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Fællestiltag i pastoratet
Nogle af fællestiltagene i pastoratet er ved
at være sat i søen: Salmekanonen sætter sit
præg på gudstjenesternes salmevalg, og vi
er begyndt at drikke den altervin, som blev
valgt i forbindelse med arrangementet efter
aftengudstjenesten den 30. oktober. Vinen og
salmesangen er to af de væsentligste udtryk
for gudstjenestens glæde, og det er en særlig
glæde for mig som præst at tænke på, at det er
menighedernes, jeres, egne valg, som på den
måde gennem altervin og salmevalg sætter
præg på det kommende års gudstjenester.
De valgte salmer i kanonen falder sammen i
nogle grupper eller afdelinger, hvoraf nogle
nok lettere glider ind i søndagenes formiddagsgudstjenester end andre. Men til afstemningsresultatet: Der er omkring 75 personer,
som har afgivet salmestemme, og det, synes
vi som præster, er en tilfredsstillende stemmedeltagelse. Og hvem ved? Måske kan vi ved
anden lignende lejlighed få endnu flere til at
ytre sig? De vindende morgensalmer er: Den
signede dag med fryd vi ser, Se, nu stiger solen
af havets skød, I østen stiger solen op, Lysets
engel går med glans, Nu vågne alle Guds fugle
små og Nu titte til hinanden. Der er altså hele 6
morgensalmer i kanonen - lidt over en tredjedel af vindersalmerne er morgensalmer. Måske

ser vi her spor af morgensangens betydning
i skolerne fra dengang, den var? Når jeg taler
med unge par, som har gået på efterskole, som
skal giftes eller have døbt deres nyfødte, fortæller de i hvert fald ofte, hvor meget de er kommet til at holde af f.eks. Se, nu stiger solen af
havets skød - fordi de har sunget den så meget
på deres skole.
Årtidssalmerne udgør også en lille samlet
gruppe. Det drejer sig om Det dufter lysegrønt
af græs, Nu falmer skoven trindt om land, Vi
pløjed' og vi så'de og Du gav mig, o Herre, en
lod af din jord. Her får vi præster nok lidt af en
udfordring, hvis vi skal have efterårssalmerne i
spil også inden sensommeren, men vi må se,
hvad prædiketeksterne kan rumme af muligheder for også efterårssalmernes temaer her i
den kommende tid. Et par nye salmer har fundet vej ind på Top 15, nemlig Uberørt af byens
travlhed og Du som gi'r os liv og gør os glade og en enkelt pinsesalme, I al sin glans nu
stråler solen, og en enkelt aftensalme, Du som
har tændt millioner af stjerner. Dertil kommer
stemmer på mange, mange, mange andre dejlige salmer fra den bog, som utvivlsomt med
rette er blevet kaldt verdens bedste salmebog.
//HH
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Eftermiddagsmøder
Torsdagsmøder i Næstelsø

Bjerget” eller hans fantastiske præstation i ”Harry og Kammertjeneren.” Dertil kommer hans
utrolige repertoire indenfor revyviserne. Men
hvem var han egentlig, hvordan blev han den
scenekunstner, han udviklede sig til? Hvordan
var manden bag masken?
Kaffen koster 20 kr.

Torsdag den 5. marts kl. 14.30
Allan Huglstad kommer og fortæller om
Næstvedegnen under besættelsen. Der vil
være mange markeringer af besættelsen i dette forår, idet det er 75 år, siden vi blev besat.
Allan Huglstad har skrevet flere bøger både om
modstandskampen, livets
gang i Lidenlund, politik,
kommunister,
nazister,
skandaler, erhvervsudvikling og byggeri på Næstvedegnen under besættelsen. Vi skal høre om
begivenheder, som enten
er glemt eller aldrig har været fremme før.
Kaffen koster 20 kr.

Torsdag den 7. maj
Sogneudflugt
Så er foråret over os, og det er ensbetydende
med udflugt.
Der er opsamling med bus følgende steder:
Næstelsø Kirke kl. 12.15
Mogenstrup Vænge kl. 12.30
Mogenstrup Brugs kl. 12.35
Der er ikke andre opsamlingssteder, end de her
anførte.

Torsdag den 9. april kl. 14.30
På grund af påsken ligger mødet i april på 2.
torsdag i måneden.
Jens Jørgensen, Slagelse kommer og fortæller om Osvald Helmuth.
Alene navnet bringer minder frem hos mange danskere. Vi kender stemmen, vi kender
ansigtet. De fleste husker ham i My Fair Lady.
Det kan ikke gøres bedre. Det samme gælder
for hans rolle som Jeppe i Holbergs ”Jeppe på

