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Corona-jul i kirken
I december måned passerer særligt
mange mennesker gennem landets
kirkedøre.
Det kulminerer juleaften, 24. december,
hvor der afholdes et væld af gudstjenester for at klare efterspørgslen.
For mange har det ikke rigtigt været
jul, hvis ikke man har været i kirke som
optakt til den store aften.
Ligesom så meget andet er forandret
i år, således også vilkårene for kirken.
Det ved søndagskirkegængerne. Det
ved dåbsfamilier, konfirmander og brudepar. Det ved pårørende ved dødsfald,
bisættelse og begravelse.
Julen i kirkerne bliver også anderledes
i år. Vi kan ikke proppe dem juleaften,
som vi plejer. Derfor har vi lejet Fuglebjerghallen, hvor der er plads til flere
hundrede på én gang. Vi holder én
fælles gudstjeneste for hele pastoratet
24. december kl. 15.00.
Vi vil savne det smukke og hyggelige
kirkerum, som vi er blevet særligt knyttet til gennem begivenheder i glæde og
i sorg.
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Forside: Colourbox

Men lad os tage situationen som en
udfordring. Det bliver anderledes. Men
gudstjeneste skal der være. Og gudstjeneste bliver der!
Vi håber, at I vil bakke lige så godt op
om denne gudstjeneste, som i plejer at
gøre i kirkerne.
Og for dem, der nødigt vil undvære
kirkerummet, så byder julen på flere
gudstjenester. Juledag, 25. december,
har vi de senere år kunnet bemærke
en stigning i antallet af kirkegængere.
Denne dag er der mere rum til ro og
eftertanke.
Vi ses forhåbentlig én eller flere af juledagene.
Og måske Nytårsaften, hvor vi i år
forsøger os med at holde gudstjeneste
kl. 15.00.
For julens og nytårets gudstjenester:
Se gudstjenestelisten på kirkebladets
bagside.
Birgitte
Johannesen

Carl Ejner Madsen

Kim E. Andersen

Hyggeeftermiddage i Præstegården:
Tirsdag 8. december kl. 14.00
Vi julehygger i den dejlige adventstid.
Anders Juul og Nete Prahl-Lauersen underholder med sang og musik. Vi får
kaffe/gløgg med æbleskiver. Og en julehistorie hører der naturligvis også med.

Tirsdag 12. januar kl. 14.00
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 Julianehåb.

Tirsdag 9. februar kl. 14.00
”Fra aktiv butikschef til aktiv hjerneskade“
Ved Lokalformand og HB-medlem Hjerneskadeforeningen Kim E. Andersen,
som fortæller:
Jeg er en mand på 58 år.
Jeg blev ramt midt i livet af en blodprop i hjernestammen da jeg var 45 år.
Pludseligt står livet på hold og jeg anede ikke hvordan jeg kom videre eller
hvad jeg skulle gøre.
Om at genopfinde sig selv og gennemleve en livskrise for til sidst at finde en
ny identitet som Kim og ikke andet end Kim.
Om at finde glæden og især livsglæden igen, samt kampen for at blive
accepteret som en hel person med handicaps.

Der er gratis kaffebord.
Kirkebil kan bestilles senest kl. 18.00 dagen før på tlf. 20 12 62 18.
Alle er velkommen.
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Luciaaften
Fuglebjerg kirke
søndag 13. december kl. 19.00
I år bliver Lucia gudstjenesten i
Fuglebjerg kirke anderledes. Der
kan ikke gås Lucia-optog med sang,
så derfor vil det blive et lysoptog
uden sang, men hvor en gruppe
synger uden at gå. I år vil medlemmer af børnekoret, ungdomskoret
og vokalgruppen bidrage med sang
i relation til teksterne og den stundende jul.

