Kirkeblad
Fladså Pastorat

Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg Sogne

SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2019

Sorgen er
kærlighedens pris
I juni måned var jeg til Folkemøde på Bornholm. Det var andet år i træk og jeg er fan.
Fremover misser jeg ikke gerne at tage til klippeøen og spise ”Sol over Gudhjem” og høre
stribevis af interessante foredrag. Selvom det
kan være ganske berigende at dumpe ind til et
foredrag, som man ellers aldrig ville have søgt,
så har jeg naturligvis mine foretrukne foredragsholdere. Én af dem er Svend Brinkmann,
som er professor i psykologi ved Aalborg Universitet og som har skrevet trilogien ”Stå fast”,
”Ståsteder” og ”Gå glip” og som i 2016 modtog
DR´s formidlingspris – Rosenkjærprisen. Jeg
stalkede ham nærmest ved Folkemødet for –
paradoksalt nok – ikke at gå glip af et eneste af
hans kloge ord.
Han talte blandt andet om sorg. I 2018 udkom
hans bog ”Det sørgende dyr” og for øjeblikket
leder han et forskningsprojekt om netop sorg
på Aalborg Universitet. Tæt ved 13 mio. i fondsmidler er der skudt ind i forskningsprojektet.
Noget af det forskningsgruppen skal undersøge er, hvad der sker, hvis noget så menneskeligt og naturligt som sorg går hen og bliver en
diagnose. For er sorg ikke et livsvilkår der følger
naturligt af at elske og miste? Min lærermester i
gestaltterapi sagde det på den måde, at ethvert
kærlighedsforhold ender ulykkeligt. Men meget tyder på, at ”kompliceret sorg” kan gå hen
og blive en diagnose. Verdenssundhedsorganisationen WHO har planer om at tilføje diagnosen til listen over psykiske lidelser. I USA har
de den allerede og man kan få diagnosen, hvis
man et halvt år efter man har mistet, stadig ikke
er tilbage for fuld skrue. Men hvem er overhovedet det et halvt år efter at man har mistet?
Omvendt kan en diagnosticeret sorg måske
skabe bedre muligheder for at hjælpe den sørgende, hvor sorgen har bidt sig godt og grun-

digt fast. Jeg skal
ikke her tage stilling
for eller imod det
ene eller det andet synspunkt. Men
som kirke kommer vi om nogen i kontakt med
mennesker i sorg. Og ofte umiddelbart efter
at tabet er indtruffet. Langt de fleste benytter
sig af Folkekirken og dens ritual, når de skal
tage afsked med deres kære. Og efterfølgende
benytter de pårørende sig måske af sorggrupper i kirkeligt regi eller finder et netværk i og
omkring gudstjenester og kirkelige aktiviteter.
Forskningsgruppen er faktisk kommet frem til,
at det at opsøge en psykolog i mange tilfælde kun har ringe virkning på det vi kan kalde
”almindelig sorg”. Men rigtig mange har glæde
af en snak med ligesindede, har brug for at deres omgivelser tør tale med dem om tabet og
sorgen, eller at der er et netværk. Vi kan alle
bidrage med noget, hvis vi møder et menneske i sorg. Vi kan være der, lægge ører til eller
hjælpe med praktiske opgaver, som pludselig
kan blive uoverskuelige for det menneske der
er i sorg. Og sorgen tager tid. Jeg synes man
skal være varsom med at sætte en tidshorisont
på, men forhåbentlig mærke, at tiden arbejder
stille og roligt for én.
Allehelgens søndag den 3. november mindes
vi igen de mennesker vi har mistet. Som vi
bærer med os og uden hvem livet ikke havde
været det samme.
Jeg glæder mig allerede til næste Folkemøde.
Færgebilletten og campingpladsen er bestilt.
Gad vide hvem der vil berige mig, provokere
mig, udfordre mig og sætte tanker i gang næste gang jeg rammer solskinsøen.
//Kærlige efterårshilsner
Mette
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Eftermiddagsmøder
EFTERMIDDAGSMØDE
FOR HELE FLADSÅ PASTORAT
Fælles eftermiddagsmøde
i Sognehuset i Hammer
Torsdag den 10. oktober kl. 14.00
"Fra sportsjournalist til bibelnørd."
Fodboldfan og sportsjournalist blev bibelnørd:
Mød manden bag tv-programmet Præstens
Lektie, Rasmus Birkerod.
- Både som foredragsholder og tv-vært på
Præstens Lektie er min ambition i virkeligheden det samme. At emner som tro, etik og
eksistens serveres let tilgængeligt og relevant
for tilhørerne. Vi skal ikke gøre det sværere, end
det er, at diskutere tro. Men vi gør det sjældent.
Måske fordi vi tænker, at det må nogle eksperter i den slags tage sig af. Min oplevelse er bare,
at vi allesammen er hinandens eksperter på
tro, siger Rasmus Birkerod.

Rasmus Birkerod er passioneret fodboldfan og
arbejdede i flere år som sportsjournalist og nyhedsvært. Men sideløbende var han en decideret bibelnørd – og han endte med at arbejde
med Bibelen professionelt. Han var manden
bag det prisvindende tv-debatprogram, Præstens Lektie på TV ØST.
Journalist, rejseleder og den tidligere nyhedsvært på TV ØST, Rasmus Birkerod, kommer
den 10. oktober kl. 14.00 til Hammer med foredraget "Fra sportsjournalist til bibelnørd."

Kaffen koster 20 kr., og kirkebilen kan benyttes.
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EFTERMIDDAGSMØDE
I NÆSTELSØ MENIGHEDSSAL

EFTERMIDDAGSMØDE
I SOGNEHUSET I HAMMER

Torsdag den 7. november kl. 14.30

Torsdag den 14. november kl. 14.00

”Et liv i smykkernes verden.”
Denne eftermiddag
får vi besøg af Kirsten
Fjord, som vil fortælle
om ”Et liv i smykkernes verden.” Kirsten
Fjord er vokset op
i Brandelev. Hun er
uddannet guld- og
sølvsmed og har "Kirsten Fjord Guld og
Sølvsmedie" på Indre Vordingborgvej i Næstved, hvorfra hun sælger sine unikke smykker.
Men også på nettet kan man købe hendes design. Kirsten Fjord vil fortælle, hvorfor hun blev
guldsmed og om hvordan hun arbejder. Om
den håndværksmæssige del af arbejdet og om
designet. Hun har i sin tid som smykkedesigner glædet mange med sine smykker og i 1995
lavede hun borgmesterkæden til Fladså Kommunes borgmester. Den ligger nu på rådhuset
sammen med Næstved Kommunes borgmesterkæde.

Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år
Efter forårets eftermiddage om Færøerne og Island kommer
vi nu til Grønland, og
på denne eftermiddag vil Stephen Egede Glahn komme og
fortælle os om Hans
Egede,
Grønlands
apostel, og hans hustru Gertrud Rask. Det ægtepar var foredragsholderens egne tip,tip,tip,tipoldeforældre; men
hvem var de egentligt, og hvordan var forholdene, da de ankom til Håbets Ø ved mundingen af Godthåbsfjorden i år 1721? Hvad nåede
Hans Egede og Gertrud Rask og deres to sønner Niels og Poul Egede at få udrettet i deres tid
i Grønland, og hvordan så eftertiden på deres
virke?
Stephen Egede Glahn har et to-sidet arbejdsliv
bag sig, idet han først gjorde tjeneste 24 år i
forsvaret (Jægerkorps, FN-tjeneste, efterretnings- og kontraefterretningstjeneste), inden
han blev sognepræst nord for Sorø.

Kaffen koster 20 kr. og kirkebilen kan benyttes

Kaffen koster 20 kr., og kirkebilen kan benyttes.
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Efterårets gudstjenester
Hverdagsgudstjenester

Høstgudstjenester

Torsdag den 12. september kl. 17.00
i Næstelsø Kirke
Torsdag den 31. oktober kl. 17.00
i Mogenstrup Kirke

I Mogenstrup Kirke fejrer vi høstgudstjeneste
søndag den 22. september kl. 10.30
Vi siger tak for høsten fra haver og marker og
synger de gamle høstsalmer – og måske en ny.
Efter gudstjenesten er der frokost i Menighedshuset. Det koster 50 kr. at spise med og der
betales derudover for drikkevarer. Tilmelding til
frokost hos Jørgen Larsen på tlf. 40 58 21 58
eller mail j.larsen.mog@gmail.com

Hverdagsgudstjenesterne er tænkt som et helle midtvejs mellem dagens gøremål og aftenens lidt mere rolige stemning. Tidspunktet er
lagt kl. 17.00, så du stadig kan nå at få aftenen
derhjemme. Vi dykker ned i et bestemt emne
eller en stemning og griber det hele lidt anderledes an end tilfældet er ved den almindelige
søndagsgudstjeneste. Vi slutter af med en lille
forfriskning i våbenhuset.

I Vester Egesborg Kirke er der høstgudstjeneste
søndag den 22. september kl. 10.30
Kirken er pyntet smukt med blomster og løv
i efterårets gyldne og varme farver, og Hammer Pigekor medvirker, og efter gudstjenesten
byder menighedsrådet på en kop kirkekaffe i
våbenhuset.

Hverdagsgudstjenesten i Næstelsø Kirke torsdag den 12. september slås sammen med det
årlige menighedsmøde for Næstelsø og Mogenstrup Sogne. Se omtale andetsteds i bladet.

I Næstelsø Kirke fejrer vi høstgudstjeneste
søndag den 22. september kl. 16.00
Kirken vil – i lighed med pastoratets øvrige kirker - være smukt pyntet i dagens anledning.
Efter gudstjenesten er der ost og rødvin i menighedssalen, hvor vi håber at se rigtig mange.
Der er ikke tilmelding til spisning. I dukker bare
op og vi vil glæde os over hver enkelt, der finder vej til såvel kirke som menighedssal. Lad os
gå efteråret i møde sammen!
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I Hammer Kirke er der høstgudstjeneste
søndag den 6. oktober kl. 10.30.

Der er tilmelding til spisning i Hammer Forsamlingshus til medlem af menighedsrådet, Rita Petersen, 23 70 46 18. Sidste frist for tilmelding er
tirsdag den 22 oktober. Husk det gerne.

Vi takker for høsten med kendte og elskede
sange og høstsalmer. Kirken er fint pyntet op
til lejligheden, og Hammer Pigekor medvirker.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, og vi får
tid til en hyggelig snak.

Det koster 20 kr. for voksne at spise med, og
det er helt gratis for børn og konfirmander.

Allehelgensgudstjenester
I år falder Allehelgens søndag den 4. november
og vi har naturligvis gudstjenester i samtlige
fire kirker.
Vester Egesborg Kirke kl. 15.00
Mogenstrup Kirke kl. 15.00
Næstelsø Kirke kl. 17.00
Hammer Kirke kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

Vi mindes de mennesker vi har mistet i løbet af
året og deres navne vil blive læst højt.

Torsdag den 24. oktober kl. 17.00
i Hammer Kirke

Gudstjenesterne henvender sig særligt til dem,
der har mistet en slægtning eller et andet
menneske – ikke bare i år, men i det hele taget
– og alle er velkomne til at deltage og være
med ved gudstjenesterne, som har deres eget
fokus og deres egen stemning.

Vi lægger ud med en kort og enkel gudstjeneste i børnehøjde. Gudstjenesten er bygget
op over et bestemt emne, og børnene deltager
aktivt, så de ikke bare skal sidde stille på deres
numser. I Hammer Kirke medvirker Hammer
Pigekor og Korskole.

I Hammer og Vester Egesborg Kirker medvirker
Hammer Pigekor og vi tænder lys i lysgloberne.
I Næstelsø og Mogenstrup Kirker tændes der
lys på prædikestolen og i våbenhuset står der
lys, som vi kan tage med ud og sætte på et
gravsted på kirkegården.

