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Valgforsamling den 15. september
kl. 19.00 i præstegården,
Anne Marie Vej 1 A, Fuglebjerg
I år skal der vælges menighedsråd for
en ny fireårig periode i alle danske
sogne. Det sker under nye former ud
fra et ønske om at øge interessen for
valget.
Første del af den nye valgprocedure
løb af stablen den 9. juni i form af et
møde, hvortil alle i Fuglebjerg, Tystrup
og Haldagerlille var inviterede. Her
orienterede menighedsrådet om sit
arbejde i de forløbne fire år og gav en
redegørelse for fremtidsplanerne.
Anden del er valget af det nye
menighedsråd på Valgforsamlingen
den 15. september kl.19:00 i
præstegården, Anne Marievej 1 A.
Hos os skal der vælges syv menigheds
rådsmedlemmer og et antal supplean
ter. På orienteringsmødet den 9. juni
erklærede flere sig som interesserede
kandidater. Menighedsrådet håber,
at flere vil melde sig, når valgforsam
lingen skal afholdes.
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Skulle det ske, at man ikke er tilfreds
med det menighedsråd, der kan
sammensættes på Valgforsamlingen,

har man muligheden for at opstille en
alternativ liste, og dermed udløse et
valg. Nærmere oplysning om denne
mulighed kan fås ved henvendelse til
Valgbestyrelsens formand, Ole Løvlund
Kert, Lærkevej 9, 4250 Fuglebjerg, tlf.
55 45 38 25, e-mail: olekert@stofanet.dk
Vi kan kun anbefale at man søger at få
en plads i menighedsrådet for dermed
at deltage i arbejdet på at skabe gode
rammer om evangeliets forkyndelse
for alle i Fuglebjerg, Tystrup og
Haldagerlille samt at værne om og
forskønne den uvurderlig kulturarv,
som vi har ansvaret for i form af vore
kirker og kirkegårde.
Vi ser frem til en god og livlig Valg
forsamling med et talstærkt fremmøde.
Der er ingen grund til at holde sig
hjemme af frygt for, at man skal blive
presset til at opstille. Det vil ikke ske;
men det er meget vigtigt at vide, for
dem, der er klar til at lade sig vælge
til det nye menighedsråd, at de har en
bred opbakning til deres arbejde.
Menighedsrådet

Hyggeeftermiddag i
Præstegården
Anne Marie Vej 1a:
Tirsdag 8. september
kl. 14.00-16.00:
Tina Jørgensen fortæller om Kirkens
Korshær i Fuglebjerg og om den
nye genbrugsbutik.

HYGGE

EFTER

Kirkegårdsvandring

M IDDA
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Fuglebjerg den 5. september
Fuglebjergegnens Lokalhistoriske
Forening Borupris’ venner indbyder
til en rundvisning på Fuglebjerg
kirkegård lørdag den 5. september
kl. 14.
Kirkeværge Otte Hansen fortæller
om kirkegården og om særlige
gravsteder. Efter rundvisningen
byder menighedsrådet på en kop
kaffe i præstegården, Anne Marie
Vej 1 A.
Det er gratis at deltage, men der
er begrænset deltagerantal og
tilmelding er nødvendig. Ring
venligst til foreningens formand
Bertel Hansen, tlf. 24 86 37 11.

Velkomstgudstjeneste
Torsdag 10. september kl. 19.00
Velkomstgudstjeneste i Fuglebjerg
kirke for det nye hold af
konfirmander og deres familie.

Spil Dansk Dag
Morgensang i Fuglebjerg kirke
torsdag 29. oktober kl. 9.00
Igen i år er der i forbindelse med
Spil Dansk Dagen morgensang i
Fuglebjerg kirke.
Umiddelbart derefter bliver der
serveret friskbrygget kaffe og mor
genbrød i Kulturladen.
Vi synger også et par fællessange
med Anders Juhl ved klaveret.
Alle er velkommen.
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Kongsgaarden
Tirsdag 13. oktober kl. 14.00-16.00

Sognenes
høstgudstjenester
Fuglebjerg kirke 6. september
kl. 10.30.
Efter gudstjeneste er der høstfrokost
i præstegården, hvor alle er
velkommen uden forhåndstilmelding. Frokosten koster 20 kr.
Man må gerne medbringe frugt,
grøntsager eller andet godt, som
efter frokosten bliver solgt ved
auktion. Hele det indkomne
beløb sammen med det, der
bliver lagt i kirkebøssen, går til
menighedsplejen.
Haldagerlille kirke 27. september
kl. 10.30.
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Fælles høstgudstjeneste for Tystrup
og Haldagerlille sogne. Høstofferet
går til pastoratets menighedspleje.
Der serveres kaffe og kage efter
gudstjenesten.