Vi skal besøge Middelaldercenteret i Nykøbing
Falster, som ved hjælp af arbejdende værksteder, frivillige statister og middelaldermiljøer
fortæller om livet dengang.
Middelaldercenteret er storslåede ridderturneringer, imponerende krigsmaskiner, krigsvognen "dommedagsdunkeren", larmende kanoner og hvislende pile. Men også fredelige sysler
i middelalderbyen Sundkøbing hvor livet leves,
der laves mad, dyr og håndværk passes og
konerne handler på byens torv. Købmandens
skibe bringer varer til byen og der arbejdes
konstant på husene, ikke mindst den nye kirke.
Det er ikke hver dag, der bliver bygget nye kirker og slet ikke middelalderkirker opført med
datidens traditionelle værktøjer og metoder.
Når Middelaldercentret nu opfører en ny middelalderkirke spiller to nordfalsterske kirker en
helt central rolle. For 600 år siden brød man
kridtsten på Stevns, som blev brugt til kirkebyggerier over hele landet, blandt andet Stubbe3

Torsdagsmøder i Mogenstrup

købing Kirke på Nordfalster. For 23 år siden blev
kirken renoveret, og i den forbindelse blev en
del af de oprindelige kridtsten kasseret. De er
nu havnet på Middelaldercentret i Nykøbing
Falster, som bruger stenene til at opføre en
middelalderkirke.

Torsdag den 19. marts kl. 14.00
2400 til grundlovsmøde i Kirkeskoven
i Mogenstrup!
Jo du læste rigtigt!
Men hvornår var det
nu det var? Jo såmænd for 100 siden.
Kom og hør den
lokale John Gravesen fortælle om den
store mødeaktivitet i
Mogenstrup, underbygget af avisartikler,
protokoludskrifter
med mere.
John Gravesen er sekretær i Mogenstrup Kildelaug og har i den forbindelse arbejdet med
området ved Kirkeskoven. Kom og hør om
grundlovsmøder, kildemarkeder og gymnastikopvisninger i skoven.
Kaffen koster 20 kr.

Vi skal have en rundvisning i Middelaldercenteret, og der bliver tid til at gå lidt rundt på egen
hånd.
Kaffen drikker vi i cafeen, inden vi kl. 16.00 drager hjem til det sydsjællandske.
Det er ganske gratis, og der er tilmelding
til turen til sognepræst Mette Lund Larsen
Hougaard på tlf. 55 54 00 25 eller på mail
mll@km.dk senest torsdag den 30. april.

Husk

at kirkebilen kan benyttes
ved torsdagsmøder i Næstelsø
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Torsdag den 16. april kl.14.00
Mit liv som børnehaveklasseleder ved Mogenstrupskolen og kromutter på Udby Kro.
Kom og hør Kathe
Fugl causerer over
ovenstående.
Kathe Fugl boede i
mange år i Lov, men
bor nu i Karrebæk
– er stadig aktiv på
Kroen, og det er jo
ingen hemmelighed,
at Kathe har været
pensionist i flere år rent aldersmæssigt. Kom
og hør om den lyst, der driver værket.
Kaffen koster 20 kr.

sen er billedkunstner og kirkegårdsmedhjælper. Han er aktiv billedkunstner, samtidig med
at han arbejder ved kirkerne i As, Klakring og
Juelsminde sogne.
Kaffen koster 20 kr.
Torsdag den 9. april kl. 14.30 i pavillonen
bag Hammer Skole
Ved livets afslutning.
Foredraget LYS BAG DØDEN handler om
den nær-død-oplevelse, refugiepræst Kirsten
Mørch-Nielsen havde for år tilbage. Under
hjertestop i 11 minutter i forbindelse med en
operation, oplevede hun en række skønne og
ubegribelige ting, hvor
hun talte med Jesus.
Meget af dette deler
hun gerne med tilhørerne. Hun fortæller
desuden om englene
og de afdøde, hun så,
mens hun svævede
mellem liv og død og
også om at se sig selv
”lidt fra oven”.
Minutterne uden ilt gav dog en ret massiv hjerneskade, som hun har lært sig selv at tackle,
så hun kunne læse til præst og efterhånden
lære at leve en rimeligt normal tilværelse. Også
genoptræningen vil Kirsten fortælle om.
Kirsten Mørch-Nielsen har fungeret som sognepræst fra 1982 til 1989 i Køng-Svinø, derefter i Nordjylland og er nu refugiepræst på det
fælleskirkelige Mikkelsbakke Refugium med
Sct. Michaels Kloster på det smukke Mors, hvor
hendes mand, Henrik Feldbæk Mørch-Nielsen
er leder og organist. Dette spændende sted,
som parret var med til at oprette, fortæller de
også meget gerne om begge to.
Kaffen koster 20 kr.

Husk

at kirkebilen kan benyttes
ved torsdagsmøder i Mogenstrup

Torsdagsmøder i Hammer
Torsdag den 12. marts kl. 14.30 i pavillonen
bag Hammer Skole
Ved livets afslutning.
Møde med Livet.
Om at miste et lille barn – at miste sig selv.
Chok'et, sorgen og vejen videre i livet efter et tab.
Du opdager måske, du havde gået en omvej
for at nå livet.
Engang undgik du døden. I dag møder du døden hver dag på dit job.
Efter tabet af familiens lille datter
foretog Claus Bruun
Hansen et jobskifte.
Han blev kirkegårdsmedhjælper. I dette
job fandt han ro til at
angribe og søge at
begribe sit tab.
Claus Bruun Han-

Husk

at kirkebilen kan benyttes
ved torsdagsmøder i Hammer
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Korskolen i Hammer
søger flere sangere
Korskolen har lige som andre fritidsaktiviteter
været påvirket af den nye folkeskolereform.
Efter sommerferien startede vi med ganske få
sangere, men nu går det fremad.
Korskolen øver hver torsdag fra kl 15.15 16.00 i Pavillionen på Hammer skole.
Korskolen har allerede optrådt 2 gange i de
forløbne måneder, og det er en fornøjelse for
mig som korleder at synge med dem hver
uge.