Fællesspisningen efter gudstjenesten foregår i
Forsamlingshuset.
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En aften i selskab
med storyteller Aske Ebbesen
Mandag den 21. oktober kl 19-21
i Mogenstrup Menighedshus
Aske Ebbesen måtte desværre aflyse arrangementet i foråret, men vi har fået en ny aftale
med ham, så vi får mulighed for at høre hans
spændende og gode historier.

sit publikum til at lytte og tænke. Sidst men ikke
mindst, humoren er altid med.
"HØJSKOLEBLADET" skrev om Aske Ebbesen:
"Vi havde Aske på besøg, og han fortæller på
den meste levende og rørende måde, og en
fyldt sal var fuldstændig optagede af hans sjove og rørende historier. Han er virkelig dygtig
og anbefales på det varmeste!"

Aske fortæller historier, lavet af ham selv om os
som mennesker i vor tid.
Historier for alle aldersgrupper, rørende skæbnefortællinger, dagligdagens dramaer og drillende ting om os selv.

Fri entré. Kaffe og brød 20,- kr.
Alle er velkomne

Aske er uddannet skuespiller, og kan virkelig få

7

Koncert i Næstelsø Kirke
Pedersborg Kirkes Ungdomskor fra Sorø synger koncert i Næstelsø Kirke onsdag den 18.
september kl. 19.00
værker. Der vil også være et par fællessange på
programmet.

Koret består af 20 piger i alderen 15 til 22 år og
dirigeres af Solveig Bjergkvist. Koret synger en
del koncerter. Sidste år sang pigerne således i
Stockholm og i dette forår gik koncertturen til
Oslo.

Der er gratis adgang til koncerten.
//Mvh
Svend-Erik Pedersen

Programmet vil indeholde både kendte danske
sange og salmer og nyere udenlandske kor-
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Efterårskoncert
i Vester Egesborg Kirke
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00
Midtsjællands Kammerorkester under ledelse af Anders Grunth
Solister: Victor Kassebeer, baryton, Freja
Arendt, obo
Vester Egesborg Kirke får besøg af et kammerorkester, dvs. at der er kun strygeinstrumenter
i orkestrets faste opstilling. Når der skal spilles
værker, der kræver blæsere, bliver de lånt udefra.
Midtsjællands Kammerorkester blev stiftet i
1965. Det var daværende seminarielektor Aksel
Svitzer, der tog initiativet til at etablere et kammerorkester i Haslev.

Fra efteråret 2017 er orkestrets nye dirigent Anders Austad Grunth. Han tiltræder som dirigent
efter at vores dirigent siden april 2016, Svend
Kragelund, er fratrådt efter gensidig aftale.

Derefter har orkestret haft forskellige dirigenter. Men det, som har udviklet orkestret til dets
nuværende høje standard, var 18 år med Lars
Grunth som chefkapelmester. Lars var i mange
år Tivolis Musikchef, samtidig med, at han beklædte mange vigtige tillidsposter i dansk musikliv. Han var fast dirigent for orkestret fra 1997
frem til sin død i 2015.

Anders har været violinist i orkestret mellem
2002-2016, fra 2004 som orkestrets koncertmester.
Anders Grunth blev i sommeren 2016 kandidat i
sang fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og han optræder jævnligt som korsanger og solist i mange forskellige sammenhænge i København og på Sjælland.

Midtsjællands Kammerorkesters koncertaktivitet er stor for et amatørorkester, idet der typisk
indstuderes 4 forskellige koncertprogrammer i
løbet af en sæson - og de afsluttes alle med
flere offentlige opførelser.

Efterårets koncert er i høj grad inspireret af Alle
Helgentiden, idet MKO opfører J.S.Bachs kantate ”Ich habe genug” med de 2 unge solister Victor Kassebeer, baryton og Freja Arendt på obo.
Derudover spiller Freja en obokoncert.

Det er ofte lykkedes for orkestret at skaffe solister af meget høj standard. Med solister i topklasse bliver orkesteret inspireret til at yde sit
bedste, og tilsyneladende er glæden over samarbejdet gensidigt, for flere af solisterne vender
gerne tilbage for at spille sammen med orkestret igen.

Der er gratis adgang og efter koncerten er
menighedsrådet vært for en lille forfriskning til
publikum. Alle er meget velkomne.
//Mvh JB
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Julekoncert i Næstelsø Kirke
Onsdag d. 4. december kl. 19.00
Julekoncert med Den Unikke Trio
Trioen består af Tina Siel, sang, Tine Lilholt, (fra
Lars Lilholt Band) fløjter og harpe og Knud-Erik
Thrane, klaver og orgel.

Knud-Erik Thrane vil sørge for, med sit skønne
klaverspil og smukke harmonier, at alt går op i
en højere musikalsk enhed.

Trioen har spillet sammen i 15 år og har med
stor succes rejst rundt i hele landet,med deres
skønne musik og sang.

Billetter a 75 kr. inkl. forfriskning kan forudbestilles hos Gert Karlson på telefon 51823805
eller på mail: geka@tdcadsl.dk.
Glæd jer til denne koncert og tag en skøn julestemning med hjem.

Tina Siel vil med sin fløjlsbløde stemme og sit
altid gode humør, sammen med Tine Lilholts
melodiøse fløjtespil, sørge for en dejlig stemning og synge både kendte og ukendte julesange og salmer. Der vil også blive lagt op til
fællessang med julens dejlige sange.

//Mvh
Svend-Erik Pedersen
og Næstelsø/Mogenstrup Menighedsråd
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Man bliver aldrig for gammel
til en god historie
En god historie rammer både unge og gamle,
og Steinert er en fortæller med mange gode historier, der rammer os lige i hjertet. Han deler ti
af dem med os alle hen over sommeren – på
forskellige steder i provstiet.

Aftnerne begynder for det meste klokken 19.00,
så børn har en mulighed for at opleve en gammeldags fortæller. Og har man en rolig hund,
som har været alene hjemme hele dagen, er
den også hjerteligt velkommen.

Steiners repertoire af fortællinger er bredt, men
de har det til fælles, at de på en medrivende måde alle handler om livets små og store
spørgsmål. Gennem fortællingen får vi en mulighed for at lade os underholde på en måde,
der sætter vores tanker i gang.

Det er ti sogne, der er gået sammen om at tilbyde et anderledes arrangement på tværs af
sognegrænser.