Carl-Christian Bringgaard fortæller
om Kongsgaarden i Broby. Han
er aktiv i Kongsgaardens Venneforening. Vi skal høre om, hvordan
man fik interesse for at bevare
Kongsgården, og hvad man gerne
vil bruge den til.
Desuden hører vi anekdoter fra
hans barndomshjem i Broby, hvor
han er opvokset på 12 tdr. i en
børneflok på syv.
Fortællingen bindes sammen med
Power Præsentation.
Carl-Christian Bringgaard er
født i 1943 og bosiddende på
Frederiksberg, Sorø.
Har siden 2008 været medlem af
Lynge menighedsråd og var med
til at starte SangCafe op her for 13
år siden. Desuden er han aktiv i
bl.a. Ældre Sagen, Egholtfonden og
sangkor.

Løvfaldstur
I år går turen til Gunderslevholm søndag den 18. oktober
Hvert år inviterer menighedsrådet på Løvfaldstur en søndag i oktober og
enhver, der har lyst til at deltage, er meget velkommen.
Dagen begynder med, at vi samles til gudstjeneste klokken 10:30 i Fuglebjerg
kirke. 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.
Gunderslevholm er målet for årets tur. Her vil godsejer Claus de Neergaard
give os en rundvisning på godsets trelængede avlsgård fra 1728. I løbet af de
seneste år er denne del af godset blevet nænsomt restaureret, sådan at den
ydre skikkelse og konstruktionerne er bevarede samtidig med, at de er blevet
rammen om helt nye anvendelsesmuligheder. En afdeling er blevet indrettet
til selskabslokale, og her skal vi nyde eftermiddagskaffen.
Fra Gunderslevholm kører vi ad små og smukke veje tilbage til Fuglebjerg,
hvor turen slutter ved 17:30-tiden.
Deltagerpris:

100 kroner + betaling for drikkevarer til frokosten.

Tilmelding:

Senest fredag den 9. oktober til Jens Palm, mobil 40 45 35 93
eller mail: jens_palm@hotmail.dk
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Alle Helgen i
pastoratets kirker
Tystrup kirke:
Søndag 1. november: Gudstjeneste
Kl. 10.30. Fuglebjerg kirkes
Ungdomskor medvirker.

BUSK gudstjeneste
Søndag 25. oktober kl. 10.30
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.
Gudstjenesten afholdes på
Spejdergården, Falkevej 21 i
Fuglebjerg.
Alle børn og unge, og også deres
familie, er naturligvis meget
velkomne.
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Fuglebjerg kirke:
Søndag 1. november: Gudstjeneste
kl. 16.00. Fuglebjerg kirkes
vokalgruppe medvirker.
I begge kirker er der lejlighed til at
tænde et lys for den eller dem, man
denne dag særligt tænker på.
I Tystrup kirke bliver navnene læst
op på dem, der er blevet begravet
eller bisat fra Tystrup og Haldager
lille 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 begra
vet 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.

Foredrag med Georg Metz
Torsdag den 12. november kl. 19.00 i
Sneslev Forsamlingshus, Grængebjergvej 4, 4250 Fuglebjerg
Georg Metz fortæller om den danske sangskat.
Han kommer rundt om alle danskernes særheder fra folkeviserne til
Benny Andersen. Der serveres kaffe og kage.