Vi synger årstidssange og fagtessange, danser
og bruger også rytmeinstrumenter som claves og rytmeæg.
Det er nogle rigtig gode kortimer, men vi kunne sagtens være mange flere sangere fra 1.- 3.
klasse.
Jutta Bernack, tlf. 60 64 40 82
- juttabernack@hotmail.com
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Forårskoncert
i Mogenstrup Kirke
Søndag den 22. marts kl. 14.00

De 3 musikere debuterede som gruppe i april
2014 med et vildt begejstret publikum. Så vi
glæder os til en fin eftermiddag i Mogenstrup
Kirke.

Med
Folkemusikgruppen Delte Vande
Folkemusikgruppen Delte Vande vil give koncert i Mogenstrup Kirke søndag den 22.
marts kl. 14.

Der er gratis adgang ved koncerten.

Gruppen består af Anna Kjeldgaard - violin,
Sebastian Bloch - guitar og Mattæus Bech kontrabas.
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Forårskoncert
i Vester Egesborg Kirke
Torsdag den 23. april kl. 19.30

Odense. Sammen skal de opføre den norske
komponist Knut Nystedts ”Stabat Mater” for
netop cello og kor. Knut Nystedt ville i år være
fyldt 100 år; men han døde i det sene efterår
2014. Han er en af nordens ypperste moderne komponister, og hans produktion for kor er
meget omfattende. Musikken beskriver Jomfru
Marias smerte, da Jesus var blevet korsfæstet.
Celloen får lov til at græde og fortvivles, mens
koret kommenterer og perspektiverer, først
med medlidenhed og trøst og senere med håb
og forløsning. Med lys forude kan koret byde
på yderligere to afdelinger: Én med sange af
årets 150-års fødselar, Carl Nielsen, og én med
forårssange. Desuden bliver der mulighed for
at høre soloværker for cello, og korets dirigent
Karsten Gyldendorf har lovet at spille på orglet.

Med Herlufs Vokaler
Under ledelse af Karsten Gyldendorf
Herlufs Vokaler er Næstveds yngste kor eller
vokalensemble, om man vil. Det er kun ét år
siden, man første gang kunne opleve de kun
15 sangere, men de har fra første øjeblik imponeret med en flot klang og stor musikalsk
indlevelse. Herlufs Vokaler har ”hjemmebane” i
Herlufsholm kirke, og koret har sat sig det mål
at lave to produktioner årligt. Forårets program,
som kan høres ved koncerten i Vester Egesborg kirke bygger på et samarbejde med cellisten Anja Lillemæhlum, der Grundlovsdag
debuterer fra Solistklassen på konservatoriet i
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En rejse på sangens vinger
Sangeren Jeannet Ulrikkeholm giver koncert
i Næstelsø Kirke onsdag den 6. maj kl. 19.00
med titlen:
"En rejse på sangens vinger".
Der er solosang og fællessang, og Jeannet
akkompagnerer på guitarlut og guitar. Der er
både kendte og mindre kendte sange fra middelalderen og til nu. Vi skal bl.a. høre sange
med tekster af Thomas Kingo, H.C. Andersen,
Jeppe Aakjær, Halfdan Rasmussen, Tove Ditlevsen og Benny Andersen.
Der vil være tale om en rejse med danske sange gennem tiden. Der vil desuden blive mulighed for at synge med på fællessange.
Der er gratis adgang ved koncerten.

Månedlige gudstjenester
på Bakkegården
Bakkegården har ønsket at genoptage den tidligere ordning med en
månedlig gudstjeneste. Gudstjenesterne kommer til at ligge den tredje
torsdag i måneden om formiddagen.
Vi glæder os til at komme og fejre gudstjeneste der.
//MLLH //HH
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Torsdag den 26. marts kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes

25. marts kl. 17.00 i Mogenstrup Kirke
Hverdagsgudstjeneste

Søndag den 22. marts kl. 14.00 i Mogenstrup Kirke
Forårskoncert med Delte Vande

Torsdag den 19. marts kl. 17.00 i Hammer Kirke
Spaghettigudstjeneste

Torsdag den 19. marts kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
John Gravesen om grundlovsmøderne i Kirkeskoven

Onsdag den 18. marts kl. 18.00 i Næstelsø Menighedssal
Menighedsmøde: Visesang, middag og medindfyldelse

Torsdag den 19. marts kl. 10.00
Gudstjeneste på Bakkegården ved MLLH

Torsdag den 12. marts kl. 14.30 i pavillonen bag Hammer Skole
Claus Bruun Hansen, Møde med Livet

