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Påsken nærmer sig
Når kirkebladet kommer hjem til dig,
er der ikke længe til Fastelavn. Det er
fra gammel tid nogle dage med sjov og
ballade, inden fastetiden, ugerne inden
påske, tager sin begyndelse.
Fasten er tiden til eftertanke. Tiden til
at overveje, hvad kristendommen betyder for mig. Hvad betyder Kristus og
det, vi hører om ham i Ny Testamente,
for mig. Hvad betyder det for mig, at
det snart er Langfredag og Påskedag.
Grundtvig har skrevet faste- og Langfredagssalmen: Hil dig, frelser og forsoner. Her kredser han om det i bund
og grund uforståelige, at Kristus døde
for mig, for at jeg kan få del i Guds liv
og lys.
Vers 7 er meget smukt. Det er som en
dyb brønd, man kan blive ved med at
hente frisk vand op fra. Det er velegnet
som støtte, hvis man i den kommende
fastetid – og ellers – har brug for en
stille stund med eftertanke.
Verset er formet som læserens bøn til
Kristus:

Du, som har dig selv mig givet,
Lad i dig mig elske livet,
Så for dig kun hjertet banker,
Så kun du i mine tanker
Er den dybe sammenhæng!
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Birgitte Johannesen

Natkirke i Fuglebjerg
Fredag 1. marts 2019 vil dørene i kirken
være åbne i tidsrummet kl. 19.30 til
21.30/22.00 hvor præst, menighedsråd
og kirkens øvrige ansatte inviterer
indenfor til natkirke, med temaet "Livsværdier".

dere, høre om konfirmandernes bud på
livsværdier, samt at høre historie og få
en kop kaffe.
Alle er velkomne og vi glæder os til at
se jer.

Menigheden kan frit komme og gå i dette tidsrum, hvor der vil være mulighed
for at opleve en anderledes kirkegang og
gudstjeneste.
I løbet af aftenen vil man, foruden stemningsfuldt orgelspil, minigudstjeneste,
korsang og fællessang, kunne opleve musikeren Benjamin Barfod spille på hang.
Der bliver også mulighed for at tænde
lys, udfolde sig kreativt sammen spej-

Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag 10. marts 2019
Temaet er: FOR ALT I VERDEN
Gå en tur for klimaet. For vores børn.
For verdens fattigste. For alt i verden
Menighedsrådet koordinerer indsamlingen i Fuglebjerg fra præstegården, Annemarievej 1A. Indsamlingen foregår i
tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.
Søndagens gudstjeneste er i Fuglebjerg
kirke kl. 9.00, således er der mulighed for
at deltage i både gudstjeneste og landsindsamlingen, som det passer bedst.
Vi byder på en kop kaffe, samtidig med
at vi uddeler ruter, indsamlingsbøsser
m.m. Når de friske indsamlere kommer
retur byder menighedsrådet på varm
suppe.

Vi opfordrer spejdere, konfirmander,
forældre og andre som har sympati for
det store humanitære arbejde som Folkekirkens Nødhjælp udretter, til at blive
indsamler.
Så tilmeld dig meget gerne
i forvejen på mail til
Birgitte Johannesen (sbj@km.dk) eller
Jens Palm (jens_palm@hotmail.dk).
Husk at opgive navn og mobil nr. Er der
behov for et særligt hensyn, så skriv det
i tilmeldingen.
Du er også velkommen til at møde op på
dagen, selvom du ikke har fået tilmeldt
dig.
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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

Hyggeeftermidddag i
Præstegården

Bemærk:
2 datoer

Tirsdag 12. marts kl. 14.00

Musik i fastetiden

"Lys i mørket - mit liv som blind"
Ved sognepræst Eva Melhof fra Snesere.