Gudstjeneste i
Fuglebjerg kirke
Nytårsaften
Som noget nyt i år afholdes pastoratets nytårsgudstjeneste i Fuglebjerg
kirke Nytårsaftens eftermiddag, 31.
december, kl. 15.00. Så kan man nå
hjem til Dronningens nytårstale og
nytårsmiddagen.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et glas og et
stykke kransekage.
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Juleaften i
Fuglebjerg Hallen
Hvis myndighedernes retningslinjer
til den tid tillader det, afholdes der
én fælles gudstjeneste for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille pastorat
i Fuglebjerg Hallen Juleaften,
24. december, kl. 15.00.
Med de nuværende adgangsbegrænsninger kan der kun være
måske en tredjedel i kirken i forhold
til, hvad der plejer at være Juleaften.
Derfor har vi i år valgt at prøve
denne løsning.
Derudover henviser vi til gudstjenesterne i kirkerne de øvrige juledage
(se gudstjenestelisten på bladets
bagside). Der forventer vi, at der vil
være bedre plads.
Vi anbefaler, at man holder sig orienteret i dagspressen, på hjemme
siden og Facebook, da omstændighederne hurtigt kan tvinge os til at
ændre planer.

Nytårsmusik
gudstjeneste
Fuglebjerg kirke søndag 17. januar
kl. 10.30.
Her vil medlemmer af kirkens ungdomskor og vokalgruppen medvirke og vi vil med sang og musik fejre
det nye år og gøre gudstjenesten
ekstra festlig.

Kyndelmisse
gudstjeneste
Tystrup kirke tirsdag
kl. 19.00
Stemningsfuld lysgudstjeneste i vinterens mørke.
Efterfølgende serveres
kaffe og kage.

Musik i
adventstiden
To dage i december måned, vil der
blive spillet og sunget musik i
Fuglebjerg kirke.
Torsdag den 3. december kl. 19.00
vil Organist Anders Juhl spille
musik på orgel og klaver.
Onsdag den 16. december kl. 19.00
vil kirkesanger Nete Prahl-Lauersen, Fuglebjerg kirkes vokalgruppe
og Organist Anders Juhl spille og
synge julestemningen frem.
Kom i den gode advents og julestemning ved at støtte op om
aktiviteterne i din lokale folkekirke.

Sognepræsten
har fri:
3.-4. december passes embedet af
Benedikte Brisson, tlf. 20 32 04 92 og
e-mail bebr@km.dk

Arrangementerne er gratis.
Der er mulighed for at yde et bidrag
til menighedsplejen.
Vel mødt til et par hyggelige
stunder.

5.-6. december passes embedet af
Tom Daugaard, tlf. 55 45 63 42 og
e-mail totd@km.dk
2.-3. januar og 4.-6. februar passes
embedet af Benedikte Brisson.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsvalget 2020 er overstået
og der er sat navne på dem, der skal
sidde i rådet i en ny fireårig periode.
Det er: Dorthe Friis Hansen, Torben
Jannerup, Marianne Jessen, Jens Palm,
Solveig Nielsen, Tine Haugeland, Liselotte Vinholt. Som suppleanter valgtes:
1. Lissi Schwartzbach, 2. Claus Nielsen,
3.Kurt Nielsen (på grund af stemmelighed afgjordes rækkefølgen for 2. og 3.

suppleant ved lodtrækning, som det er
foreskrevet i de nye regler.)
Funktionsperioden for det nye menighedsråd begynder 1. søndag i advent.
Inden da skal menighedsrådet samles
og vælge formand, næstformand og
personer til enkeltmands- og udvalgsposter.

Tak for indsatsen til jer,
der forlader menighedsrådet
Tre medlemmer af det siddende menighedsråd har valgt ikke at genopstille.
Det er menighedsrådets formand m.m.
Ole Kert, kirkeværge m.m. Otto Hansen
og medlem af diverse udvalg samt tidligere kontaktperson Lissi Schwartzbach.
Blandt os, der er tilbage fra det afgående råd, er der nogle, som har siddet
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sammen med jer i adskillige perioder,
andre, der bare har haft en enkelt
periode sammen med jer, men fra os
alle skal lyde en varm tak for den store
indsats, I har ydet og for jeres bidrag til
et frugtbart samarbejde til gavn for det
kirkelige liv i vores sogne.