Datoer for fortællinger under træet september 2019
Tirsdag d. 3. september Hårslev, Ting Jellinge, Krummerup, Præstegårdshaven kl. 19
Hårslevvej 29, Hårslev, 4262 Sandved (Tom Thygesen Daugaard)
Lørdag d. 14. september Herlufsholm, Ladby Kirkeruin kl. 15
Ladbyvej, 4700 Næstved (Henning Marcher)
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Hvad laver formanden?
Hva’ i helved’ går de rundt og gør i
banken efter tre
Sker der mon en masse ting, som
ikke burde ske
klunser de om kassen eller danser
de lanciers
Hva’ i helved’ går de rundt og gør i
banken efter tre.

pielt mit ansvar. Det kom fx til udtryk da vores
gravermedhjælper faldt ned, mens han beskar
et træ på kirkegården. Vi fik en stor bøde og det
var mit navn, der kom til at stå på bødeforlægget. Jeg vil dog skyndsomst sige, at det var for
intet at regne imod den bekymring der var for
ham og dernæst den glæde det er, at han er
kommet sig helt.

Sådan sang Bodil Udsen i Dragørrevyen tilbage
i 1970. Sangen har siden været årsag til megen
spøg og mange kritiske spørgsmål om hvad
”de” dog foretager sig i fx ministerier, forretninger etc., når forventningerne til det pågældende sted ikke blev indfriet.

Rent formelt er det mig der indkalder til alle
møder og også mig der skal lede møderne. Ligeledes står der i menighedsrådsloven, at det
er formanden der skal lede menighedsmøderne, altså de møder vi indkalder til en gang
om året for at give menigheden indflydelse på,
hvordan vi bruger vores penge.

Af fare for at der også sidder nogen og spørger
hvad i alverden vi dog gør rundt og gør i et
menighedsråd, har vi besluttet at lave en lille
serie om, hvilke opgaver der knytter sig til de
forskellige funktioner i et menighedsråd.

I hverdagen er jeg den der samler trådene. Når
jeg fx får en mail fra provstiet eller vores regnskabsfører om et eller andet der skal besluttes
udenfor et menighedsrådsmøde, er det min
opgave at få rundsendt en mail og spørge om
rådets mening, inden jeg endeligt svarer tilbage. I det hele taget står der i menighedsrådsloven, at jeg skal sikre, at alle rådets medlemmer
bliver hørt.

Denne første gang er det formanden Pernille
der fortæller:
Jeg kan jo starte med at orientere om, at formanden – ligesom de fleste andre funktioner
- bliver valgt for et år ad gangen og at alle i
rådet kan blive valgt og at der faktisk står i menighedsrådsloven, at man ikke kan sige nej,
hvis der bliver peget på én. Dvs. at rådet principielt kan beslutte, at formandsposten skal gå
på skift med et år ad gangen i de fire år et råd
fungerer. Kun præsten kan ikke vælges som
formand.

For at eksemplificere en anden type opgave,
kan jeg bruge historien om affugteren i Næstelsø Kirke, der gik i stykker lige op til påske.
Der var det min opgave at få løst problemet
og løst det hurtigt. I første omgang at få skaffet
penge til en ny. Dem måtte jeg søge provstiet
om. Vi har ikke 30.000 kr. på budgettet til en
affugter. Normalt ville jeg have bedt kirkeværgen få fremskaffet en ny når pengene var der,
men han var bortrejst i arbejdsmedfør, så det
blev også min opgave – sammen med graveren – først at få indhentet to tilbud og dernæst
få fremskaffet en ny hurtigst muligt, så påskens
gudstjenester i Næstelsø kunne gennemføres.
Men så fik jeg lært en masse om affugtere 

Helt overordnet er jeg jo en slags leder for de
to sogne – Næstelsø og Mogenstrup. Men menighedsrådet består af mange medlemmer, der
har hver deres funktion, så der er mange opgaver, der er delegeret ud. Men hvis ikke tingene
kører som forventet og ønsket, er det princi12

faktum. Men heldigvis er jeg så også ofte den,
der får de søde mails og telefonopringninger
fra mennesker der synes, at en given oplevelse
var helt fantastisk.
At være leder for de ansatte, er også en af ledelsesopgaverne. Dog er menighedsrådet ikke
arbejdsgiver for præsten. Det er kirkeministeriet og præsten refererer til provst og biskop.
Vi er rent principielt en ganske almindelig arbejdsplads. Det er dog mest kontaktpersonen,
der har den direkte kontakt med de ansatte,
men jeg har heldigvis også meget kontakt
med dem ind imellem. Det er personalet der
sikrer, at et sogn fungerer, at gudstjenester og
andre kirkelige handlinger kan finde sted og
at kirkegårdene bliver passet. Og vi må aldrig
glemme, at vores ansatte møder menigheden,
hvor nogle af de største følelser i livet udspilles,
de glade følelser ved barnedåb, konfirmation
og bryllup og de triste til begravelser. Det kan
meget vel betyde, at forventningerne til de kirkelige handlinger er tilsvarende større.

Pernille Roug
Menighedsrådsformand
og formand for fællesrådet

Et menighedsråds væsentligste opgave og
hele vores eksistensgrundlag er at sikre, at kristendommen bliver forkyndt. Derudover er der
også en form for diakoni i vores arbejde. Skåret helt ind til benet - at være et sted, hvor vi
alle kan samles under hyggelige former. Vi skal
som folkekirke forsøge at følge med tiden og
vi skal som sogn finde vores måde at forvalte
vores tro og tidens ånd. Det er også min opgave at sikre, at det sker og at der ikke kun går
økonomi og hverdagspraktik i den – og det er i
min optik – i virkeligheden den sværeste af alle
en formands opgaver.

Det er også formandens opgave at sikre gennemførelsen af projekter, store som små. Jordvarme, alterrenovering, kirkegårdsændringer,
ændringer i kirken osv. Men som i alle andre
sammenhænge, er det i samarbejde med de
ansatte og rådets øvrige medlemmer.
Jeg tager mig også af klager. Og der kan klages
over meget. Som udgangspunkt har jeg det sådan, at klager skal tages meget alvorligt. Det er
den opfattelse klageren har og den må vi vise
forståelse for. Omvendt er et sogn jo også en
arbejdsplads med medarbejdere, der gør deres bedste, så der skal også tages hensyn til det

//De bedste hilsner fra
Pernille
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Torsdag den 10. oktober kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes.