Torsdag den 12. marts kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes

Mandag den 9. marts kl. 14.30 i Næstelsø Menighedssal
Syng med os

Torsdag den 5. marts kl. 14.30 i Næstelsø Menighedssal
Allan Huglstad fortæller om Næstvedegnen under besættelsen
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Torsdag den 28. maj kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes
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Torsdag den 21. maj kl. 10.00
Gudstjeneste på Bakkegården ved HH

19. maj kl. 17.00 i Mogenstrup Kirke
Hverdagsgudstjeneste

Torsdag den 7. maj
Sommerudflugt

Onsdag den 6. maj kl. 19.00 i Næstelsø Kirke
Forårskoncert med Jeanett Ulrikkeholm

Torsdag den 23. april kl. 19.30 i Vester Egesborg Kirke
Forårskoncert med Herlufs Vokaler

Torsdag den 23. april kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes

Torsdag den 16. april kl. 14.00 i Mogenstrup Meníghedshus
Kathe Fugl om sit liv som børnehaveklasseleder og kromutter

Torsdag den 16. april kl. 10.00
Gudstjeneste på Bakkegården ved HH

Mandag den 13. april kl. 17.30 i Næstelsø Menighedssal
Syng med os

Torsdag den 9. april kl. 14.30 i Næstelsø Menighedssal
Jens Jørgensen fortæller om Osvald Helmuth

Torsdag den 9. april kl. 14.30 i pavillonen bag Hammer Skole
Kirsten Mørch-Nielsen, Lys bag Døden

Torsdag den 9. april 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes

Forårets gudstjenester
Hverdagsgudstjenester

Og 2. påskedag,
mandag den 6.
april kl. 10.30, er
der mulighed for
på en anden måde
at komme til ro og til
stede i kirken efter påskens
ferie- og familietravlhed. Ved
en enkel stilfærdig gudstjeneste vil
der være mulighed for den enkelte for at
fordybe sig i påskens glædelige opstandelsesbudskab. Korte, stilfærdige meditationsvejledninger vil skifte med musikstykker, som egner
sig til at understøtte den enkeltes fordybelse.
//HH

Tid til ro og nulstilling
Onsdag den 25. marts og tirsdag den 19.
maj, begge dage kl. 17.00, er det tid til en lille
times eftertanke og opladning i Mogenstrup
Kirke. Der vil være fokus på et bestemt emne,
vi skal synge et par salmer og måske høre musik, som vi ikke plejer at høre i kirken.

Kristne brændpunkter i det 21. årh.
FORÅRSMØDE i FOLKEKIRKENS MISSION
Folkekirkens Mission i Næstved Provsti indbyder til forårsmøde søndag d. 31. maj. Alle er
velkomne.
Efter gudstjenesten i Næstelsø Kirke samles vi
ca. kl. 11.45 i Mogenstrup kirkes menighedshus.
Programmet byder på fælles spisning og sang;
beretning om kristnes trængsler i mange af
verdens lande ved Henrik Ertner Rasmussen,
generalsekretær i Dansk Europamission; nyt
om provstikomiteens virke og planer, eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl. 15.15.
Deltagerpris kr. 80, der inkluderer spisning og
kaffe/the, betales når mødet begynder.

Der er mulighed for en lille snak bagefter og
evt. en lille forfriskning i våbenhuset. Vi slutter
kl. 18.00, så vi alle har aftenen derhjemme.
//MLLH

Tilmelding fra d. 4. maj til d. 26. maj til
Inge Strikkertsen, Næstved; tlf. 3049 8370;
mail: ingestrik@stofanet.dk; eller
Karin Schmidt, Toksværd; tlf. 5074 1456;
mail: karin123mail@gmail.com; eller
Erling Nielsen, Fuglebjerg; tlf. 5545 3583;
mail: erlingnielsen@stofanet.dk.
Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf. 5577 5538.

Kirkebil
Kirkebil til gudstjeneste:
Kan bestilles gratis hos taxa på
tlf. 55 77 72 72 enest 1 time før den
pågældende aktivitet.
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Påskedagene

Skærtorsdag, den 2. april kl. 19.00 i Vester
Egesborg Kirke, holder vi en stemningsfuld
aftengudstjeneste til minde om Jesu afskedsmåltid med disciplene.

For et par måneder siden var en mine præstekolleger i nogles øjne tæt på at afskaffe påsken.
I et interview i Jyllands-Posten gav han udtryk
for, at han ikke troede på Jesu fysiske opstandelse. Det kan man mene meget om, og det
var der mange, der gjorde. Hans udtalelser
skabte debat. Ikke alene i den kirkelige verden,
men også i den brede befolkning. For mig at se
betyder det ikke så meget, hvordan og i hvilken
form Jesus opstod. Uanset hvordan det gik for
sig, vil det nok altid være ubegribeligt for os. Og
Gud vil altid være større, end vi kan forestille os,
selvom vi er blevet nok så kloge.