Gratis entré.
Arrangør: De 9 sogne i Gamle Fuglebjerg Kommune

7

Rejser i
Grønland
Tirsdag 10. november
kl. 14.00-16.00
Carl Ejner Madsen viser billeder og fortæller fra rejser i Grønland:
Fra 30 graders frost i fiskekutter ved Isfjorden i Disko-bugten og med hunde
slæde over isen til sensommervarme med grønne bjergsider og sejlende
isbjerge fra de afsmeltende isbræer (ved Qaqortoq og Julianehåb).
Der er gratis kaffebord.
Kirkebil kan bestilles senest kl. 18.00 dagen før på tlf. 20 12 62 18.

HYGGE

EFTER
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Alle er velkommen.

Velkommen i
Samtalecafeen
Den 22. oktober og 26. november
klokken 19.00 er der samtalecafe i
præstegården.
Cafeen er åben for enhver. Meningen
med den er netop, at vi skal komme
som dem, vi er, og tale sammen så godt
vi kan om de spørgsmål, der ligger i det
store uhåndterlige felt mellem liv og
død, kærlighed og had, tro og afvisning
af enhver tale om tro.
Livet igennem tumler vi med de store
spørgsmål og søger hver især at finde
vores svar. Det er sjældent, at vi får
lejlighed til at dele vore tanker med
andre, men det åbner nye tankebaner
for os, når det sker.
Ideen med cafeen er, at den skal være et
rum for denne givende frie samtale.
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Vi er sammen over et glas vin og en bid
ost.

Sognepræsten
har fri:
1. september og
29. september - 4. oktober passes
embedet af Benedikte Brisson,
e-mail bebr@km.dk, tlf. 20 32 04 92
7.-8. november passes embedet
af Tom Daugaard, e-mail
totd@km.dk, tlf. 55 45 63 42.

Indsamling i kirkerne
Indsamling i kirkerne i november, december 2019 og januar 2020 er i alt indsamlet
1267 kr. I Tystrup kirke 335 kr., i Haldagerlille kirke 62 kr., i Fuglebjerg kirke
870 kr.
De indsamlede midler går til pastoratets menighedspleje. Menighedsplejens mid
ler gives til familier med børn, der har brug for en håndsrækning. Vi har i 2019 delt
ud for 3000 kr.
Siden kirkerne er åbnet efter nedlukning på grund af Corona, er der lagt 485,i kirkebøsserne til Menighedsplejen.
Der er blevet uddelt 2241,25 til sommeroplevelser til familier.
Vi takker for enhver god gave.
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Nyt i Fuglebjerg kirke
Musikalsk legestue for dagplejebørn
Fuglebjerg Kirke igangsætter i dette efterår et nyt tiltag for børn. Efter den gode
modtagelse vi har fået af babysalmesangsforløbene, inviterer vi nu dagplejebør
nene indenfor til musikalsk legestue, i kirkens helt unikke rum.
Kirkesanger Nete Prahl-Lauersen og organist Anders Juhl glæder sig til at tage
imod dagplejerne og deres børn, så kirkerummet kan blive fyldt med sang og
bevægelse. Her er der plads til leg og udvikling for både børn og voksne.
Forløbet starter torsdag d. 3. september og afsluttes torsdag d. 19. november, med
en kort børnegudstjeneste, hvor vi bl.a. bruger noget af det vi har lært i løbet af
efteråret.

Babysalmesang
Babysalmesangsforløb fortsættes ligeledes i efteråret. Babysalmesang giver børn
og voksne en helt særlig stund sammen. Vi bruger bl.a. sæbebobler, instrumenter,
dans og sang. Igennem bevægelse og rytme stimuleres sanserne og den motoriske
udvikling. Babysalmesang er et gratis tilbud til forældre eller bedsteforældre, sam
men med deres børn i alderen 0 - ca. 1 år.
Vi mødes første gang torsdag d. 3. september kl. 10.30 til en hyggestund på
omkring 45 minutter. Deltagelse kræver ingen forudgående musikkundskaber.
Forløbet afsluttes d. 19. november med en kort børnegudstjeneste, hvor vi bl.a.
bruger noget af det vi har lært igennem efteråret.
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Tilmelding hos kirkesanger Nete Prahl-Lauersen, der også besvarer evt. spørgs
mål, enten på mail: npl@hulby.dk eller på tlf.: 25 77 07 00.
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Lars Hannibal
giver koncert i Fuglebjerg kirke.
Søndag den 20. september kl. 16.