Torsdag den 10. oktober kl. 14.00 i Sognehuset i Hammer
Fælles eftermiddagsmøde for hele pastoratet med Rasmus Birkerod fra TV ØST:
”Fra sportsjournalist til bibelnørd.”

Mandag den 30. september kl. 14.30 - 16.30 i Sognehuset i Hammer
Sangcafé med Jutta Bernack og Margit Jensen.

Torsdag den 26. september kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes.

Onsdag den 18. september kl. 19.00 i Næstelsø Kirke
Koncert med Pedersborg Kirkes Ungdomskor.

Torsdag den 12. september kl. 17.00 i Næstelsø Kirke og Menighedssal
Menighedsmøde for Næstelsø og Mogenstrup Sogne. Vi indleder med en kort gudstjeneste i kirken.

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

Mandag den 9. september kl. 17.30 i Næstelsø Menighedssal
Sæsonstart i ”Syng med os.” Husk madpakke mm.

Tirsdag den 3. september kl. 9.30 i Mogenstrup Kirke
Sæsonens første ”Babysalmesang” ved Jannie Jacobsen.
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Vi ses...

Onsdag den 4. december kl. 19.00 i Næstelsø Kirke
Julekoncert med Den Unikke Trio: Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik Thrane.

Torsdag den 28. november kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes.

Mandag den 18. november kl. 14.30 - 16.30 i Sognehuset i Hammer
Sangcafé med Jutta Bernack og Margit Jensen.

Torsdag den 14. november kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes.

Torsdag den 14. november kl. 14.00 i Sognehuset i Hammer
Eftermiddagsmøde med Stephen Egede Glahn: ”Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år.”

Mandag den 11. november kl. 14.30 i Næstelsø Menighedssal
Syng med os.

Torsdag den 7. november kl. 14.30 i Næstelsø Menighedssal
Eftermiddagsmøde med Kirsten Fjord: ”Et liv i smykkernes verden.”

Onsdag den 30. oktober kl. 19.00 i Vester Egesborg Kirke
Efterårskoncert med Midtsjællands Kammerorkester.

Torsdag den 24. oktober kl. 14.00 i Mogenstrup Menighedshus
Hyggeklubben mødes.

Mandag den 21. oktober kl. 19.00 i Mogenstrup Menighedshus
Mød storyteller Aske Ebbesen og få en god historie.

Mandag den 14. oktober kl. 14.30 i Næstelsø Menighedssal
Syng med os.

Månedens salme
me, hvor jeg prøver at udvide perspektivet lidt
fra høsten til taknemmeligheden over, at Gud
ikke alene giver sol og væde, men også er hos
os, når vi sørger og frygter for fremtiden".
Melodien til teksten er, som de fleste melodier
af Erik Sommer, iørefaldende og meget sangvenlig for menigheden.

Fra og med denne sæson vil vi hver måned introducere ”Månedens salme”, som vi vil møde
ved gudstjenesterne, torsdagsmøder, sangcafé
og andre arrangementer i Fladså Pastorat.
Tanken er at vi skal lære lidt nyt at kende og
salmerne hentes blandt andet fra salmebogstillægget ”100 salmer” og ”Kirkesangbogen”, som
begge er nyudgivelser. Månedens salme vælges og introduceres på skift af de to præster, de
to organister samt kirkesangerne.

1. Fra vest står blæsten ind mod
de lave fyrrehegn
der danser skyggedans med mørkets magter
mens skyer går og kommer
med tågedis og regn
og vådt og vissent løv i kælderskakter
2. når somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang forstummet
når markerne er høstet
og træet bærer frugt
skal vores lovsang fylde himmelrummet
3. til Gud der i sin godhed
lod alting spire frem
og sendte sol og regn til byg og hvede
han glemmer ingen skabning
og husker også dem
som året bragte mere gråd end glæde.
4. Frygt ikke! det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er forbrændte
Gud er hos den der ængstes
og den hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte.

”Fra vest står blæsten”
fra ”100 salmer”
September måneds salme er valgt af Jutta Bernack, som er organist ved Hammer og Vester
Egesborg Kirker.
Den smukke efterårssalme er skrevet af Lisbeth
Smedegaard Andersen i 2013 med melodien af
Erik Sommer. Lisbeth Smedegaard har selv sagt
om salmen, at det er "en efterårs- og høstsal-

5. Hør! fugletrækket nordfra
en sommer brænder ned
og græsset visner væk og solen vender.
Når Gud vil lyse om os
velsignelse og fred
skal vinterhjerter leve i hans hænder.
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”Det mørkner om menneskebyer”
fra ”100 salmer”
Mette Lund Larsen Hougaard, den ene af de
to præster i vores pastorat, har valgt oktober
måneds salme som er en efterårssalme fra
Lars Busk Sørensens hånd, skrevet i 2004 og
2015: ”Vi kender ham allerede fra salmebogen,
hvor han har givet os ørehængere som ”Uberørt af byens travlhed” og ”Menneske din egen
magt”. Salmedigteren formår efter min mening
at kombinere den moderne salme, der rammer lige ned i vores hverdag, med det poetiske sprog, som jeg godt kan lide en salme har.
Jeg elsker sidste linje, som gentages efter hvert
vers. Når vi når til efteråret kan vi godt have en
tendens til at lukke lidt ned og tænke, at der
ikke er noget nyt under solen. Ikke sært at tanken kan komme til os, når solen stort set ikke
er der. Lars Busk Sørensen vender det gamle
mundhæld fuldstændig på hovedet.
Hver en dag er ny under solen og med troen
på Gud og lyset fra stalden i Betlehem forude,
bliver alting nyt. Med Willy Egemoses lidt jazzede melodi fra 2004 sidder den lige i skabet.
Glædeligt efterår!”