Langfredag, den 3. april har vi liturgiske
gudstjenester i Hammer Kirke kl. 10.30 og i
Mogenstrup Kirke kl. 14.00, dvs. en gudstjeneste uden prædiken, men med vekslen mellem læsninger og musik.
Påskedag, den 5. april er der gudstjeneste
i alle pastoratets fire kirker, som vil være
smukt pyntet op til den største festdag af dem
alle, og vi fejrer opstandelsen med alle de
kendte påskesalmer og et brus af påskeliljer eller gule blomster.

Set i det lys er det en uendelig diskussion, for
vi kan ikke se Gud i kortene. Det vigtige for mig
er, at Jesus opstod, og hvad den opstandelse
betyder for dig og mig. At den sætter vores liv
og død i et helt nyt perspektiv. Har du lyst til
at høre mere om det, så kom til gudstjeneste i
påskedagene.
//MLLH

2. påskedag, den 6. april kl. 10.30 i Mogenstrup Kirke Meditationsgudstjeneste.
Det kan på det varmeste anbefales at komme
til gudstjeneste alle påskedagene og mærke påskens forløb og den skiftende stemning
fra Skærtorsdag aftens intensitet, over Langfredags smerte til Påskedags forløsning.
//MLLH //HH

Palmesøndag, den 29. marts kl. 9.00 i Vester
Egesborg Kirke. Vi indleder Påsken med morgengudstjeneste i Vester Egesborg Kirke.

Skærtorsdag aften, den 2. april kl. 17.00 holder vi gudstjeneste i Næstelsø Kirke. Gudstjenesten vil stå i musikkens tegn. Medvirkende
vil være Poul Christian Nielsen på tværfløjte og
blokfløjte og Svend-Erik Pedersen ved orglet.
Der vil i forbindelse med gudstjenesten blive
fremført satser af J.S. Bach, Händel og Vivaldi.
Efterfølgende er der fællesspisning i Næstelsø
Menighedssal. Menuen står på lam, og det koster 40 kr. at spise med. Af hensyn til planlægning og indkøb er der tilmelding hos sognepræst Mette Lund Larsen Hougaard på tlf. 55
54 00 25 eller pr mail mll@km.dk senest fredag
den 27. marts.

www.

www.mogenstrupkirke.dk
www.naestelsoekirke.dk
www.hammerkirke.dk

www.vesteregesborgkirke.dk
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Visesang, middag
og medindflydelse
Onsdag d. 18 marts kl 18.00 er der menighedsmøde i Næstelsø.
Vi starter med at spise sammen, og derefter
er der mulighed for at få en snak om, hvordan
næste år skal se ud i Næstelsø sogn – hvordan
vi skal bruge pengene, hvad vi skal prioritere
op og ned og hvilke tiltag, der kunne være
interessante.
Og så skal der sang og hygge på programmet,
hvilket Søren Korshøj står for. Vi har tidligere
med meget stor succes, haft besøg af Søren.
Han vil spille for os på sin violin og formentlig
også sin guitar – og spille op til såvel kendte

fællessange som egne numre – som vi også
gerne må synge med på.
Mød talstærkt op, få nogle hyggelige snakke,
en god middag og få medindflydelse på menighedslivet i dit sogn.
Tilmelding til sognepræst Mette Lund Larsen
Hougaard senest d. 16.3. på mail mll@km.dk
eller tlf. 5554 0025.
Læs mere om Søren Korshøj på www.soerenkorshoej.dk
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Jordvarme i Næstelsø
Endelig lykkedes det!

i form af stolpehuller tilhørende huskonstruktioner, desuden gruber, et grubekompleks og
udsmidslag samt kogegruber fra oldtiden.
Men til trods for dette fund, lykkedes det at skaffe
mark nok til at nedlægge de ca. 3000 m slanger,
der er nødvendigt.
Der er ikke mange erfaringer med at etablere
jordvarme til kirker, så vi er spændte og selvfølgelig lidt nervøse for, om denne ellers energifornuftige og besparende løsning, kan leve op til
vores forventninger. Vi har derfor valgt at bibeholde et oliefyr til kirken, som vi kan supplere med på
meget kolde dage, hvis jordvarmeanlægget er
for længe om at varme kirken op. Vi håber dog,
at vi kan nedtage det på sigt, men skal lige gøre
os nogle erfaringer med rigtig koldt vejr først.
I håb om at det stadig er muligt at opleve både
indvortes og udvortes varme i vores kirke.
//De bedste hilsner fra Næstelsø menighedsråd.

Efter lang tids hårdt arbejde med at få alle tilladelser samt finansiering på plads, lykkedes det
endelig i december måned, at få lov til at etablere
et jordvarmeanlæg.
Og nu – i skrivende stund midt i januar – er det
nemt at se, der sker noget. Gravemaskiner, slanger og jordvolde præger området omkring kirke
og præstegård. Så i starten af februar skulle jordvarmeanlægget gerne opvarme såvel kirke, som
præstgård, menighedssal og forpagterbolig.
Jordvarmeslangerne er ved at blive lagt på den
øverste del af kirkens forpagter jord. Forud skulle vi have marken ”frigivet” af Museum Sydøstdanmark, der i sommer foretog en arkæologisk
forundersøgelse. På den sydvestlige del af arealet blev der fundet et område med oldtidsfund,
hvor vi ikke måtte nedlægge slanger. Det der blev
fundet var et område med anlægskoncentration
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Renovering af alterpartiet starter
fra A.P.Møller Fonden og Augustinusfonden.
Disse beløb sammen med opsparingen gør os
i stand til at få nedtaget altertavlen i en periode og få den restaureret. Der er begyndende
afskalning af den gamle maling og vi skal have
ændret lidt på midterfeltet. Knæfaldet er meget slidt og skal skiftes, ligesom alterbordet skal
have et nyt udseende. Skulle vores egne penge
ikke slå til, har Næstved Provsti lovet at hjælpe
os. Vi glæder os meget til at komme i gang,
men man må leve med, at der bliver lidt bart i
koret i en periode.
//Birgit Jensen
Næstelsø menighedsråd

