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Sensommer
Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.

Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.

Salmen er skrevet i 1990 af Lars Busk Sørensen, mens han boede ved Harboøre,
få hundrede meter fra Vesterhavet.
"Nu kan alene kærlighed – forhindre, at
vi synker ned – i bitterhed – fortabte."
Salmen forsøger at finde livstegn i efterårets forgængelighed. Den søger efter
mening og trøst, og når frem til, at det
kristne evangeliums krav om kærlighed
er centralt.
Der er et område, hvor vi alle kan være
med: Kærlighed.
Guds kærlighed – vor egen kærlighed
– andres kærlighed til os. Det er det,
der bærer os gennem livet under alle
forhold.
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Æblerne, der slipper grenene og falder
ud i den blå luft og ned på jorden, er et
stærkt billede:
Hvis vi i nogen grad kan give slip på
vort eget, slippe for at fokusere på vores
egen lilleverden og i stedet tænke på at
bringe Guds kærlighed ud til en trængende verden omkring os, så kan det

overvinde mørke og kulde, både hos os
selv og hos andre.
Salmedigteren beder om, at Gud vil
bryde vort sinds frøskal ned. Bryde skallen af selvoptagethed ned, så kærlighedens frugt ligger tilbage, blottet og klar
til brug. Det er for både unge og ældre.
Kærlighedens frugt er livets største og
egentlige frugt. Kærligheden tåler alt,
tror alt, håber alt, udholder alt.
Guds kærlighed og nærvær må give os
mod til at leve livet under alle forhold.
Birgitte Johannesen

Byfestgudstjeneste
I teltet på byfestpladsen
Lørdag 1. september kl. 11.00.
Byfesten har i år Vikinge-tema, og det vil
også afspejle gudstjenesten.

Velkomstgudstjeneste for
de nye konfirmander
– og deres pårørende bliver i år torsdag
6. september kl. 19.00 i Fuglebjerg
præstegård.
Alle er velkommen, også selvom man
ikke lige er pårørende til nogen konfirmander i år.

Hyggeeftermiddage
Tirsdag 11. september
kl. 14.00-16.00.
”Blandt guder og godtfolk i Sydindien”. Carl
Ejner Madsen viser
billeder og fortæller
om det Indien, han har
mødt på sine rejser.
Tirsdag 9. oktober
kl. 14.00-16.00.
”I 100-året for afslutningen af 1. Verdenskrig”. Dorthe Friis
Hansen fortæller.

Tirsdag 13. november kl. 14.00-16.00.
Søskendeparret Anne Sofie og Caroline
Elsner fortæller om deres bestigning i
september i år af Afrikas højeste bjerg
Kilimanjaro i Tanzania (5.895 meter) til
fordel for aktiviteter for indlagte børn på
landets hospitaler.

Der er gratis kaffebord og alle er meget
velkommen. Kirkebil kan bestilles senest
kl. 18.00 dagen før på tlf. 20 12 62 18.

Planlagte gudstjenester på
Fugleparken
6. september kl. 14.30
v. Tom Thygesen Daugaard
4. oktober kl. 14.30
v. Rikke Milan Nielsen
(høstgudstjeneste)
18. oktober kl. 14.30
v. Tom Thygesen Daugaard.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste fælles
for de tre sogne bliver i
Fuglebjerg Præstegård
søndag 23. september kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der frokost.
Frokosten koster 20 kroner, som går
til menighedsplejen. I forbindelse med
frokosten bliver der auktion med salg af
orgelpiber fra det gamle orgel i Fuglebjerg kirke.
Det indkomne beløb går til menighedsplejen.
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Løvfaldstur

Alle Helgen i pastoratet

Se side 7.

Da Fuglebjerg kirke er lukket i dette
efterår, afholdes der Alle Helgensgudstjeneste for alle tre sogne i Tystrup kirke
søndag 4. november kl. 10.30.

Gospelgudstjeneste
Se side 8.