3 En tid til at længes og bede
om sind til at tage imod,
en tid til at gøre sig rede
for det som vi aldrig forstod:
Guds kærligheds handling,
vort hjertes forvandling
- og alting er nyt under solen.
4 Vi venter ham daglig i byen.
Vor dyreste drøm er bredt ud.
På vejen og ikke i skyen
skal mennesket møde sin Gud.
Vi tror at han er den,
der kommer til verden
- og alting er nyt under solen.
5 Vi øjner det nu i det fjerne:
Guds under med os finder sted,
en krybbe, en stald og en stjerne
og engle der synger om fred:
at Gud alle dage
vil bo hos de svage
- og alting er nyt under solen.

1 Det mørkner om menneskebyer
og bilernes glidende strøm.
Hver morgen lidt tungere skyer
hver aften en lysere drøm:
Guds kærligheds tider
der når os omsider
- og alting er nyt under solen.
2 Hvor sommeren dråbe for dråbe
er regnet i drømmeløs jord,
er årstiden nu til at håbe
og samles om sollyse ord:
Guds kærligheds sommer,
vor Kristus-tid kommer
- og alting er nyt under solen.
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”Her må alle blomster dø”

her er ensomheden stor,
nattens sang sørgmodig.
Stille, vent kun,
alt blir nyt
i Himlen og på jorden.

November måneds salme er valgt af sognepræst Helene Hansen og skrevet af salmedigteren Holger Lissner, som er ophavsmanden til
nye salmer i vores autoriserede salmebog som
”Nu går solen sin vej for at skinne på andre”
og ”Du fylder mig med glæde, for glæden er
fra dig”. ”Her må alle blomster dø” er skrevet til
allehelgenstiden og stiller kontrasten op mellem den verden, vi lever i, hvor visnen, død og
tiltagende mørke er uomgængelige vilkår og
på den anden side lyset fra Guds evige verden,
hvor vi kan ånde frit, juble, og hvor ingen længere længes eller savner.
Det er en verden, som kommer den dag, da ”alt
bli’r nyt i Himlen og på jorden”. Salmen er hentet fra en udgivelse med 99 salmer af Holger
Lissner selv (Sangene synger i os), og den angives at være inspireret af den hollandske digter
og sangskriver Michel van der Plas.
Tanken om den nye verden, den nye himmel
og den nye jord henter Holger Lissner fra slutningen af Johannes Åbenbaring, hvor vi også
henter nogle af læsningerne til allehelgenstidens gudstjenester.

4. Der skal ingen blomster dø,
der skal ingen græde,
der skal alle ånde frit,
juble højt af glæde.
		 Stille, vent kun,
		 alt blir nyt
		 i Himlen og på jorden.
5. Der skal ingen slås og slå,
der skal ingen flygte,
der skal alle åbne sig,
finde, hvad de søgte.
		 Stille, vent kun,
		 alt blir nyt
		 i Himlen og på jorden.
6. Der er Gud kun lys i lys,
der er godt at være,
der er alle et i Gud,
synger til hans ære.
Stille, vent kun,
alt blir nyt
i Himlen og på jorden.

1. Her må alle blomster dø,
her må alle græde,
her må alle længes mod
det, som kun er glæde.
Stille, vent kun,
alt blir nyt
i Himlen og på jorden.
2. Her må mange slås og slå,
her må mange flygte,
her må mange gemme sig,
savne, hvad de søgte.
Stille, vent kun,
alt blir nyt
i Himlen og på jorden.
3. Her er mørket tæt og tungt,
her er løgnen frodig,
18

Babysalmesang
Så er det atter tid til en ny sæson med babysalmesang.

dans i kirken, går vi over i menighedshuset til
en kop kaffe/te, en bid brød og lidt hyggesnak.

Nyt hold begynder tirsdag d. 3. september kl.
9.30 i Mogenstrup Kirke.

Holdet kører 8 tirsdage i efteråret og det er
ganske gratis.
Nærmere info og tilmelding sker ved kirkesanger, Jannie Jacobsen på mail fam.jacobsen30@
gmail.com eller mobil 60621787.

Vi skal synge og danse til salmer og enkle børnesange og rim.
Vi sætter flere sanser i spil, når vi inddrager rytmeæg, tørklæder eller sæbebobler i undervisningen. Efter en god halv time med musik og

//Mvh
Jannie Jacobsen
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Menighedsmøde
for Næstelsø og Mogenstrup
WOW…. Fællessang, underholdning, ost og
rødvin samt medindflydelse

Arrangementet er gratis men vi vil rigtig gerne
vide hvor mange der kommer, så meld til hos
Mette præst på mll@km.dk eller tlf.: 50456028.

Kære Næstelsø og Mogenstrup borgere.
Torsdag d. 12. september har vi det årlige
menighedsmøde, hvor I kan få indflydelse på,
hvordan næste år skal forløbe og hvordan vi
skal bruge pengene i de to sogne.

//Vel mødt
fra Næstelsø og Mogenstrup Menighedsråd

• Hverdagsgudstjenesten i Næstelsø Kirke
begynder kl 17, hvor kvartetten Kære Kaj
spiller med.
• Ost og rødvin i menighedssalen
• Kære Kaj spiller for os en times tid. Repertoiret er ”det gode gamle danske a
la giro 413”.
• Menighedsmødet
Da de to menighedsråd er slået sammen, har vi besluttet at
lave menighedsmøderne på skift
– denne første gang i Næstelsø.

Kære Kaj består af følgende medlemmer:
Erik Bergholdt
Jeanette Bjarnarson
Erling Olsen

Violin.
Sang og Guitar.
Harmonika.

Ole Halsnæs

Sang, bas og guitar.
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Sangcafé i Hammer Sognehus
Efter en lang sommerpause er der igen
sangcafé mandag den 30. september kl.
14.30 - 16.30 og mandag, den 18. november
kl. 14.30 - 16.30 i Hammer Sognehus.

Derudover er der tradition for et tema i 2. del
af eftermiddagen samt besøg af en ”hemmelig
gæst”, som vil underholde lidt efter kaffen, eller
publikum får ”dagens overraskelse”.

Organist Jutta Bernack og den tidligere kirkesanger Margit Jensen har fundet nye sange
fra Højskolesangbogen samt revyviser, gamle
slagere eller andre iørefaldende melodier frem
og glæder sig til at møde publikummet til en
eftermiddag, hvor sangglæden og hyggeligt
samvær er i centrum.