Engang havde Eva to øjne der kunne
se… Engang havde Eva to raske ben at gå
på… Det har hun ikke mere. Blindhed og
ulykke satte en stopper for begge dele.
Er livet så slut?
Nej, heldigvis ikke, men tilværelsen skal
nu leves på helt nye og ændrede vilkår.
Eva vil fortælle om, hvordan det opleves
at være blind, og hvordan man klarer
dagligdagen uden at kunne se. Hun vil
også fortælle om hvordan hun klarer
præstegerningen, når synet er væk.
Eva er på 26. år præst ved Snesere kirke
mellem Præstø og Næstved.
Hun blev blind i januar 2003 og mistede
sit ene ben halvandet år efter at hun var
blevet blind. Eva vil også komme ind på,
hvordan man holder modet oppe, når
livet byder på en livssang med så mange
toner i mol.
Beretningen om hendes liv er levende,
optimistisk og fyldt med humor. For der
er stadig meget at leve for, fastslår hun
med et smil.

Torsdag den
14. marts og
onsdag den
17. april
kl. 18.30
Tid til ro og eftertanke
med stille og meditativ
orgelmusik.
Organist Anders Juhl, vil spille
værker af bl.a. Max Reger,
D. Buxtehude, N.W. Gade
m.v. på det nye orgel, der i
modsætning til det ”gamle”
rummer muligheder for at
spille meget stille og dermed
give mulighed for ro og
eftertanke.
Kom gerne og brug en god
halv times tid i selskab
med dejlig musik.
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Gudstjenester i Fugleparken
Torsdag 7. marts kl. 10.30
v. Tom Daugaard
Torsdag 21. marts kl. 10.30
v. Tommy Corfixen
Torsdag 4. april kl. 10.30
v. Birgitte Johannesen
Der er ikke lagt gudstjenesteplan længere frem.

Præstens ferie
19.-23. marts passes embedet af sognepræst Tom Daugaard, tlf. 55 45 63 42 og
e-mail totd@km.dk
24. marts passes embedet af sognepræst
Tommy Corfixen, tlf. 21 52 60 91 og
e-mail ttc@km.dk
17.-18. maj passes embedet af sognepræst Tommy Corfixen.

Foredrag med Søren Lynge
tirsdag 26. marts kl. 19.00 i
Fuglebjerg Præstegård
Søren Lynge er centerchef på CKU,
“Center for Kognitiv Udvikling”,
Foredraget henvender sig primært til
unge og deres forældre, men der er noget at hente for alle.
Vi havde Søren Lynge på besøg på en
konfirmanddag for nogle år siden, og
mange syntes, at det var rigtig godt. Så
nu synes vi, at flere skal have glæde af at
høre ham.
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Søren Lynge

Søren Lynge formår, med blandt andet
humor, at forøge sociale og personlige
kompetencer gennem et humoristisk
foredrag fyldt med konkrete redskaber.
Hvilken betydning mon det vil få for Jer,
at få flere positive børn? Søren Lynge
har opfundet en metode til at mindske
negative tanker samt fremme positive,
hvilket betyder gladere unge og mindre
stress og dermed mindre sygdom.
Gennem foredraget vil publikum blive
præsenteret for nogle af de bedst udviklede teknikker, til at oparbejde mental
sundhed, glæde og personlig trivsel,
samt mindske uhensigtsmæssig og selvskadende adfærd.

Sangcafeer i
Præstegården

Mulighed for
alkoholfri nadver

Vi begynder hver gang med morgenkaffe, og alle er naturligvis meget velkommen.

Det er ikke alle, der drikker alkohol.
Derfor har menighedsrådet besluttet, at
der ved altergangen i de tre kirker skal
tilbydes et alkoholfrit alternativ til altervinen i form af druesaft.

Torsdag 11. april kl. 9.30-11.00:
Birgitte Johannesen har fundet et
par håndfulde sange frem under
temaet:
”Jeg vælger mig april.”
Torsdag 9. maj kl. 9.30-11.00:
Kirkesanger Nete Prahl-Lauersen
leder os gennem formiddagen,
som har temaet:
”Der var engang… ”

Hvis man ønsker at få druesaft, kan man
undlade at vende bægeret, når præsten
går rundt med vinen. Så vil præsten gå
endnu en runde med saften.
Det er foreløbig i en prøveperiode på ca.
et halvt år. I denne periode modtager
præst og menighedsråd gerne reaktioner
og eventuelle forslag til, hvordan altergangen kan afvikles værdigt og godt for
alle.