Juleaften var jeg sammen med noget familie i
kirke i Sct. Mortens kirke. Det er flot at være i en
stor kirke en juleaften med stort kor og musik
fra et stort orgel. Juledag var jeg i Næstelsø.
Det var en stor glæde, at komme til en fantastisk smukt pyntet kirke og blive budt velkommen af en smilende kirbetjening. Det oplever
man ikke i en stor kirke. Da sad jeg og tænkte
på, at vi må gøre alt hvad vi kan, for at passe
godt på vores kirke. Så tankerne gik automatisk
videre til det projekt, vi har sparet sammen til
igennem flere år, nemlig en renovering af alterpartiet. Vi har redegjort for det før, men nu
er det en realitet at vi kan gå i gang med det.
Vi har været så heldige at få 2 store donationer

Hyggeklubben
Rigtig mange er blevet glade for at komme i
Hyggeklubben, hvor det sociale samvær og den
gode snak er i højsædet. Måske er du blevet alene eller også synes du bare det er hyggeligt, at
drikke kaffen i godt selskab. Vi mødes i Mogenstrup Menighedshus den 2. og den 4. torsdag
i måneden, og vi begynder kl. 14.00. Først
drikker vi kaffe og spiser kage. Derefter står den
på håndarbejde, kortspil, hyggeligt samvær mm.
Alle er velkomne og man behøver hverken at
kunne strikke eller spille kort, for at komme og
hygge med.
For nærmere oplysninger kontakt Kirsten Gædeken på tlf. 55 76 14 66
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Brug en formiddag
for verdens fattigste
Søndag den 8. marts 2015 deltager Mogenstrup Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling til gavn for verdens fattigste.

tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990,
og det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker, der lever under FN’s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der dog
stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem
fattigdom.

Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser
eller jordskælv, der har skabt nøden. Ofte er der
dog forhold skabt af os mennesker, der enten er
den direkte årsag eller medårsag til fattigdom.
Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter – også kaldet kasteløse – fastholdes i
fattigdom på grund af mange generationers diskrimination mod dem.

Den 8. marts 2015 vil Mogenstrup Sogn gå sammen med 1.300 sogne og 20.000 frivillige over
hele landet for at støtte Folkekirkens Nødhjælps
kamp for verdens fattigste. Efter indsamlingen er
der varm suppe i Mogenstrup Menighedshus.
Meld dig som indsamler hos Arne Nielsen på
tlf. 42 74 19 53, bedst efter kl. 17. Mailadresse
er vejleskov@outlook.com, hvor du også kan
få mere information om tid og sted.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens
fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer,
langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult
samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for at
forbedre forholdene for særligt udsatte grupper
som f.eks. kasteløse.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det
går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange
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Konfirmander 2015
I Mogenstrup Kirke den 26. april kl. 9.00:
Daniel Emil Villers
Simikka Molly Kaalund
Rasmus Emil Steen Rasmussen
Benjamin Daniele Giorgio
Tobias Frederik Styrmer
Tobias Munksgaard Pedersen
Anders Bull Holm Larsen
Mie Kokholm Bertman Brogaard
Lukas Adeler
Frederikke Julie Veldorm
Mathias Klarskov Madsen

Kristine Taanning Jørgensen
Laura Dyvad Ziemer Markill
Nikolaj Sandgaard Sørensen
Katrine Margrethe Hildebrand Kræsing
Hannah Agerholm Jansen
Mie Jonasson
Jonas Guldholt Røge
Marcus Karberg Kristensen
Gustav Jebe-Larsen

I Næstelsø Kirke fredag d. 1. maj kl. 9.00:
Ronja Winther Knudsen
Line Kamp Jensen
Stephanie Jennifer Handryziak
Jannick Sømod Westerlin Lilja
Marcus Løjmand Boldt
Lucas Maribo Hasselbalch

I Mogenstrup Kirke søndag d. 26. april
kl. 11.00:
Mathias Bülow Andersen
Oscar Pihl Hansen
Jonas Emil Gade
Lukas Juhlin Ninn
Julie Marie Dall Flems
Anton Holmelund Bech-Willumsen
Sebastian Askjær

I Næstelsø Kirke fredag d. 1. maj kl. 11.00:
Victoria Jacqueline Winther-Jørgensen
Nicolai Joakim Christensen
Julius Emil de Seréne d’Acqueria
Jakob Grøndal
Simon Kubiak Laursen
Gro Lærke Marcussen
Mathilde Weber Leen Olsson
Noa Ejdrup Andersen
Alexander Egelund Renneberg Hansen
Mine Leth Hansen

Kommende konfirmationer
2016:
Mogenstrup Kirke søndag den 17. april.
Næstelsø Kirke fredag den 22. april, Bededag
Hammer Kirke fredag den 22. april, Bededag
2017:
Mogenstrup Kirke søndag den 7. maj.
Næstelsø Kirke fredag den 12. maj, Bededag.
Hammer Kirke fredag den 12. maj, Bededag.