40 år i
musikk
ens
tjenest
e.

40 år efter afsluttet eksamen på musikkonservatoriet, drager
Lars Hannibal på turné med sin guitar og giver koncerter i
Danmark. Koncerten bliver et indblik i et lang musikerliv, der
strækker sig over mere en 50 år. Lars Hannibal vil krydre mu
sikken med Historier og anekdoter fra hans liv som Musiker.
Der er gratis adgang til koncerten. Man er velkommen til at
lægge et beløb i kirkebøssen til menighedsplejen.
Vel mødt til en dejlig eftermiddag i Fuglebjerg kirke.

Kirkens kor
starter igen efter ferien
og optager gerne nye
medlemmer:

Herlufs vokaler og
Anja Lillemæhlum

Børnekoret: Fredag
den 4. september kl. 15.00 – 16.00

Fuglebjerg kirke
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30

Ungdomskoret: Fredag
den 28. august kl. 16.30 – 18.00

Kom til en stemningsfuld koncert, der
leder os gennem stemningen omkring
alle helgen. Herlufs vokaler, ledet af
Karsten Gyldendorf, vil ledsaget af
Anja Lillemæhlum på cello sørge for vi
kommer i den rette stemning.

Alle korene øver i Fuglebjerg kirke.
Hør evt. nærmere hos korleder og
organist Anders Juhl

Vel mødt til en dejlig aften i godt
musikalsk selskab.
Der er gratis adgang til koncerten
Man er velkommen til at lægge et beløb i
kirkebøssen til menighedsplejen.
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Fuglebjerg koret: Onsdag
den 2. september kl. 19.00 – 21.00

Fuglebjerg menighedsråd
Organist Anders Juhl

Mail: organistandersjuhl@gmail.
com, tlf. 60947745

Fuglebjerg, Tystrup og
Haldagerlille sogne bliver til
ét sogn
Ved kgl. resolution af 2. april 2020
har Kirkeministeriet bifaldet, at
sognene Fuglebjerg, Tystrup og
Haldagerlille sammenlægges til et nyt
sogn med navnet Fuglebjerg-TystrupHaldagerlille Sogn med virkning fra 29.
november 2020.
Dermed vil de tre sogne, som i 1972
blev lagt sammen under fælles præst,
blive til ét sogn, når det nye kirkeår
begynder, første søndag i advent.
Menighedsrådet har tidligere redegjort
for baggrunden for beslutningen om
at søge om sognesammenlægning, og
vi forventer, at den vil blive til gavn og
glæde for os alle. Det nye sogn vil have
omkring 2500 medlemmer af folkekir
ken. Efter gældende regler betyder det,
at der skal vælges syv medlemmer til
menighedsrådet ved det ordinære valg
den 15. september 2020 (se artiklen
”Menighedsrådsvalg” på side 2).

Farvel – og
Tak – til
graver Thyge
Brandt
Thyge Brandt har
tiltrådt en ny stil
ling. Derfor har han
sagt op hos os og
forladt sin stilling
som graver ved vore
kirker og kirkegårde med udgangen af
juli måned.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Nyt fra menighedsrådet

Thyge har først og fremmest haft sit
virke på Fuglebjerg kirkegård. Han
har sat sit personlige præg på den og
han forlader den i særdeles velholdt
stand. Udover arbejdet på kirkegården
har Thyge været ansvarlig for den
administrative del af graverarbejdet
ved alle tre kirkegårde, ligesom han har
været kirketjener i såvel Fuglebjerg som
Tystrup og Haldagerlille kirker.
På sognenes vegne skal der lyde en tak
til dig Thyge for stort engagement, vel
udført arbejde samt venlig og værdig
optræden overfor de mennesker, som
arbejdet i kirken og på kirkegården
bragte dig i kontakt med. Vi håber, at
du må blive glad for dit nye arbejde.