Påskens gudstjenester
Påskens gudstjenester afspejler dramaet omkring
Jesu lidelse, død og opstandelse.
Palmesøndag, 14. april (Jesus rider ind i Jerusalem):
Haldagerlille kirke kl. 10.30: Gudstjeneste
Skærtorsdag, 18. april (Jesus indstifter nadveren):
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste.
Tystrup kirke kl. 17.00: Kort gudstjeneste med altergang. Efter gudstjenesten
samles vi om et let, symbolsk måltid bestående af lam, usyret brød, bitre
urter og et glas vin.
Langfredag, 19. april (Jesus bliver korsfæstet og dør)
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Musikgudstjeneste uden prædiken. Vi vil høre en
række afsnit fra Jesu lidelseshistorie, som henviser til menneskelivet, når der
står noget på spil. Kirkens Ungdomskor og en sanggruppe medvirker.
Påskedag, 21. april (Jesus bliver levende igen):
Haldagerlille kirke 9.00: Gudstjeneste
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste. Fuglebjergkoret medvirker.
2. Påskedag, 22. april (Jesus giver sig til kende for to disciple på vej til
byen Emmaus):
Tystrup kl. 10.30: Gudstjeneste
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SET OG SKET

Alle er velkomne!
Der foregår meget i vore kirker og i præstegården. Det er alt sammen godt, det
meste er oven i købet gratis, og det er for
os alle sammen.
Billederne her viser et lille udsnit af,
hvad der er sket i de seneste måneder,
og måske kan de være en appetitvækker, der giver lyst til at gå ombord i de
forskelligartede oplevelser, der tilbydes i
den kommende tid.

Hele salen var med, og vi havde en skøn
eftermiddag, da Nete Prahl-Laursen,
akkompagneret af Anders Juhl på klaver
og Tórur Johannesen på harmonika,
sang lige det, vi synes så godt om.
Menighedsrådet har forberedt den kirkevandring, som vi håber, at du kunne
have lyst til at deltage i. Se omtalen side
9.
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Medens Fuglebjerg kirke blev kalket,
holdt vi gudstjeneste i præstegården.
Det gik fint, men det er nu dejligt, at vi
igen kan holde gudstjeneste sammen i
den kirke, hvor menigheden i mange
hundrede år har søgt ind for at lytte til
Guds ord, synge, bede, og være med ved
dåb og altergang.

Ved det nye års begyndelse deltog spejderne traditionen tro i søndagsgudstjenesten som led i deres nytårsparade.
Med fanerne i spidsen marcherede de
ind i en kirke, der var fyldt til sidste
plads med børn, unge og voksne i alle
aldre. Det var lige som det skulle være.
De yngste spejdere gav til glæde for alle
deres fine bidrag ved at opføre et lille spil
om de vise mænd, der fandt Jesus, efter
at de først havde været inde omkring
kong Herodes på slottet. De var så sikre
på, at det måtte være der, den nye konge
var født. Men det var det ikke. Det var i
stalden, hvor enhver frit kan træde ind og
finde sin frelser – ligesom i kirken.
Dorthe Friis Hansen

Vandretur
fra Fuglebjerg kirke
til Tystrup kirke
Lørdag den 11. maj indbyder vi enhver,
der har lyst, til at deltage i en kirkevandring fra Fuglebjerg til Tystrup.
Programmet for dagen ser sådan ud:
09:30 kort gudstjeneste i Fuglebjerg kirke
10:00 afgang fra kirken
13:00 (sådan cirka) afslutning i Tystrup
kirke med en bøn og en salme, og en kop
kaffe/the. Der arrangeres hjemtransport
Turen er på godt 7 kilometer, men den er
så smuk og afvekslende, at den ikke føles lang. Fra vi har bevæget os ind på den
gamle kirkesti bag Stjernelunden i Fuglebjerg går vi på markveje og skovstier
lige til vi når Fruerlund, hvorfra vi følger
landevejen til kirken.
Undervejs holder vi alle de pauser, der er
behov for, og når vi er godt og vel halvvejs skal vi have en god og lang pause til
at nyde den medbragte mad.

