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Menighedsr
ådsvalg 2020

Tirsdag den 12
. maj klokken
19:00 afholdes
orienterings
møde forud fo
r menigheds
rådsvalget 2020
i
Fuglebjerg præ
stegård,
Anne Marie Ve
j 1 A.

Siden det seneste menighedsrådsvalg
i 2016 er en ny lov om valg til menig
hedsråd vedtaget af Folketinget.
Formålet med lovændringen er at skabe
interesse om menighedsrådets arbejde
gennem en treleddet proces frem mod
valg af det nye menighedsråd.
Første led er orienteringsmødet for alle
sogne i Danmark den 12. maj klokken
19:00. Dette møde skal sikre åbenhed og
give indsigt i menighedsrådets arbejde.
Indledningsvis redegør det siddende
menighedsråd for rådets virksomhed i
det forløbne år og orienterer om planer
ne for det kommende år. Derefter åbnes
der for drøftelse af ideer og ønsker til
det kirkelige liv blandt de fremmødte.
På dette indledende møde er der mulighed for at undersøge, om der er personer, der ønsker at blive medlemmer
af menighedsrådet.

Andet led i processen er valgforsamlingen den 15. september klokken 19:00,
hvor kandidaterne til det nye menighedsråd skal vælges. Alle medlemmer
af folkekirken over 18 år har ret til at
lade sig opstille og til at deltage i valget.
Som tredje led i processen offentlig
gøres navnene på de personer, der er
valgt på valgforsamlingen, og der gives
mulighed for at udløse et afstemnings
valg ved at indgive en kandidatliste
med stillere senest 4 uger efter valgfor
samlingen.
Menighedsrådet håber, at der vil være
interesse for menighedsrådsvalget, og
at der vil blive et talstærkt fremmøde
fra hele pastoratet både til orienterings
mødet den 12. maj og valgforsamlingen
den 15. september. Folkekirken er vores
fælles sag!
Menighedsrådet

Ny hjemmeside
Sognene har fået ny hjemmeside. Meningen med
hjemmesiden er at vejlede, give aktuel orientering
om, hvad der sker i og omkring vores kirker,
og viden om den enkelte kirke.
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Du finder siden ved at søge på "FuglebjergTystrup-Haldagerlille-kirker.dk” eller ved at
søge på en af kirkerne.

Natkirke i
Fuglebjerg kirke
Fredag 6. marts vil dørene i kirken
være åbne i tidsrummet kl. 19.30
til 22.00 hvor præst, menighedsråd
og kirkens øvrige ansatte inviterer
indenfor til natkirke, med temaet
"Lys og mørke.”
Menigheden kan frit komme og gå
i dette tidsrum, hvor der vil være
mulighed for at opleve en ander
ledes kirkegang og gudstjeneste.
I løbet af aftenen vil man, foruden
stemningsfuldt orgelspil, miniguds
tjeneste, korsang og fællessang,
kunne opleve Jimmy Roger Peder
sen spille på kontrabas.
Der bliver også mulighed for at
tænde lys, udfolde sig kreativt
sammen med spejdere, høre om
konfirmandernes opfattelse af lys
og mørke, samt at få en historie og
også en kop kaffe.
Alle er velkomne og vi glæder os til
at se jer.

Hyggeeftermiddag
Tirsdag 10. marts kl. 14.00
i Præstegården
Niels Møller Jessen, Strandelhjørn
ved Vojens, fortæller om "En Ver
denskrigs påvirkning af tre sønder
jyske familiers historie” og om de
følger, krigen fik for disse familier
og deres efterkommere som bl.a. er
ham og hans kone.
I forbindelse med 100-året for
Genforeningen hører vi også om,
hvilken betydning den fik for fami
liernes dagligdag.
Her i vores del af landet står der en
del genforeningssten, så også i vore
sogne, ja i hele landet har Genfore
ningen haft sin betydning.
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Orgelindvielse
Ved gudstjenesten 1. marts
kl. 10.30 i Fuglebjerg kirke fejrer
vi, at orglet nu er kommet endeligt
på plads. Organist Anders Juhl
spiller orgelmusik ca. 15 min. før
gudstjenesten, og der vil også blive
gjort ekstra ud af orgelmusikken i
gudstjenesten. Efter gudstjenesten
byder menighedsrådet på et traktement og der vil blive lejlighed til
at se nærmere på orgel og kabinet.

En glad kirke hjælper med at
vise vej – tak for den!

Velkommen i
Samtalecafeen
Torsdag den 12. marts klokken 19:00
åbner menighedsrådet for første gang
dørene for en samtalecafe i præste
gården.