Gravermedhjælper Karin Strange
Pedersen er konstitueret i
graverstillingen
Vi er glade for at kunne meddele, at vores dygtige
og erfarne gravermedhjælper Karin Strange
Pedersen har sagt ja til at vikariere i Thyge Brandts
stilling, indtil en ny graver er ansat.
Dorthe Friis Hansen, sekretær
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NYT FRA SPEJDERNE

Når det alligevel kan lade sig gøre
Selvom Covid-19 stadig var et stort
samtaleemne for hele verden, lykkedes
det i Danmark, at inddæmme smitten
så meget, at Danmark kunne åbne mere
og mere op, og dette betød også, at det
alligevel blev muligt at komme af sted på
spejderlejr for alle grupperne i Fuglebjerg.
Der var stadig nogle restriktioner der
skulle overholdes, så der blev ændret lidt
i planerne, så det alligevel kunne lade sig
gøre – til stor glæde for alle spejderne.
Ulvene startede på spejdergården, hvor
de overnattede i både shelter og telt.
Dagen efter stod den på 10 km gåtur mod
Kongskilde, hvor der blev slået telte op
til overnatning. 10 km tilbage igen for
3. klasserne, og en hyggelig afslutning
med bål på spejdergården for spejdere og
forældre.
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

Smutterne havde en overnatning på
spejdergården, hvor den første dag stod
på lidt pionering og et par løb. Dagen efter
stod på 15 km. vandretur i regn og blæst,
men super seje var pigerne, på turen var
der også tid til en kold dukkert i en af
spejdernes swimmingpool. Og selvfølgelig
var der masser af bålhygge med mad over
bål.
Hos juniorerne og troppen var Toggerbo
skiftet ud med Vordingborg spejdergård.
Her var spejderne ude på cykeltur til
Danmarks Borgcenter hvor der var
Ghosthunt rundt på Borgen og en tur
i Gåsetårnet. Herefter tog de på 30 km
hike, og vel hjemme igen på Vordingborg
spejdergård stod den på temadag
omhandlende Færøerne samt en masse
lejrbålshygge.

Pigetroppen (4. kl.-17 år)
tirsdage 18.30-20.30
Drengetroppen (6. kl.-17 år)
tirsdage 18.30-20.30
Juniorer (4.-5. kl.)
tirsdage 18.30-20.00
Mads Taters Klan (alle over 17 år)
1. søndag i måneden

Kontakt
Følg med i vores aktiviteter på
De grønne pigespejdere: Annemette Andersen, 40 55 66 97
facebook: Spejdere i Fuglebjerg KFUM Spejderne: Karsten Juul Madsen, 26 74 34 45

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:
Steen Pilegaard,
steenpilegaard@hotmail.com
Kirkeværge, Tystrup og Haldagerlille:
Jens Palm,
jens_palm
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,
tlf. 60 94 77 45,
organistandersjuhl@gmail.com
Bladudvalget:
Torben Jannerup (ansv.).
Stof til næste nummer af kirkebladet
indleveres senest den 26. oktober 2020:
torbenjannerup@gmail.com
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

September 2020
06-09

13.s.e. trin.

10.30

Matt.20,20-28

(høstgudstjeneste)

10-09

torsdag

19.00

13-09

14.s.e. trin.

20-09

15.s.e. trin.

10.30
16.00

Jhs.5,1-15
10.30

Luk.10,38-42

(koncert)

27-09

16.s.e. trin.

10.30

Jhs.11,19-45

(høstgudstjeneste)

Oktober 2020
04-10

17.s.e. trin.

9.00

Mark.2,14-22

(Benedikte Brisson)

11-10

18.s.e. trin.

18-10

19.s.e. trin.

10.30
10.30

Jhs.15,1-11
Jhs.1,35-51

(løvfaldstur)

25-10

20.s.e. trin.

10.30

Matt.21,28-44

(BUSK)
På spejdergården

28-10

onsdag

19.30
(koncert)

29-10

torsdag

9.00
(morgensang)

November 2020
01-11

Alle Helgen

08-11

22.s.e. trin.

16.00

10.30

Matt.5,1-12

9.00

Matt.18,1-14

(Tom Daugaard)

15-11

23.s.e. trin.

22-11

Sidste s. i
kirkeåret

29-11

1.s. i advent

10.30

Mark.12,38-44
10.30

10.30

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.

(velkomstgudstjeneste)