Adressen er Hammer Byvej 17, der er gratis adgang, men kaffe og kage koster 20 kr.
//Mvh
Margit og Jutta
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Syng med os
Så er vi klar til 47. sæson af “Syng med os“. Det er
dejligt at synge. Det spreder glæde og det kan
alle have brug for.
Vi synger fra Højskolesangbogen og fra vores
eget hæfte, hvor vi efterhånden har samlet en
masse dejlige sange.
Vi synger den 2. mandag i måneden, bortset fra
april måned, hvor påsken kommer lidt på tværs
og vi derfor har flyttet syngedagen til 1. mandag i måneden.
Første og sidste gang begynder vi kl. 17.30, hvor
vi har vores madpakke med, samt service, drikkevarer og kaffe. De øvrige mandage begynder
vi kl. 14.30 og har kaffe, kage og kopper med.
Det koster 10 kr. pr.person at deltage.
Det hele foregår i menighedssalen i Næstelsø
Præstegård, som vi har fået lov til at låne, hvilket
vi er meget taknemmelige for. Husk at parkere
på parkeringspladsen lige uden for gårdspladsen. For meget dårligt gående er der enkelte
parkeringspladser i præstegården. Undlad venligst at parkere foran portene.

Dagene er mandag den 9. september, mandag den 14. oktober,mandag den 11. november,mandag den 9. december, mandag den 13.
januar, mandag den 10. februar, mandag den 9.
marts og mandag den 6. april.
Vi synger de sange som I vælger og Karen
Mortensen styrer forløbet. Lis Christiansen sidder ved klaveret.
Vi håber I har lyst til at komme og hygge jer
sammen med os og glæder os til at se jer.
På glad gensyn!
//Kærlig hilsen
Lis, Karen og Lissi

Hyggeklubben
Hyggeklubben mødes den 2. og den 4.
torsdag i måneden, hvor den står på kaffe
og kage, håndarbejde, kortspil og hyggeligt
samvær.
Første gang efter ferien bliver torsdag den
22. august. Alle er velkomne og vi begynder
kl. 14.00.

For nærmere oplysninger kontakt Kirsten
Gædeken på tlf. 22 62 27 38

22

Minikonfirmand 2019
Minikonfirmand – det er for børn som går i 3.
klasse. Har du lyst til at gå til minikonfirmand
i Mogenstrup i efteråret? Minikonfirmander
kommer over i kirken og i menighedshuset,
hvor vi synger sange, hører historier fra bibelen,
leger lege og lærer kirken at kende. Og så skal vi
have lidt at spise og drikke hver gang.

årsferie denne uge), 23.10, 30.10, 06.11, 27.11 og
04.12; og der er afslutning for minikonfirmanderne ved en familiegudstjeneste i Mogenstrup
Kirke 2. søndag i advent kl. 10.30. Det er den
8. december. De, som har lyst til at være med,
skal bede deres forældre om at skrive til præst,
Helene Hansen, e-post hhan@km.dk eller sende en sms til 21 46 13 30. Der skal stå minikonfirmandens navn og klasse i tilmeldingen, og
hvilket tlf.nr. forældrene kan kontaktes på. I må
også gerne skrive, om minikonfirmanden evt.
selv må gå hjem fra Netto.

Det foregår om onsdagen lige efter skole, og
man kan køre med skolebussen. Der er minikonfirmand følgende onsdage i efteråret:
02.10, 09.10, 16.10 (hvis der er tilstrækkeligt med
minikonfirmander, som gerne vil. Det er efter-

//Bedste hilsener Helene-præst
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Gudstjenester på Bakkegården:
Torsdag den 19. september: Helene Hansen
Torsdag den 17. oktober: Helene Hansen
Torsdag den 21. november: Mette Lund Larsen Hougaard

.
w
ww

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

facebook.com/Fladså Pastorat

Kirkebil
Kirkebil til gudstjeneste eller anden aktivitet:
Kan bestilles hos taxa på tlf. 55 77 72 72 senest to timer før den pågældende aktivitet.
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Drop-In dåb i Sct. Peders Kirke
En gruppe præster fra sognene i og omkring
Næstved gik sidste efterår sammen om at tilbyde Drop-In Dåb. Da mange ønskede at benytte sig af den form til deres dåb, er det blevet
besluttet at gentage muligheden, i år den 9.
november mellem kl. 10.00 og kl. 13.00. Tilbuddet henvender sig især til dig, der gerne vil
døbes, men af en eller anden grund ikke har
fået det gjort.

Hvis du er interesseret, skal du henvende dig
i Sct. Peders kirke i Næstved lørdag den 9. november mellem kl. 10.00 og kl. 13.00. Medbring
billedlegitimation. Efter en kort samtale med
en præst bliver du døbt. Du får din attest og en
beskeden dåbsgave med det samme.
Er du kommende konfirmand eller bare ikke
myndig endnu, skal du medbringe en fuldmagt
med underskrift fra dem, som har forældremyndighed – eller helt enkelt tage dem med
dig på en vigtig dag.

Nogle blev ikke døbt som spæde, fordi forældrene syntes, at børnene skulle vælge selv, når
de blev gamle nok. Og så gik tiden – pludselig
er man voksen. Måske orker man ikke at gøre
et stort nummer ud af det med fest og gæster
– eller måske er man lidt genert og vil ikke døbes en søndag foran hele menigheden. Blandt
de vordende konfirmander kan der også være
nogle, der skal døbes for at kunne blive konfirmeret næste forår, og så er Drop-In Dåb en
rigtigt god mulighed.