Gudstjenester
i Fugleparken
Torsdag 3. marts kl. 10.30
ved Birgitte Johannesen
Torsdag 19. marts kl. 10.30
ved Benedikte Brisson
Torsdag 2. april kl. 10.30
ved Tom Daugaard
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Torsdag 30. april kl. 10.30
ved Birgitte Johannesen

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.
Vi er sammen over et glas vin og en bid
ost.
Samtalecafeen byder igen indenfor den
23. april klokken 19.00.

Påskens gudstjenester
Påskens gudstjenester afspejler dramaet omkring Jesu lidelse, død og opstandelse.

PALMESØNDAG, 5. APRIL
(Jesus rider ind i Jerusalem)
Haldagerlille kirke kl. 10.30: Gudstjeneste

SKÆRTORSDAG, 9. APRIL
(Jesus indstifter nadveren)
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste, hvor Fuglebjergkoret og ungdomskoret
medvirker.
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, 10. 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.
Ungdomskoret og Vokalgruppen medvirker.

PÅSKEDAG, 12. APRIL
(Jesus bliver levende igen)
Haldagerlille kirke 9.00: Gudstjeneste
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste.
Fuglebjergkoret og ungdomskoret medvirker.

2. PÅSKEDAG, 13. APRIL
(Jesus giver sig til kende for Maria Magdalene)
Tystrup kl. 10.30: Gudstjeneste
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INDSAMLING

Landsindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp:

To timer gør en
verden til forskel

75 året for Danmarks
befrielse fejres

Bliv indsamler og giv to timer af din
søndag – så giver vi livsnødvendig
klimahjælp til verdens fattigste.
Tag dine kære i hånden og gå en tur
søndag den 8. marts – hvert skridt
tæller. Sammen med 15.000 andre
indsamlere, er du med til at klæde
verdens fattigste på til klimaforan
dringerne.

I Tystrup kirke 5. maj kl. 19.30

Vel mødt søndag den 8 marts!
Der er gudstjeneste i Fuglebjerg kirke
kl. 9.00 som optakt til indsamlingen.
Derefter (ca. kl. 10) samles indsam
lerne i Præstegården Anne Marie
vej 1a, hvor man får tildelt en rute i
Fuglebjerg.

Vi fejrer befrielsen ved at synge
danske sange sammen i kirken.
Fællessangen bliver støttet af bl.a.
Fuglebjergkoret, der undervejs også
vil synge for os. Og vi vil sige Gud
tak for freden og bede ham om fred i
hjertet, i vort land og i verden.
Efter fællessangen i kirken, nyder
vi et traktement. Forhåbentlig er det
fint forårsvejr, så vi kan være på
plænen med udsigt over Tystrup sø.
Der kører gratis bus fra Fuglebjerg
med afgang fra Aldi kl. 19.00 og fra
Fuglebjerg kirke kl. 19.05.

Sognepræstens ferie:
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13. marts. Embedet passes af
Benedikte Brisson, tlf. 20 32 04 92 og
mail bebr@km.dk
14.-20. marts. Embedet passes af
Tom Daugaard, tlf. 55 45 63 42 og mail
totd@km.dk
21.-22. marts. Embedet passes af
Benedikte Brisson.
7.-8. april. Embedet passes af
Benedikte Brisson.
6. maj. Embedet passes af
Benedikte Brisson.

Alsang i Roskilde domkirke
I anledningen af befrielsen, synges
der fællessang i Roskilde domkirke,
lørdag den 21. marts kl. 14.00–
15.00. Man genoptager ”alsangen”
som man dyrkede som fællesskab
under besættelsen.

MUSIK, DER TÆNDER LYS I MØRKET
DUOEN ME AND MARIA
TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 19.00
KONCERT I FUGLEBJERG KIRKE
Oplev en ganske særlig stemningsfuld
koncert i Fuglebjerg Kirke.
Duoen ME AND MARIA vil skabe rum
til ro og fordybelse med smukke blide
sange, stemningsfuld lyssætning og
eftertænksomme fortællinger.
Måske har du allerede set dem i
Go'Morgen Danmark på TV2, hvor de
lancerede titelnummeret live fra deres
nye album, “Med tusind stjerner," for
begejstrede seere
Live TV2: https://www.youtube.com/
watch?v=YFjzya1UIZg
Se her mere af ME AND MARIAs
musik her live fra Særløse kirke:
https://www.youtube.com/
watch?v=D37gUMign0g