I Hammer Kirke fredag d. 1. maj kl. 10.30:
Sofie Spodsberg
Cathrine Gylle Christiansen
Line Lykke Michala Alexandra Berg
Sabrina Boserup Vinther
Laura Jørgensen
Jens Damgaard Hansen
Emma Rosendahl Olsen
Ulrikke Møhl

2018:
Mogenstrup Kirke søndag den 22. april
Næstelsø Kirke fredag den 27. april, Bededag
Hammer Kirke fredag den 27. april, Bededag
18

Kirkeblad

Kirkelige
handlinger

Sognepræst kbf: Mette Lund Larsen Hougaard
Næstelsø Præstegård
Næstelsø Kirkestræde 6 A, Næstelsø, 4700 Næstved
Tlf. 55 54 00 25 · 50 45 60 28 · Mail: mll@km.dk
Mandag er fridag.

Fødte i vore sogne:
11 drenge og 9 piger

Sognepræst: Helene Hansen
Hammer Byvej 13, 4700 Næstved
Tlf. 21 46 13 30 • Mail: hhan@km.dk
Mandag er fridag.

Døbte:
Adam Vestergaard Oggesen
Sabrina Boserup Vinther
Claus Giltoft Egede Rasmussen
Jasmiin Anna Wagner Olsen
Norh Albertsen
Ea Elisabeth Thomsen
Lia My Jensen
Dicte Stub Holmgren
Sofie Westergaard Lund-Jensen
Christian Westergaard Lund-Jensen

Organist: Svend-Erik Pedersen
Mogenstrup Vænge 4A, Mogenstrup, 4700 Næstved
Tlf. 40 47 30 04.
Mail: mail@fladsaaorganist.dk
www.fladsaaorganist.dk

Viede:
Anne-Mette Petersen og Jonas Servé, Mogenstrup

Graver ved Næstelsø kirke: Irene Hansen
Præstø Landevej 1, 4700 Næstved
Tlf. 55 54 00 34

Organist: Jutta Bernack
Lærkevej 5, 4700 Næstved
Tlf. 60 64 40 82 • Mail: juttabernack@hotmail.com
Menighedsråd Næstelsø Sogn
Formand: Pernille Roug
Holmevej 1, Næstelsø, 4700 Næstved
Tlf. 55 54 00 30
Kasserer: Birgit Jensen
Skovbovej 3, 4700 Næstved
Tlf. 55 54 02 17
Kirkeværge: Eno Hausner Andersen
Rugvænget 22. lejl. 7, 4700 Næstved
Tlf. 40 36 04 88

Menighedsråd Mogenstrup Sogn
Formand: Jørgen Larsen
Skrænten 4, Mogenstrup, 4700 Næstved
Tlf. 40 58 21 58
Kasserer: Frederik Gasmann
Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved
Tlf. 55 54 00 15

Begravede og bisatte:
Flemming Peder Hadsbjerg
Egon Eigil Nielsen
Svend Ove Jacobsen
Hans Erik Sørensen
John Schmidt
Gudrun Kristine Rasmussen
Alfred Buch
Jørgen Johansen
Henrik Østerby Holst Rasmussen
Molly Bitten Pedersen
Tove Ellinor Olsen
Annelise Andersen
Arne Roland Jørgensen

Kirkeværge: Niels Haahr Petersen
Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved
Tlf. 55 76 07 02
Graver ved Mogenstrup kirke: Dorte Jørgensen
Træffes tirsdag til fredag 12.00 - 12.30.
Tlf. 55 76 23 15, Mogenstrup kirke. Mobil 22 59 01 72
Menighedsråd Hammer og Vester Egesborg
Formand: William Tolstrup Christensen
Risegårdsvej 4, Lov, 4700 Næstved
Tlf. 30 91 25 43 • Mail: wt@williamtolstrup.dk
Kasserer: Jan Hausgaard Larsen
Vordingborg Landevej 4, Vester Egesborg, 4700 Næstved
Tlf.: 61 39 17 83 • Mail: toftegaard@dlgtele.dk
Kirkeværge: Lene Tange Nielsen
Vestre Kærvej 9, Lov, 4700 Næstved
Tlf. 55 76 16 73 • Mail: lenetange@mail.tele.dk
Graver: Jakob Ågård
Lov Sønderskov 2, Lov, 4700 Næstved
Privat: 55 76 16 25, arb.tlf.: 55 76 13 31

Deadline for næste nummer: Torsdag d. 30. april.