BUSK gudstjeneste
Søndag 28. oktober kl. 10.30 på
spejdergården i Fuglebjerg

Spejderne og konfirmanderne medvirker. BUSK er indført af folkekirkelige
børne- og ungdomsorganisationer for
at sætte fokus på børn og unge i kirken.
BUSK- gudstjeneste holdes sidste søndag i oktober i mange af landets kirker.
I Fuglebjerg holdes gudstjenesten i samarbejde med byens spejdere og konfirmanderne. I år holdes gudstjenesten på
Spejdergården, Falkevej 21 i Fuglebjerg,
da Fuglebjerg kirke er lukket.

BUSK
2018

Alle børn og unge, og også deres familie,
er naturligvis meget velkomne.

At være tegnet i guds hånd

Der er lejlighed til at tænde et lys for
den eller dem, man denne dag særligt
tænker på. Navnene bliver læst op på
dem, der er blevet begravet eller bisat
fra henholdsvis Fuglebjerg, 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.

Sangcafeer
Torsdag 4. oktober
Kl. 9.30-11.00
Solveig Nielsen er værtinde.
Tema: Efterår i ord og toner.
Torsdag 8. november
Kl. 9.30-11.00
Carl Ejner Madsen er vært.
Tema: Sange og viser fra
Bornholm, garneret med
lidt anekdoter og personlige oplevelser
fra Carl Ejners barndom og ungdom på
øen.
Vi begynder med lidt kaffe og et stykke
morgenbrød. Og så synger vi ellers alt
det, vi kan nå. Vi glæder os til at se jer.

4

Musikcafé i Fuglebjerg præstegård
Søndag d. 18. november kl. 15.00.
Livet, kærligheden og drømmene i sang og musik.
Vi skal høre sange af bl.a. Sebastian, Evert Taube,
Cornelis Vreeswijk, Erik Grip og mange andre.
Medvirkende: Nete Prahl-Lauersen, sang; Tórur
Johannesen, Harmonika; Anders Juhl, Klaver.
Kom glad til en dejlig eftermiddag. Der er gratis
adgang. Der samles ind til menighedsplejen.

Præstens ferie
13.-21. oktober 2018 passes embedet af
konstitueret sognepræst i Kvislemark,
Fyrendal og Førslev pastorat Tommy
Corfixen, tlf. 22 77 76 78 og email
ttc@km.dk.

Indsamling ved koncerter
til menighedsplejen:
kr. 281,00.

Så starter vi op igen efter en dejlig sommerferie som vi håber alle har
nydt. Første gang er 30. august kl. 10.00-12.00.
Derefter mødes vi sidste torsdag i hver måned fra kl. 10.00-12.00 i
Fuglebjerg præstegård. Vi strikker/hækler til de hjemløse i Danmark.
Der vil blive serveret kaffe/the og en bid brød/kage, man betaler en skilling til kaffedamen for dette – ellers er det gratis at deltage. Vi har garn
og strikkepinde man må bruge af, men man er også meget velkommen til
af tage noget med. Kom og vær med, og få et par hyggelige timer sammen med os.
Alle er velkommen! Vi glæder os til at se gamle og nye "nørklere".
Mange hilsner fra Tina og Jytte
Vi modtager gerne garn og gamle lysstumper. De bliver brugt til fremstilling af nye lys
som man så har mulighed for at købe. Medbring det eller ring til Tina på tlf. 81504250,
så kommer jeg og henter det I vil give. Har i spørgsmål må I naturligvis også gerne ringe.
Dato for julearrangement: 27. november 2018 (mere herom i næste blad).
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Fra Birgitte Johannesens 25 års
jubilæum den 1. juli 2018

2018

1993
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Løvfaldstur

den 7. oktober 2018
I år har vi Kongsgården og kirken
i Vester Broby som mål
Hvert efterår inviterer menighedsrådet på løvfaldstur en
søndag efter gudstjenesten. Det sker i år den 7. oktober,
og enhver, der har lyst, er meget velkommen.
Dagen begynder med, at vi samles til
gudstjeneste klokken 10:30 i Fuglebjerg
præstegård. Fra kirken går vi på kroen
til en god frokost, og derefter er vi klar
til at køre ud i vores smukke egn for at
nyde efterårets helt særlige farvepragt.