ME AND MARIA er Maria Anna
Rosenberg og på vokal/keyboard og
Johannes Pehrson på basguitar/vo
kal. De to sangskrivere kommer fra
vidt forskellige steder i musikken
– Maria med baggrund i musicalen
og kirke, og Johannes i rocken. Det
var derfor ikke en selvfølge, at deres
veje skulle krydses. Men deres fæl
les ønske om at skabe musik, der
er nærværende og autentisk, har
forenet dem i denne poetiske duo.
Vel mødt til en stemningsfuld aften i
Fuglebjerg kirke.
Der er gratis adgang til koncerten.
Der samles ind til menighedsplejen.
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Foredrag med Georg Metz
Onsdag den 11. marts 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. I pausen kan der
købes drikkevarer. Gratis entré.
Arrangør: De 9 sogne i Gamle Fuglebjerg Kommune

En aften om
Tystrup kirke
I samarbejde med Fuglebjergegnens
Lokalhistoriske forening – Borupris’
Venner indbyder menighedsrådet
alle interesserede til en aften om
Tystrup kirke torsdag den 14. maj
klokken 19:00.
Tystrup kirke ligger enestående
smukt på en høj banke, der skråner
ned mod Tystrup sø, så alene et be
søg ved kirken en lys forårsaften er
turen værd. Arrangørerne håber, at
de fremmødte, også vil have glæde
af at høre tidligere sognepræst og
nuværende Fuglebjerg-borger Dor
the Friis Hansen fortælle om kirken.
Vi slutter af med
en kop kaffe.
Alle er velkomne!
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”Nådefaderen”
- motiv fra Tystrup
kirkes middelalderlige fløjaltertavle (nu
på Nationalmuseet).

Kirkevandring
Lørdag den 16. maj inviterer menighedsrådet igen på kirkevandring. Denne
gang er målet Førslev kirke, så nu skal
vi uden for vores pastorats grænse.
Vi begynder med en kort gudstjene
ste i Fuglebjerg kirke 09:30.
Når gudstjenesten er slut, drager vi
afsted med kurs mod Sneslev, hvor vi
via en marksti finder over til Petersmindevej. Vi krydser Næstved Landeved og går ad Førslevvej til Førslev
kirke. Her slutter vi af med en salme.
Så er tiden kommet til at nyde den
medbragte mad med god appetit og
ved 13-tiden kan vi tage afsked og sætte
os ind i de biler, som holder klar til
hjemtransport.
Turen er på cirka 5 km, og vi går i et
tempo, som alle kan være tilpas ved.
Undervejs snakker vi sammen eller
tier stille, som det nu passer os. Det er
glæden ved at følges ad.
Vi håber, at mange vil have lyst til at
deltage.
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På vejne af alle de frivillige i butikke

AFLEVER DINE
LYSSTUMPER

Vi samler lysstumpe
r i kirkens Korshær, til at lave nye
flotte lys af.
Stumperne kan aflev
eres i alle
sognets kirker, der
står en spand
i våbenhuset eller
i butikken på
Byagervej 47 i Fugle
bjerg.
I butikken kan købe
s de nye flotte
lys samt vi har po
stkort til hver en
lejlighed

9

NYT FRA SPEJDERNE

SÆT K
KALEND RYDS I
EREN 1
Den 15.
5/6
juni

Foråret er på vej
Traditionen tro var spejderne ude at samle
juletræer kort efter nytår. Igen i år ople
vede vi en rigtig flot opbakning fra byens
borgere. Tusinde tak skal lyde fra spej
derne! En del af træerne er nu blevet brugt
som foderpinde til ophæng af foderkugler
til fuglene. Dem laver vi som spejdere na
turligvis selv, men du kan også lave dem
derhjemme, ved at følge denne opskrift:
• Smelt palmin i en gryde, og bland frø og
kerner i. Blandingsforholdet er ca. 1:1
• Find nogle små pinde og bind en snor i
• Læg en snor med et par pinde ned i et
hvidt plastic engangskrus
• Hæld blandingen ned i kopperne
• Sæt krusene i køleskab i 1-2 timer
(gerne længere)
• Når blandingen er helt fast, trækkes
kruset forsigtigt af

www.fugleposten.dk
Vi mødes på
Spejdergården, Falkevej 21
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Du kan nu hænge dine hjemmelavede
foderkugler op i haven derhjemme. Hæng
dem gerne steder, så du kan se dem inde
fra huset, så får du mest glæde af havens
fugle. Husk at blive ved at fodre fuglene
indtil foråret.
Det er også blevet tid til at lave insekthotel
ler til havens små krible-krable-dyr. Insekt
hoteller er nemme at lave og kan sagtens
laves i både små og store størrelser. Her er
det familiespejderne der har været i gang,
og de har lavet et kæmpe hotel til spejder
gårdens små dyr. Der er brugt en masse
paller, halm, gran, brænde der er boret
små huller i, så de små dyr kan kravle
ind og lave et lille bo. Der er brugt pinde
og sten og ellers er det kun fantasien der
sætter grænser. Hvis man vil have dem lidt
mindre, kan man evt. bruge en lille træ
kasse, men med samme fremgangsmåde.