På kanten
af livet
med Per
Larsen
Tidligere chefpolitiinspektør
Formand for Børnerådet

Per Larsen holder
foredrag i Fuglebjerg
Forsamlingshus
tirsdag den 5. marts
2019 kl. 19.00.

Vi håber meget, at mange vil have lyst til
at deltage.
Husk madpakken!

Arrangør: De 9 sogne i
gl. Fuglebjerg kommune

Indsamlede beløb i 2018
Folkekirkens Nødhjælp .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 517,00
Menighedsplejen ved koncerter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .281,00
Høstoffer (Menighedsplejen)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2781,00
Juleaften (Menighedsplejen)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200,00
Med de indsamlede midler til Menighedsplejen ønsker menighedsrådet at
kunne hjælpe især børn og unge med en økonomisk håndsrækning.
I 2018 blev der uddelt 1.504 kr.
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FORÅRSKONCERT
SØNDAG D. 26. MAJ KL. 15.00
FUGLEBJERG KIRKE
Medvirkende:

Fuglebjerg kirkes børnekor, Fuglebjerg kirkes ungdomskor
Fuglebjerg koret, Vokalgruppe
Organist Anders Juhl, korledelse og akkompagnement
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Vi møder sommeren i sang og musik, krydret med fællessang.
Korene præsenterer noget af det, der er arbejdet med i årets løb.

Fuglebjerg menighedsråd, Anders Juhl

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG

I BØTTEN I VÅBEN
KAN AFLEVERES HUSET,

LANDSINDSAMLING

lingen i
18 deltog vi i landsindsam
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tiden. Det blev til flotte
alle huse,
at vi ikke nåede frem til
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for at nå alle i år.
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På vegne af kirkens kor
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Kontakt fo
ogen spørg
n
r
a
h
u
d
eller hvis
1 50 42 50
Tina, tlf. 8

· Lysstumper
· Falmede lys
· Eller bare lys I ikk
e vil have
mere.
De bliver lavet til flo
tte nye lys
som kan købes i Kir
kens Korshærs
genbrugsbutikker
eller ved
henvendelse til ne
denstående.
Hilsen Tina, tlf. 8150
4250
Ring eller SMS gerne
hvis bøtten
er ved at være ful
d

Strikkeklubben

Husk strikkeklubben
sidste torsdag i hver må
ned
Kl 10-12 i præstegårde
n i Fuglebjerg.
Den 31. Januar 2019 ha
vde vi besøg af landssek
retæren
i Kirkens Korshær Sid
sel Mortensen.
Vi strikker,hækler og
syr til hjemløse i Danm
ark og
socialt udsatte, plus til
tivoli boden i julemån
eden.
Vi modtager med glæ
de: Garn, stof og andr
e hobbyting.
Ved spørgsmål ring ell
er SMS
Jytte 30 68 29 60 eller
Tina 81 50 42 50

JU LE HYGG E

r blev holdt den 27/11-2018 kl 19.30
Den årlige julehygge i Kirkens Korshæ
Andreasen som er genbrugsleder i
i præstegården i Fuglebjerg. Henrik
kirkens korshærs historie og lidt om
Kirkens Korshær kom og fortalte om
hjemmelavet lagkage og kringle som
genbrugsbutikkker. Vi hyggede med
e
lem blev der solgt lodder til det stor
var sponsoreret af frivillige. Indimel
erg
lebj
sponsoreret af private og Fug
gevinstbord. De flotte gevinster var
. Det gav et flot overskud på 1500 kr.
Brugs. Vi siger tusind tak for gaverne
e
kort og andre småting hvor pengen
På aftenen var der også salg af lysog
e
mød
er alle for det flotte frem
også gik til Kirkens Korshær. Vi takk
Vi kan allerede nu afsløre at datoen
håber vi ses igen til næste julehygge.
0, hvor Tue fra Odense varmestue
i år er den 3. december 2019 kl. 19.0
Så husk at krydse i kalenderen NU.
kommer og fortæller om arbejdet der.
Hilsen Tina og Jytte
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Nyt fra menighedsrådet
Orienteringsmøde
Kom og hør om, hvad der foregår og
fortæl gerne, hvad du mener om det!
Efter gudstjenesten i Fuglebjerg kirke
søndag 7. april kl. 10.30 fortæller menighedsrådet om det forløbne år i kirken.
Der vil også blive orienteret om kommende opgaver og tiltag til styrkelse af
kirkelivet.
Der er selvfølgelig mulighed for, at du
kan give sin mening til kende og evt.
lufte gode ideer på mødet. Er du ikke så
meget for at tale i en offentlig forsamling, kan du på forhånd sende et forslag
eller en kommentar til menighedsrådets
formand Ole Kert på mail til
olekert@stofanet.dk, eller på papirbrev
til Menighedsrådet Anne Marievej 1 A,
4250 Fuglebjerg.