D EL TA G ER PR
IS :
100 kroner + beta
ling for
drikkevarer til fro
kosten.
TI LM EL D IN G
:
senest fredag de
n 28. september
til Jens Palm, mob
il 40 45 35 93
eller mail
jens_palm@hotm
ail.dk

Vi gør holdt ved Kongsgården i Vester
Broby. Den firlængede gård, der bærer
det stolte navn, er opført mellem 1818
og 1868. Den stråler vel ikke af kongelig
pragt, men den betager den besøgende
ved sin harmoniske helhed.
Vi kan glæde os til en kyndig rundvisning med gennemgang af gårdens
spændende historie ved Carl-Christian
Bringgaard, som har været en af drivkræfterne bag bevarelsen af Kongsgården.
Efter en kaffepause samles vi i Vester
Broby kirke, hvor vi får fortalt blandt
andet om de fornemme og usædvanligt
gamle kalkmalerier.

Vester Broby kirke

Når vi er færdige i kirken, går turen
tilbage til Fuglebjerg, hvor løvfaldsturen
slutter ved 17:30-tiden.
Vi håber, at mange vil have lyst og lejlighed til at deltage!
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille
menighedsråd

Kig gennem begge Kongsgårdens porte
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GOSPELGUDSTJENESTE
ONSDAG D. 10. OKTOBER KL. 19.00

TYSTRUP KIRKE
Medvirkende:

Suså Gospelkor, ledet af Anders Juhl
Sognepræst Birgitte Johannesen
Årets konfirmander
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En aften med
dejlig sang, fællessang,
musik, refleksion og
eftertanke.

VEL MØDT TIL EN DEJLIG AFTEN

Nyt fra menighedsrådet

Nu skal murene tørre helt op, før de kan
kalkes. Det tager tid, og det er derfor,
stilladset er fjernet. Til efteråret kommer
det op igen, og så bliver det store arbejde
afsluttet. Hermed vil Fuglebjerg kirke
have fået en ansigtsløftning, som vil være
til at få øje på.
Indvendig kalkning
Billederne på denne side viser det syn,
der møder dig, når du i denne tid træder
ind i Fuglebjerg kirke. Kirkens løse inventar er fjernet, og det, der står tilbage, har
tømreren pakket forsvarligt ind i plastik
eller lukket til med plader af krydsfiner.
En trappe, og en stor og rummelig første
sal under hvælvingerne har han også sat
ind. Kirken er blevet forvandlet til en sikker arbejdsplads for håndværkere.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Udvendig kalkning
Mange vil have bemærket stilladset ved
Fuglebjerg kirke. Det har stået der hele
foråret. På Stilladset stod murere, som
gennemførte det kæmpe arbejde at rense
murene helt i bund på den del af kirken,
der er pudset og kalket. Samtidig fjernede
de grønalger fra fugerne og behandlede
dem mod nyt algeangreb. Kort sagt kirkens mure er blevet renset og repareret så
grundigt, som det ikke er sket i mange år.

Kirkerummet er for tiden i to etager
Anledningen er den, at kirkerummet
bliver kalket. Det er mere end halvtreds
år siden, det sidst er sket, og de vægge,
der skulle være hvide fremstod så gulligt
grumsede, at enhver kunne se, at det var
på høje tid, at der skete noget.
Før kalkningen kunne begynde har murerne haft et stort arbejde med afrensning
af løs kalk og puds. Under dette arbejde
stødte de på farvespor fra kalkmalerier.
Arbejdet blev straks standset, for at en
ekspert fra Nationalmuseet kunne få
lejlighed til at undersøge sagen. Det blev
konstateret, at der var tale om spor fra en
middelalderlig dekoration, og at det, der
var tilbage, var så beskedent, at det ikke
gav mening at afdække den.
Arbejdet kunne dermed genoptages, og
vi håber stadig, at kirken kan åbnes igen
første søndag i advent i år. Nu med kridhvide vægge!
Ole Kert, formand

Altertavlen er forsvarligt forseglet
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NYT FRA SPEJDERNE