Juniorer (drenge 4.-5.kl.)
tirsdage 18.00-19.30

FamilieSpejder (børn under 7 år)
2. weekend i måneden 10-13

Pigetroppen (4 kl.-17 år)
Drengetroppen (6 kl.-17 år)
tirsdage 18.30-20.30

Smutter (piger 1.-3.kl)
mandage 16.30-18.00

Mads Taters Klan (alle over 17 år)
1. søndag i måneden

Ulve (drenge 1.-3.kl)
onsdage 17.00-18.30

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

Indsamling i kirkerne

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.

I november, december 2019 og januar
2020 er i alt indsamlet 1267 kr.

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.

I Tystrup kirke 335 kr., i Haldagerlille
kirke 62 kr., i Fuglebjerg kirke 870 kr.
De indsamlede midler går til pastora
tets menighedspleje. Menighedsplejens
midler gives til familier med børn, der
har brug for en håndsrækning. Vi har i
2019 delt ud for 3000 kr.
Vi takker for enhver god gave.

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

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE: Der
rettes henvendelse til sognepræsten for
at aftale tidspunkt og sted for bisættelse/
begravelse samt tidspunkt for samtale.

Kirkeværge, Tystrup og Haldagerlille:
Jens Palm, jens_palm@hotmail.com

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.

Organist ved de tre kirker: Anders Juhl,
tlf. 60 94 77 45, organistandersjuhl@gmail.com

Graver i alle 3 kirker: Thyge Brandt,
fuglebjerg.kirkegaard@c.dk - Træffes på
kirkegårdens tlf. 55 45 41 10, tirs.-fre. kl. 12-13.

Bladudvalget: Torben Jannerup (ansv.).
Stof til næste nummer af kirkebladet
indleveres senest den 20. april 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
Februar 2020
29-02 lørdag

Fuglebjerg

Tystrup

Haldagerlille

Dagens tekst

10.30
(dåbsdagsgudstjeneste)

10.30 (orgelindvielse)
19.30-22.00 (natkirke)
9.00 (indsamling til

Lk.22,24-32
Mark.9,14-29

Folkekirkens Nødhjælp)

15-03
21-03

3.s. i fasten
lørdag

22-03

Midfaste

9.00 (Tom Daugaard)
11.00

Jhs.8,42-51

(Benedikte Brisson)

26-03 Torsdag
29-03 Mariæ Bebudelse
April 2020
05-04 Palmesøndag
09-04 Skærtorsdag
10-04 Langfredag
12-04 Påskedag
13-04 2. Påskedag
19-04 1.s.e. påske
26-04 2.s.e. påske
Maj 2020
03-05 3.s.e. påske

9.00 (Benedikte Brisson)
19.00
10.30

Jhs.6,24-37

(koncert)

Lk.1,46-55
10.30

10.30
10.30
10.30

17.00

Jhs.12,1-16
Jhs13,1-15

9.00

Matt.28,1-8

10.30

Jhs.20,1-18
Jhs.21,15-19
Jhs.10,22-30

10.30
10.30

9.00 og 11.00

Jhs.14,1-11

(konfirmation)

05-05

tirsdag

08-05
10-05

Bededag
4.s.e. påske

14-05

torsdag

19.30
(befrielsesfejring)

10.30

Matt.7,7-14
Jhs.8,28-36

10.30
(konfirmation)

19.00
(Foredrag om
Tystrup kirke)

16-05

lørdag

9.30
(derefter kirkevandring)

17-05 5.s.e. påske
21-05 Kr. Himmelfart
24-05 6.s.e. påske
31-05 Pinsedag
Juni 2020
01-06 2. Pinsedag

10.30
10.30
10.30
10.30

9.00

Friluftgudstjeneste i Gunderslevholm Park kl.11.00

Jhs.17,1-11
Lk.24,46-53
Jhs.17,20-26
Jhs.14,15-21

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

Marts 2020
01-03 1.s. i fasten
06-03 fredag
08-03 2.s. i fasten