fjernes, har vi fået det finurlige problem,
at vi skal have anbragt en bænkegavl,
hvis bænk er taget væk. Sagen er den, at
bænkegavlene i kirkens nordside sammen danner skriftstedet: ”Salig ere dhe
som høre Guds Ord och bevarrhe dhet”.
Men bænkegavlen med ordet ”Salig”
mangler nu i rækken. Derfor har kirkegårdsudvalget foreslået menighedsrådet
at søge de kirkelige myndigheder om
tilladelse til at sætte denne gavl ved

Der serveres kaffe/juice og sandwich.
Alle er velkomne og menighedsrådet
håber på et godt fremmøde.

Fuglebjerg kirke
Kirkebil
Da det har vist sig, at der ikke er interesse for et fast tilbud om kørsel til Tystrup
og Haldagerlille de søndage, hvor der
ikke er gudstjeneste i Fuglebjerg kirke
ophører denne ordning pr. 1. marts. De,
der ønsker at blive kørt til gudstjeneste,
skal derfor fremover selv bestille kørsel
hos Arnes Taxi, tlf. 20 12 62 18 senest
kl.18.00 dagen før.
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Hjemløs bænkegavl
I forbindelse med, at præstestolene er
flyttet ned til kirkens indgang, og at et
par bænke i den anledning har måttet

Bænkegavlene er ligesom den ældste
præstestol fra 1578.

siden af den nuværende første bænkegavl som vist på billedet. Gavlen med
indskriften ”ERE” rykkes lidt længere
frem foran sædet, og podiet forlænges,
så det kommer til at bære gavlen med
det manglende ord.

Tystrup kirke

Ny klokke
Mindst to klokker hænger der i næsten
hvert eneste danske kirketårn. Fuglebjerg er ingen undtagelse, men kun
den ene er i brug, fordi de to klokker
klinger uskønt sammen. Fra flere sider
er der udtrykt ønske om, at vi også i
Fuglebjerg kan ringe med to klokker, og
menighedsrådet er gået i gang med den
proces, der skal munde ud i, at vi får en
ny klokke, der kan klinge smukt sammen med den, der er i brug.

Det gamle træ
Menighedsrådet har for tiden en ansøgning liggende i provstiet om tilladelse
til at fælde kirkegårdens halvt udgåede
hængeask. Træet står ved hovedstien til
kirken, og menighedsrådet frygter, at
det kan komme til at udgøre en risiko
for såvel dem, der færdes på kirkegården som for kirken og for kirkegårdens
gravminder.

Udskiftning af gulv
Gulvet i kirkens nordside var angrebet
af råd, og det er nu fornyet.

Haldagerlille kirke

Dorthe Friis Hansen, sekretær

Udstyret med nøje beskrivelse fra kirkeministeriets klokkekonsulent af den nye
klokkes tone og dimensioner, henvendte
vi os til klokkefirmaer og valgte det, der
kunne levere den billigste klokke. De
udgifter, der er forbundet med at installere klokken i tårnet, fik vi også pris
på. Det løb alt i alt op på et beløb på kr.
425.576,25.
Projektet har fået stiftsøvrighedens godkendelse, så nu står kun den opgave tilbage at skaffe pengene. Vi har dem ikke
selv. Derfor har vi søgt fondsmidler, og
for indeværende kan vi ikke gøre andet i
den sag end at vente på svar.
Orglet
Det nye digitale orgel er kommet
på plads, og det lyder, som det skal.
Udseendet lader dog noget tilbage at
ønske, som det står nu med hvide duge
i nervøs velour til at skjule højttalerne.
Der arbejdes på sagen, og en dag kan vi
indbyde til en festlig indvielse af det helt
færdige orgel.