Hvis du allerede er døbt, kan du ikke blive døbt
igen, men er du i tvivl om, hvorvidt du er døbt,
afklarer vi det på stedet.
Hvis du ikke er dansk statsborger, men alligevel gerne vil døbes, skal du tage kontakt til en
præst på forhånd – der kan gælde særlige regler for dig.
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Konfirmandindskrivning
for Hammer og Vester Egesborg
For Hammer- og Vester Egesborgkonfirmanderne er der indskrivning i forbindelse med
gudstjenesten søndag den 1. september kl.
10.30 i Hammer Kirke. Efter gudstjenesten får vi
lejlighed til at hilse på hinanden, og der bliver
serveret en sodavand – eller evt. en øl til de
voksne. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål, og jeg vil besvare dem efter bedste evne,

og så begynder undervisningen ellers tirsdag
den 17. september kl. 13.40.
Jeg glæder mig til at møde jer = : )

//Kærlig hilsen
Helene præst

Mogenstrup Pigekor
Torsdage kl. 17.00-18.15 i Mogenstrup Menighedshus
www.mogenstrup.webnode.dk/
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Kirkeblad

Kirkelige
handlinger

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

Fødte i vore sogne:
3 piger og 3 drenge

Sognepræst: Helene Hansen
Hammer Byvej 17, 4700 Næstved
Tlf. 55 76 13 36 · 21 46 13 30 · Mail: hhan@km.dk
Mandag er fridag.

Døbte:
Ellen Korpela Andersen
Alexander Kilde Andreasen
Oscar Emil Jensen
Sophia Humenikova Jensen
Chaya Maria Juul Askjær
Jonas Fynbo Geert-Jørgensen
Frida Hougaard Lohorst
Josephine Nielsen

Organist: Svend-Erik Pedersen
Mogenstrup Vænge 4A, Mogenstrup, 4700 Næstved
Tlf. 40 47 30 04.
Mail: mail@fladsaaorganist.dk
www.fladsaaorganist.dk
Organist: Jutta Bernack
Lærkevej 5, 4700 Næstved
Tlf. 60 64 40 82 • Mail: juttabernack@hotmail.com
Næstelsø og Mogenstrup Menighedsråd
Formand: Pernille Roug
Holmevej 1, Næstelsø, 4700 Næstved
Tlf. 55 54 00 30
Kasserer:
Annette Olsen, Stejlehøjen 22 B, 4700 Næstved
Tlf. 22 37 83 13
Regnskabsføringen varetages af provstiets fælles
regnskabskontor,
Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 55 78 05 00

Viede:
Malene Karberg Meisner og Nicki Vincentz Meisner
Valentina Mia Skytte og Klaus Steffen Hansen Skytte
Tina Lundin Kemp og Rene Kemp
Stine Christiansen og Jesper Teddy Christiansen
Tina Pusser Nørager og Lars René Nørager
Heidi Johanne Hansen og Rasmus John Hansen
Sabrine Mette Egholm og Michael Patrick Egholm
Maibrit Fynbo Andreasen og
Jacob Geert-Jørgensen
Annika Lerche Andreassen og
Marc Brenøe Kirkerup Andreassen

Kirkeværge for Næstelsø Kirke:
Eno Hausner, Næstelsø Præstemark 9, 4700 Næstved
Tlf. 40 36 04 88
Kirkeværge for Mogenstrup Kirke:
Bodil Saabye, Brinken 123 B, 4700 Næstved
Tlf. 20 88 68 47
Graver ved Næstelsø Kirke:
Kit Belahcene,
Tlf. 29 12 91 26
Graver ved Mogenstrup Kirke:
Dorte Jørgensen,
Træffes tirsdag til fredag 12.00 – 12.30,
Tlf. 55 76 23 15/ 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

Begravede og bisatte:
Anna Kirsten Hansen
Bodil Tvedebrink Hansen
Ruth Tove Holm Hansen
John Pedersen
Alhed Sofie Mortensen
Dean Svend Peter Larsen
Michael Rosenberg Wøbbe
Gerda Marie Hansen
Kirsten Alice Hermann

Kasserer: Jan Hausgaard Larsen
Vordingborg Landevej 4, Vester Egesborg, 4700 Næstved
Tlf.: 61 39 17 83 • Mail: jan.hausgaard.larsen@gmail.com
Regnskabsføringen varetages af provstiets fælles regnskabskontor, Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved,
Tlf. 55 78 05 00
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
Arb.tlf.: 55 76 13 31, privat: 55 76 16 25

Deadline for næste nummer: Tirsdag d. 8. oktober
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6/10
12/10
13/10
17/10
20/10
24/10
27/10
31/10

1/9
8/9
12/9
15/9
19/9
21/9
22/9
29/9

Allehelgen
21. s. e. trinitatis
Dåb
22. s. e. trinitatis
Plejehjemsgudstjeneste
Sidste s. i kirkeåret

16. s. e. trinitatis
Dåb
17. s. e. trinitatis
Plejehjemsgudstjeneste
18. s. e. trinitatis
Spaghettigudstjeneste
19. s. e. trinitatis
Hverdagsgudstjeneste

11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
Hverdagsgudstjeneste
13. s. e. trinitatis
Plejehjemsgudstjeneste
Dåb
14. s.e. trinitatis
15. s. e. trinitatis

09.00 MLLH

17.00 MLLH

09.00 HH

10.30 MLLH +

16.00 MLLH Høst 2)

17.00 MLLH 1)
09.00 MLLH

09.00 HH

NÆSTELSØ

Gudstjenesteplan

3/11
10/11
16/11
17./11
21/11
24/11

10.30 MLLH

17.00 HH

17.00 HH

10.30 HH Høst +
11.00 HH

10.30 HH

10.30 MLLH

10.30 HH

HAMMER

BAKKEGÅRDEN

10.30 HH

10.30 HH

10.30 MLLH

Menighedsmøde efter hverdagsgudstjenesten. Se omtale side 20

09.00 MLLH +

15.00 HH
09.00 HH +

10.30 HH

09.00 MLLH +

10.30 HH

10.30 HH Høst +

09.00 HH +

VESTER EGESBORG

September, oktober og november 2019
MOGENSTRUP

10.30 HH +

13.00 HH
10.30 MLLH Høst 2)

10.30 MLLH +
09.00 HH

17.00 MLLH
15.00 MLLH
10.30 HH +
11.00 MLLH

10.30 MLLH

1)

HH: Gudstjeneste ved Helene Hansen // MLLH: Gudstjeneste ved Mette Lund Larsen Hougaard //
Der er spisning efter høstgudstjenesten. Se omtale side 5

+ Kaffe efter gudstjenesten // Se omtale af særlige gudstjenester inde i bladet //
2)

