunne lave den flotteste grandækning. Der var ligeledes workshop i den sidste
nye trend. At bruge slisker hvor man står ved
et bord og lægger gran for derefter at lade det
glide af på gravstedet i flotte mynstre. En teknik
vi her på kirkegården er begyndt at bruge.
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Der
samles ind til
menighedsplejen

VOKALKONCERT MED
REAL MOMENTS
TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 20.00
TYSTRUP KIRKE
Real Moments udspringer fra Næstved og har eksisteret i 10 år. Koret giver nu en god gang ”Greatest Hits” fra hele deres karriere. Det
sker ved en koncert torsdag den 7. marts kl. 20.00 i Tystrup Kirke.
Real Moments er meget inspireret af vocaljazz, som man bl.a. kender fra Manhattan Transfer. På repertoiret er kendte numre som operator og danske klassikere som "Det var en lørdag aften" bliver taget undere kærlig behandling.
Det gode, gamle SweDanes -nummer Side By Side bliver leveret med blæsere
og hele pivtøjet, alt dog frembragt helt uden instrumenter!
Traditionel dansk kormusik er også på programmet, svenske folkemelodier,
gospel, barbershop og negro spirtituals. Gode pophits af Sanne Salomonsen
og Michael Jackson vil også være at finde i repertoiret.
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Real Moments er vidt anmelderrost for deres præcision, klang og humor.
Gruppen har sunget i adskillige kirker gennem årene og har også varmet op
til koncert med Caroline Henderson.

VEL MØDT TIL EN DEJLIG AFTEN I TYSTRUP KIRKE

Kirkens Korshær holder

JULEHYGGE
Tirsdag den 27. november kl 19.30
i Fuglebjerg Præstegård.
Vi synger og får læst julehistorie. Henrik som er konsulent for Kirkens Korshærs genbrugsbutikker kommer og holder et lille foredrag
om arbejdet i Kirkens Korshær. Vi hygger med kaffe/the kage og
lagkage.
Der vil være mulighed for at købe julelotteri med en masse fine gevinster, her er man velkommen til tage en lille gave med til lotteriet.
Det vil være mulighed for at købe lys, kalenderlys, kort og andre små
gaver. Hele salget af lotteri og ting går til Kirkens Korshær hvor der i
år er lagt særlig vægt på hjemløse i Danmark.
Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne.
Vi glæder os til at se lige netop dig
Julehilsner fra
Tina og Jytte
Kirkens korshær Fuglebjerg
Evt. spørgsmål er man velkommen til at ringe eller SMS 81 50 42 50.

KIRKENS KORSHÆR I FUGLEBJERG
Husk strikke formiddag
den sidste torsdag i hver måned kl. 10.00-12.00
Hilsen Tina og Jytte
Ring gerne eller SMS for spørgsmål 81 50 42 50.
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Nyt fra menighedsrådet
Fuglebjerg
Udvendig kalkning
Et hold af murere har stået for det store
arbejde med at rense Fuglebjerg kirkes
kalkede mure helt i bund, fjerne grønalger fra fugerne og behandle dem mod
nyt algeangreb. Denne del af arbejdet
foregik i foråret.
Efter sommerferien vendte murerne
tilbage for at kalke kirken, og et par
måneder senere kunne de forlade stedet
efter særdeles veludført arbejde.

Første søndag i advent går dørene op
igen, og menigheden kan glæde sig til at
samles i et smukt lysende hvidt rum.
Det gamle orgel er erstattet af et nyt
For år tilbage blev Fuglebjerg kirkes
orgel kasseret, og menighedsrådet gik i
gang med arbejdet på at anskaffe et nyt
orgel til kirken. I menighedsrådet var
der flertal for, at det nye orgel skulle
være digitalt, og sidste år blev der opstillet et, som vi kunne have på prøve. Vi
bestemte os for at vælge dette orgel som
Fuglebjerg kirkes fremtidige orgel.
I forbindelse med, at Fuglebjerg kirke
har været lukket på grund af kalkning,
er kirkens kasserede orgel blevet fjernet.
En del af orglets piber er blevet solgt
til fordel for menighedsplejen. Interesserede vil stadig have mulighed for at
erhverve en eller flere.

De sidste fra kalkningsholdet forlader kirken

Præstestolene
Fuglebjerg kirke har to fine præstestole
fra henholdsvis 1564 og 1632. En præstestol havde oprindeligt sin plads i koret,
men i mange år har stolene været klemt

Indvendig kalkning
Næsten samtidig med afslutningen af
den udvendige kalkning, blev også den
indvendige kalkning bragt til ende.
Tidligt på sommeren var dørene blevet
lukkede til en kirke, hvis grumsede
vægge tydeligt bar præg af, at de ikke at
havde set kalk i mere end halvtreds år.
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Kirkens inventar blev pakket ned, et stillads sat op og herefter gjorde et hold af
dygtige murere deres indtog i kirken. De
har udført et stort og grundigt arbejde
med først at rense væggene i bund, og
derefter kalke dem.

Præstestol fra 1632

Kirkebil
Så længe, Fuglebjerg kirke har været
lukket på grund af indvendig kalkning,
har der holdt en kirkebil klar til at køre
kirkegængere til gudstjeneste i Tystrup
og Haldagerlille.
Menighedsrådet har besluttet at lade
denne ordning fortsætte indtil sommer,
hvor man vil vurdere, om der er behov
for dette tilbud.
De søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i Fuglebjerg kirke, holder kirkebilen
således fortsat klar ved graverhuset i
Kirkestræde en halv time før gudstjenesten i Tystrup eller Haldagerlille kirke.
Hvis der er behov for, at den stopper
ved Brugsens parkeringsplads også, så
sig til. Det kan sagtens lade sig gøre.