Det er dyrt at udsende kirkeblad. Derfor håber vi, at modtagerne kigger i det, og
at det ikke bare ryger i skraldespandens afdeling for pap og papir uden at det har
været åbnet. Hvis det sidste skulle være tilfældet, er det for dyrt at udsende bladet,
og det måtte give anledning til at overveje andre løsninger.
For at undersøge sagen beder vi modtagerne af kirkebladet om at udfylde nedenstående spørgeskema og aflevere det i kirkernes postkasse eller præstegårdens
postkasse, Anne Marie Vej 1 A, 4250 Fuglebjerg. Man kan også scanne / fotografere
det udfyldte skema og sende det til fuglebjerg.sogn@km.dk, eller som SMS til
51158465. Den sidste og for mange enkleste løsning vil være at gå ind på sognenes
hjemmeside: fuglebjerg-tystrup-haldagerlille-kirker.dk og udfylde og sende
skemaet via den.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Spørgeskemaundersøgelse om kirkebladet

Frist for aflevering er søndag den 13. december.

Spørgeskemaundersøgelse
Alder

18-40 år
40-70 år
70 år+

Køn

Kvinde
Mand

Svar venligst på nedenstående spørgsmål
med et x under Ja eller nej

Ja

Nej

Åbner du Kirkebladet?
Læser du indlæg i Kirkebladet?
Kender du sognets hjemmeside?
Orienterer du dig på sognets hjemmeside?
fuglebjerg-tystrup-haldagerlille-kirker.dk/
Kender du sognets facebookside?
Orienterer du dig på sognets facebookside?
fuglebjergtystruphaldagerlillekirker
Søger du efter annoncer om kirkelige aktiviteter i Ugeavisen?
Kan annoncering i Ugeavisen, på hjemmesiden
og på Facebook erstatte kirkebladet?
Har du synspunkter eller begrundelser til dine svar så skriv her:
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Se mere på næste side

Deltag i lodtrækning
Du kan deltage i lodtrækning om den nyeste bibeludgave
eller en æske chokolade ved at aflevere spørgeskemaet
(Se afleveringsmulighederne på forrige side).
Det kræver, at du skriver dit mobilnr. / mail her, så vi kan finde dig:
Mobil:

Mail:

Anfør venligst med X, om du ønsker Bibel eller
chokolade, hvis du bliver den heldige vinder.

□ Bibel

□ Chokolade

Sognesammenlægning
Søndag den 29. november er det første
søndag i advent. Dermed begynder det
nye kirkeår, og sammenlægningen af
vores tre sogne til ét sogn med navnet
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille sogn
er fra denne dag en realitet.
Menighedsrådet har tidligere redegjort
for baggrunden for denne kirkeministerielle beslutning. Den vil i praksis
ikke indebære nogen forandring, fordi
vi i forvejen har fælles præst, betjening
og menighedsråd, men vi kan håbe, at
sammenlægningen vil styrke følelsen af
samhørighed.

Høstindsamling
Ved høstgudstjenesten takker vi med
sang for ”alt, hvad han (Gud) har givet”
(Nu falmer skoven trindt om land).
Vi takker også ved at lægge et beløb i
kirkebøssen, og de mange bidrag bliver
til en god sum.
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I Haldagerlille kirke blev der lagt
630,50 kroner i kirkebøssen. I Fuglebjerg kirke var beløbet 170 kroner. Det
indsamlede beløb i Fuglebjerg kirke
blev stærkt forøget ved betaling for den
efterfølgende frokost i præstegården og
den auktion, der er et fast indslag ved

denne begivenhed. Her udbydes alt fra
hjemmesyltede produkter og honning
af egen avl til gode flasker og vældige
blomsterdekorationer og kurve med alt
godt fra haven og fra Brugsen. Og der
bliver bestemt ikke budt for lidt! 2.365
kroner lød slutopgørelsen på. Vi siger
mange tak for enhver god gave!