Den halvt udgåede hængeask
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Sæt kryds i kalenderen 15/6

NYT FRA SPEJDERNE

Naturens venner
Traditionen tro samlede spejderne juletræer ind kort efter nytår. Igen oplevede
vi stor opbakning fra byens borgere.
Tusind tak for det! En del af træerne lever
nu videre som foderpinde til ophæng af
foderkugler til vinterens fugle. Som spejder
laver vi dem naturligvis selv. Der er også
blevet produceret flotte foderbrætter.

Den 15. juni er det Valdemars dag.
Den dag hvor Dannebrog ifølge sagnet
faldt ned fra himlen – i år er det 800
år siden!
Hvert år på den 15. juni fejrer vi
Valdemarsaften på Spejdergården.
Traditionen tro med fælles grill, køb af
salatbar, lege, lejrbål og sang. Alle er
velkomne! I år falder Valdemarsdag på
en lørdag, og vi håber det vil trække
endnu flere gæster forbi Spejdergården på Falkevej. Hold øje med vores
Facebook side for starttidspunkt.

Du kan også nemt lave foderkugler
derhjemme:
• Smelt palmin (eller andet fedtstof uden
salt) i en gryde, og bland frø og kerner i.
Blandingsforholdet er ca. 1:1
• Find nogle små pinde eller halve ispinde
og bind en snor i.
• Læg en snor med et par pinde ned i et
hvidt plastik engangskrus.
• Hæld fedt-frø-blanding ned i kopperne.
• Sæt krusene i køleskab i 1-2 timer.
• Når blandingen er blevet helt fast, trækkes kruset forsigtigt af.
Nu kan du hænge dine hjemmelavede
fuglekugler op i haven derhjemme. Hæng
dem gerne steder som du kan se inde fra
huset. Så får du mest glæde af synet.
Husk i øvrigt at blive ved med at fodre
fuglene til foråret.
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. april 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

Marts 2019
01-03

Fredag

19.30-22.00

02-03

Lørdag

11.00

03-03

Fastelavns s.

10.30

07-03

Torsdag

20.00

10-03

1.s. i fasten

14-03

Torsdag

17-03

2.s. i fasten

24-03

3.s. i fasten

31-03

Midfaste

(Natkirke)

(koncert)

9.00

Matt.4,1-11

(indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp)

18.30
(musik i fastetiden)

10.30
9.00

Matt.15,21-28
Luk.11,14-28

(Tommy Corfixen)

10.30

Jhs.6,1-15

April 2019
10.30

07-04

Marias
Bebudelse

14-04

Palmesøndag

17-04

Onsdag

18-04

Skærtorsdag

10.30

19-04

Langfredag

10.30

21-04

Påskedag

10.30

22-04

2. Påskedag

28-04

1.s.e. påske

10.30

Jhs.20,19-31

05-05

2.s.e. påske

9.00 og 11.00

Jhs.10,11-16

11-05

Lørdag

12-05

3.s.e. påske

17-05

Bededag

19-05

4.s.e. påske

26-05

5.s.e. påske

30-05

Kristi
Himmelfart

Luk.1,26-38

(med efterfølgende
menighedsmøde)

10.30

Matt.21,1-9

18.30
(musik i fastetiden)

17.00

Matt.26,17-30
9.00

10.30

Mark.16,1-8
Luk.24,13-35

Maj 2019
(Konfirmation)

9.30
(derefter kirkevandring)

10.30

Jhs.16,16-22

9.00

Matt.3,1-10

(Tommy Corfixen)

10.30
(Konfirmation)

15.00
(Forårskoncert)

10.30

10.30

Jhs.16,5-15
Jhs.16,23b-28
Mark.16,14-20

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

Matt.3,13-17