Ud i Guds natur
Sikke en varm sommer. Jeg var taknemmelig over at have egen shelter i baghaven.
Der var lidt mere svalt. Jeg er langt fra den
eneste som benytter mig af en shelter. Uanset om det er varmt. En overnatning i en
shelter kan gøres hele året. Uanset vejret.
At tage på tur i det fri er heldigvis blevet
meget populært. De seneste år er der poppet sheltere op over hele Danmark. Se bare
på vores lokale ”Fodsporet”.
En shelter er en slags træbarak, som traditionelt set er åben på den ene side. De fleste
er med stort tagudhæng, så man er rimelig
beskyttet maod regn. Sheltere findes i et
utal af afskygninger. Nogle er lavet med
store runde stammer, andre har vægge
af brædder og på Sydfyn findes sågar en
række arkitekttegnede sheltere, der nærmest er små hytter. Der er også variationer
i størrelsen på shelterne. Nogle har plads
til 4 personer, mens andre kan rumme op
til 20 personer.
Fælles for dem alle er, at det er en fantastisk nem måde at komme en tur ud i den
fantastiske natur. Det kræver som minimum blot en sovepose og et liggeunderlag.
Så alle kan være med. Skal du tilberede
mad på turen, kræver det selvfølgelig lidt
mere grej. Tandbørsten er nok også god at
huske.
Rigtig mange af shelterne ligger på naturskønne steder. Tænk at man gratis kan
vågne op til udsigt over en sø eller fjord.

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

Eller med en fåreflok gående 10 meter væk.
Hvis ikke du er så heldig som jeg, og har
en shelter i baghaven, så kan du jo bygge
en…. Eller bruge dit netværk og internettet
til at finde en shelter. På naturstyrelsen.
dk finder du en god oversigt. Ved du at
turen går til Fyn, så kan bookenshelter.dk
anbefales. Det er ikke alle sheltere, der kan
bookes på forhånd. Så her gælder førsttil-mølle princippet. På Spejdergården
i Fuglebjerg har vi naturligvis også en
shelter. Bygget af tropspejdere sammen
med en spejderforælder, som lagde mobilt
savværk og ekspertise til. Du er velkommen til låne den. Bare kontakt drengenes
gruppeleder Karsten Madsen.
Som spejder i Fuglebjerg tager vi naturligvis på tur. Nogle gange også i shelter.
Senest bød ulvenes sommerlejr på vandring, kanosejlads og overnatning i shelter.
Der findes også et rimelig sejt mærke, som
flere af gruppens spejdere har taget: Shelty.
For at erhverve sig mærket skal man sove
i shelter mindst én gang om måneden, 12
måneder i træk. Det skal være 12 forskellige sheltere og de skal ligge på 12 forskellige lokationer. Et mærke mange faktisk
har taget sammen med deres familier.
Udeliv er hyggetid. Tag ud og oplev det
selv.

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. oktober 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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Dato

Søndagens navn

Fuglebjerg
Præstegård

Tystrup

Haldagerlille

Dagens tekst

September 2018
lørdag

02-09

14.s.e.trin.

06-09

torsdag

08-09

lørdag

09-09

15.s.e.trin.

16-09

16.s.e.trin.

22-09

lørdag

23-09

17.s.e.trin.

30-09

18.s.e.trin.

11.00
(i Byfest-teltet)

10.30

Johs. 5,1-15

19.00
(velkomstGudstjeneste)

11.00
10.30

Luk.10,38-42

10.30

Johs. 11,19-45
11.00

10.30

Mark.2,14-22
10.30

Johs.15,1-11

Oktober 2018
07-10

19.s.e.trin.

10-10

onsdag

14-10

20.s.e. trin.

21-10

21.s.e.trin.

28-10

22.s.e.trin.

10.30

Johs.1,35-51

(løvfaldstur)

19.00
(gospelgudstjeneste)

9.00
(Tommy Corfixen)

9.00

Matt.21,28-44
Luk.13,1-9

(Tommy Corfixen)

10.30

Matt.18,1-14

(på spejdergården)
BUSK gudstjeneste

November 2018
04-11

Alle Helgen

11-11

24.s.e.trin.

18-11

25.s.e.trin.

25-11

Sidste s. i
kirkeåret

Matt.5,1316/5,1-12

10.30
10.30
10.30

Johs.5,17-29
Luk.17,20-33

10.30

Matt.11,25-30

De søndage, hvor der er gudstjeneste i Tystrup og Haldagerlille i den periode,
hvor Fuglebjerg kirke er lukket, holder en lille ”kirkebus” parat ved Fugleberg
kirke en halv time før gudstjenestens begyndelse. 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.

01-09