19

Gudstjenesteplan
1/3
01/09
8/3
07/09
14/3
08/09
15/3
15/09
19/3
18/09
22/3
22/09
25/3
29/09
29/3
Spaghetti
Skærtorsdag
Dåb
Langfredag
19.
s.e.t.
Påskedag
2. påskedag
20.
s.e.t.
1. s. e påske
Dåb
Dåb
21.
s.e.t.
2. s.s.e.t.
e påske
22.
3. s. e påske

2. s. i fasten
kl. 09.00 MLLH
9.00
14.
MLLH HH+
3. s.s.e.t.
i fasten
kl. 10.30
Dåb
Dåb
15.
s.e.t
9.00
MLLH
Midfaste
Ingen
16.
s.e.t.
Ingen
Spaghetti
Spaghetti
MLLH
Mariæ bebudelsesdag17.30
Ingen
17.
s.e.t.
10.30 MLLH
Hverdagsgudstjeneste
18.
s.e.t.
14.00
HøstMLLH
MLLH
Palmesøndag
kl. 10.30

NÆSTELSØ
NÆSTELSØ

03/10
2/4
05/10
3/4
06/10
5/4
6/4
13/10
12/4
19/10
18/4
20/10
19/4
27/10
26/4
3. s. e påske
Dåb
Alle helgen
17.00 MLLH
Bededag
kl. 09.00 MLLH – konf.
24.
s.e.t.
Ingen
kl. 11.00
25. s.e.t.
9.00
MLLH MLLH – konf.
4. s. e påske
kl. 09.00 MLLH
S.s.
i
k.å.
9.00
HH
5. s. e påske
Ingen
Spaghetti
17.30
MLLH
Kr. Himmelfart
kl. 09.00 MLLH
Dåb
6. s. e påske
kl. 10.30 MLLH +
Hverdagsgudstjeneste
Pinsedag
kl. 09.00 MLLH
2. pinsedag
Ingen
Trinitatis
kl. 10.30 MLLH

kl. 17.00 MLLH
Ingen
Ingen
kl. 10.30 MLLH
Ingen
MLLH*
10.30
kl. 09.00 HH
9.00 MLLH
Ingen
Ingen
kl. 09.00 HH

26/4
02/11
03/11
1/5
10/11
1/5
17/11
3/5
24/11
10/5
27/11
14/5
16/5
17/5
19/5
24/5
25/5
31/5

Ingen

11.00 HH
16.00 HH
Ingen
kl.
10.30
HH – konf.
10.30
MLLH
kl. 09.00 HH
Ingen
Ingen
kl. 10.30 MLLH

17.00
Ingen HH
kl. 10.30 HH
Ingen
kl. 10.30 HH
Ingen HH*
10.30
Ingen
kl.
11.00 HH
Ingen
Ingen BUSK HH
10.30
kl. 10.30 HH

10.30 HH
Ingen
Ingen
kl.
17.00 HH
kl. 10.30 MLLH
9.00 MLLH
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
kl. 09.00 HH+

HAMMER
HAMMER

kl. 10.30 HH
Ingen
kl. 10.30 HH

kl. 10.30 HH

Ingen
10.30 HH
Ingen
Ingen HH*
10.30
kl. 09.00 HH +
Ingen

kl. 19.00 HH
11.00
Ingen HH
9.00
HH HH
kl. 09.00
Ingen
kl. 10.30 HH
10.30 MLLH
kl. 10.30 HH
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
kl. 09.00 HH

kl. 10.30 MLLH
10.30 HH
Ingen

VESTER
EGESBORG
VESTER EGESBORG

Ingen
kl. 09.00 HH
10.30 Høst HH*

Ingen
kl. 10.30 MLLH
Ingen

September,
oktober,
november 2013
Marts,
april og
maj 2015
MOGENSTRUP
MOGENSTRUP
Ingen
10.30 MLLH
Ingen
11.00 MLLH
kl.
11.00
MLLH
10.30
MLLH
kl. 10.30
HH +
9.00 HH
kl. 09.00 MLLH
Ingen
kl. 17.00 MLLH
10.30
Ingen Høst MLLH
Ingen
kl. 14.00 MLLH
HHMLLH
10.30
kl. 09.00
kl. 10.30 HH
Ingen
Ingen MLLH
10.00
Ingen
kl. 09.00
9.00
HH HH
kl. 09.00 MLLH – konf.
kl. 11.00 MLLH – konf.
19.00 MLLH
9.00 HH
Ingen
kl. 10.30
MLLH +
10.30
MLLH*
kl. 10.30 HH
Ingen
kl. 11.00 HH
kl. 09.00 HH
kl. 17.00 MLLH
kl. 10.30 MLLH
Ingen
kl. 09.00 HH

MLLH: Gudstjeneste ved Mette Lund Larsen Hougaard // HH: Gudstjeneste ved Helene Hansen // * Kaffe efter gudstjenesten // Se omtale af særgudstjenester inde i bladet

HH: Gudstjeneste ved Helene Hansen // MLLH: Gudstjeneste ved Mette Lund Larsen Hougaard //
+ Kaffe efter gudstjenesten // Se omtale af særgudstjenester og særlige arrangementer inde i bladet.