Håndsrækning til
børnefamilier
De penge, der blev samlet ind i forbindelse med høstgudstjenesterne, går
til børnefamilier i Fuglebjerg, Tystrup
og Haldagerlille, der har brug for en
håndsrækning. Vi samler ind til dette
formål hele året og sørger for løbende
at dele ud af det, vi har at gøre med.
Derfor får vi aldrig nogen stor fond.
I anledning af julen kunne nogle
børnefamilier måske have glæde af en
kasse til en værdi af 500 kroner med
ingredienser til et godt julemåltid og
en lille ting til børnene. Hvis du og din
familie er i en situation, hvor sådan en
håndsrækning vil være velkommen, så
send en ansøgning. Du kan få et ansøgningsskema ved at træffe aftale med
sognepræsten eller sekretæren på
tlf. 55 45 31 81.
Dorthe Friis Hansen, sekretær

Årets konfirmander

Strikkeklubben
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Fuglebjerg 23-8 kl. 9.00: Thor Østergaard Høgh-Olsen
– Sander Wardlaw Thompson – Tobias Olsen – Jakob
Mølledal Knudsen – Sofie Frimand Christensen – Josephine
Hovgaard Ventrup Nielsen – Caroline Frost Andersen
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Fuglebjerg 23-8 kl. 11.00: Nicolaj Christensen – Mads Jensen
– Mathias Finne Pøhl – Bertram Nørholm Lind Rasmussen Siv Krøll Kirckhoff – Clara Zibrandtsen Olsen –
Sophia Meier Pabijan

Fuglebjerg 23-8-20 kl. 10: Niclas Hansen – Lavino Herfort
Øgendal – Luna Larsen Rosqvist – Jessica Hvitfeld Pedersen
– Claudia Vogelsang Henriksen
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Tystrup 30-08: Magnus Adsersen Lissau – Anton Hansen –
Yasmin Jensen

NYT FRA SPEJDERNE

En underlig tid
Først i 2020 kunne vi holde spejdermøder,
spejderarrangementer, sammenkomster,
overnatninger osv. som vi plejer, så kom
corona, så måtte vi ikke mødes, men var
sammen hver for sig, så åbnede Danmark
op igen, og vi kunne endelig mødes til
vores ugentlige spejdermøder, men med
behørig afstand og afspritning. Så var der
alligevel håb for vores overnatninger og
større arrangementer. Så kom efteråret og
vi kunne nu kun mødes til vores ugentlige
spejdermøder og måtte aflyse vores ar-

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

rangementer. Men trods denne turbulente
tid men ting vi måtte og ikke måtte, var
spejderne stadig i fuld gang med en masse
mærker. Corona eller ej, dette var stadig et
fast holdepunkt som ikke engang corona
kunne sætte en stopper for. Der er derfor
blevet lavet mad over bål, sovet i shelter,
plasket i det kolde vand, sovet under åben
himmel osv. Der har også været plads til
at familiespejderne kunne starte op igen,
til stor fornøjelse for en masse nye spejdere
samt deres forældre.

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.

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

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.

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

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

Bladudvalget:
Torben Jannerup (ansv.).

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
Kirkesanger:
Nete Prahl-Lauersen
e-mail: npl@hulby.dk

Stof til næste nummer af kirkebladet
indleveres senest den 26. januar 2021:
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

December 2020
Musik i adventstiden

06-12

2.s. i advent

19.00
9.00
(Tom Daugaard)

13-12

3.s. i advent

19.00

10.30

(Luciagudstjeneste)

16-12

Musik i adventstiden

20-12

4.s. i advent

24-12

Juleaften

19.00

10.30
15.00
(Fuglebjerghallen)

25-12

Juledag

26-12

2. Juledag

27-12

Julesøndag

31-12

Nytårsaften

10.30
10.30
10.30
15.00

Januar 2021
03-01

Hellig 3 konger

9.00
(Benedikte Brisson)

10-01

1.s.e.h.3k.

17-01

2.s.e.h.3k.

10.30
10.30
(Musikgudstjeneste)

24-01

Sidste s.e.h.3k.

31-01

Septuagesima s.

10.30
10.30

Februar 2021
02-02

Tirsdag
Kyndelmisse

19.00

07-02

Seksagesima s.

10.30

14-02

Fastelavns s.

10.30

21-02

1.s. i fasten

28-02

2.s. i fasten

10.30
10.30

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

03-12