Kirkebilen kører - der er også plads til dig
Menighedsrådet håber, at der vil være
så stor interesse for denne kirkebilsordning, at det giver mening, at lade den
fortsætte.

Haldagerlille
Menighedsrådet er med i en kalkningspulje under provstiet. Graverhuset er
blevet sandblæst og kalket under denne
ordning, så det nu fremtræder pænt og
velholdt.

Orglet – nu uden borebiller
Orglet har været angrebet af borebiller.
Borebiller er små bitte dyr, men de kan
volde uoprettelig skade.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

ind ved siden af orglet. Da det gamle
orgel skulle pilles ned, benyttede menighedsrådet lejligheden til at flytte præstestolene ned ved indgangen til kirken. Nu
kan du og jeg frit benytte dem.

En orgelbygger blev derfor tilkaldt, for
at han kunne udbedre skaden, før det
blev for sent. Kirken måtte lukkes, medens orgelbyggeren skilte instrumentet
ad og bredte de enkelte dele ud over
kirkegulvet, så han kunne rense dem og
behandle dem mod nyt angreb.
Nu er orglet samlet, og organisten er
lykkeligvis igen ene om at traktere instrumentet!
For menighedsrådet
Dorthe Friis Hansen, sekretær
Indskriften på tårnet
Da Fuglebjerg kirke blev kalket udvendigt, blev også indskriften på tårnet
malet op.
Bogstaverne er godsejer P.J.v. Neergaards initaler. Som ejer af Fuglebjerggård var han Fuglebjerg kirkes patron,
og han bekostede i 1838 en ommuring af
tårnet.”
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NYT FRA SPEJDERNE

Gudstjeneste på Spejdergården
Som bekendt er Fuglebjerg kirke ved at blive renoveret. Men det afholdt ikke Birgitte
og spejderne fra at være værter for årets
BUSK gudstjeneste; Den blev simpelthen
afholdt på Spejdergården!
BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke. Det
er et samarbejde mellem kirkerne og forskellige børne- og ungdomsorganisationer.
Temaet til årets BUSK gudstjeneste var "At
være tegnet i Guds hånd" - og hænder var
der masser af. Mange havde taget i mod
invitationen og inklusiv koret var vi ca.
90 mennesker. Derudover hang en masse
hænder ned fra loftet og tog i mod os. En
dejlig oplevelse. Altertavlen var i dagens
anledning et stort billede med tegnede
hænder.
Birgitte fortalte om, at Gud holder os i sine
hænder, og at vi på den måde er tegnet i
Guds hånd. I løbet af gudstjenesten satte
alle deltagere, i bogstavligste forstand, deres eget unikke fingeraftryk i Guds hånd.

KOMMENDE MØDER HOS FAMILIESPEJDERNE:
9. december: Nu nærmer julen sig og vi skal klippe julepynt til juletræet, bage
småkager og mon ikke nissen har kogt risengrød.
13. januar: Vi skal lave foderautomater, så de små fugle kan få noget at spise i kulden.
3. februar: Da foråret forhåbentligt er på vej, skal vi bygge et kæmpe insekthotel der skal
stå på spejdergården. Der skal være plads til alt der kribler og kravler, så vi får travlt.

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. januar 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 tekst

December 2018
1.s. i advent

04-12

tirsdag

09-12

2.s. i advent

10.30
19.30
(fredslysgudstjeneste)

10.30

torsdag

16-12

3.s. i advent

20-12

torsdag

23-12

4.s. i advent

24-12

Juleaften

16.30

25-12

Juledag

10.30

2. Juledag

30-12

Julesøndag

Luk.21,25-36

19.00

13-12

26-12

Mt.21,1-9

(kirkens genåbning)

(Luciagudstjeneste)

9.00

Matt.11,2-10

(T. Corfixen)

15.00
(ældregudstjeneste)

10.30
15.15

Jhs.1,19-28
14.00

Matt.1,18-25
Luk.2,1-14

10.30
10.30

Matt.23,34-39
Luk.2,25-40

Januar 2019
01-01

Nytårsdag

15.00

06-01

Hellig tre
kongers s.

(Nytårsparade)

13-01

1.s.e.h.3k.

20-01

2.s.e.h.3k.

27-01

3.s.e.h.3k.

Luk.2,21

10.30

Matt.2,1-12
10.30

15.00

Luk.2,41-52
Jhs.2,1-11

(Nytårsmusikgudstjeneste)

10.30

Matt.8,1-13

Februar 2019
02-02

Lørdag
Kyndelmisse

(konfirmandgudstjeneste)

17.00

03-02

4.s.e.h.3k.

10.30

05-02

Tirsdag

17.00

10-02

Sidste s.e.h.3k.

17-02

Septuagesima

24-02

Seksagesima

Matt.8,23-27

(børnegudstjeneste)

9.00

Matt.17,1-9
9.00

10.30

Matt.20,1-16
Mark.4,1-20

De søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i Fuglebjerg kirke, holder en lille ”kirkebus”
parat ved graverhuset i Kirkestræde en halv time før gudstjenestens begyndelse for
at køre enhver, der måtte ønske det, til gudstjeneste i Tystrup eller Haldagerlille.
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.

02-12

