Det nye

Kirkeblad
for Næstelsø, mogenstrup, hammer og Vester egesborg

Næstelsø

Mogenstrup

Hammer

Vester Egesborg

deCemBer, JaNuar, FeBruar 2012/2013

Spørg ikke, hvad folkekirken
kan gøre for dig, men hvad du
kan gøre for folkekirken!
Med en let omskrivning af Kennedys berømte
ord vil jeg gerne understrege, at kirken altid
er vores fælles opgave og ansvar.
Det gælder ikke bare, når der hvert fjerde år
er menighedsrådsvalg, og der skal findes et
par håndfulde mennesker, som vil bruge af
deres tid, energi og kreativitet for at være
med til at lede og sætte kursen for kirkelivet
i vore sogne. Som i år, hvor en skøn blanding
af ”gamle rotter” og nye kræfter har meldt sig
på banen for de næste fire år.
Men det gælder hver eneste dag, kirkeåret
rundt, når der skal holdes gudstjeneste, sogneeftermiddage, koncerter, konfirmandprojekter, spaghettigudstjenester, undervises
minikonfirmander eller hvad der nu ellers
foregår.
Vi præster, organister, kirkesangere og gravere
får vores løn for at gøre det, vi er ansat til. Men
ser man på de mange forskellige ting, der sker
i vore fire sogne, så er det klart, at vi ikke har
en chance for at overkomme det hele, hvis
ikke det var for alle de mennesker, som glad
og gerne påtager sig et ansvar og en opgave.
Og så er det sådan set ikke afgørende, om det
er at være kasserer for kirkens budget eller
kontaktperson for personalet. Eller det er at
sørge for at lave kirkekaffe søndag formiddag,
eller være med til at stable en friluftsgudstjeneste på benene. Eller bage til eftermiddagsmøderne, eller lave spaghetti med kødsovs til
60 mennesker. Livet i og omkring kirken står
og falder med de mange frivillige, som ulønnet og i flok gør en kæmpe indsats.
Luther talte om det almindelige præstedømme og gamle Grundtvig talte om, at vi er

Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene.
I dag taler vi om medejerskab, engagement
og involvering. Men sagen er den samme. Kristendom er ikke en tilskuerreligion, men en
deltager og fællesskabstro.
Vi er vel en af de kirker i verden, der har det
højeste medlemstal og i løbet af et år kommer der rigtig mange til gudstjenester og
arrangementer her hos os. Det betyder bare
ikke, at den hellige grav så er velforvaret. Menighedsråd og ansatte har ansvaret for, at vi
hele tiden ser på, hvordan vi bedst får verdens
bedste budskab ud i alle hjørner af sogn og
sind. Men vi har brug for din hjælp. Vi har brug
for, at du bakker op om din kirke og måske
bidrager med noget du kan. De nye menighedsrådsmedlemmer får rigeligt at se til med
cirkulærer, kvartalsrapporter, kirkeministerielle skrivelser og MUS-samtaler mm. Så har
du tid og lyst til at give en hånd eller har du
mod på at stå bag nye projekter til fremme for
kirkens liv, så meld dig under fanerne. Jo flere
vi er til at bære og løfte, jo bedre kirke får vi.
Spørg ikke hvad kirken kan gøre for dig, men
hvad du kan gøre for kirken af levende stene.
// MLLH
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Ny præst
I skrivende stund er vi i fuld gang med prøveprædikener og samtaler. Vi skal vælge en ny
præst, som skal være en del af teamet i vores
nye firesognspastorat: Næstelsø, Mogenstrup,
Hammer og Vester Egesborg, som blev en
realitet den 1. september. Den nye præst vil
primært være tilknyttet Hammer og Vester
Egesborg, men vi vil begge have vores gang
i alle fire kirker, idet tanken er at arbejdet skal

fordeles mere ligeligt, end tilfældet har været
hidtil. Og vi vil selvfølgelig gøre alt hvad vi
kan for at finde den bedste. Vi regner med, at
vedkommende er klar til at præsentere sig selv
i næste nummer af kirkebladet. Hvad præsteindsættelsen angår, må I holde øjne og ører
åbne. Tid og sted vil fremgå af hjemmesiden
og blive meddelt fra prædikestolen.
// MLLH

De nye menighedsråd
De nye menighedsråd trækker i arbejdstøjet
den 2. december, 1. søndag i advent og skal
sidde for en fireårig periode. En stor velkomst
til alle – både nye og ”gamle”. I skrivende
stund har konstitueringen endnu ikke fundet
sted, men den vil fremgå af hjemmesiden, når
den er faldet på plads.

Mogenstrup menighedsråd:
Jørgen Larsen
Mette-Lise Pommer
Peter Hersted
Kisser Skougaard
Anni Friis Mikkelsen
Inge-Bjørg Genckel

Næstelsø menighedsråd:
Pernille Roug
Berit Truelsen
Birgit Jensen
Lissi Thorslund
Ida Andersen

Hammer og Vester Egesborg
menighedsråd:
Karin Gudbrand Johansen
Rita Petersen
Jan Hausgaard Larsen
Anna Nonbo
Randi Madsen
Lene Tange Nielsen
William Tolstrup

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

Handicapkørsel til gudstjeneste: 
Ved handicapkørsel benyttes det firma, man
plejer at bruge. Regningen godtgøres derefter af menighedsrådet. Husk at få en regning.
Menighedsrådene

Kørsel til eftermiddagsmøderne:
Ørslev Turisttrafik, tlf. 55 98 60 00.
(Jesper Jensen)
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Eftermiddagsmøder
Tirsdagsmøder
i Næstelsø Menighedssal
Tirsdag den 4. december kl. 14.30:
”Et barn er født!”. Det må da være den helt
rigtige titel på vores december-tirsdagsmøde.
Det skal handle om fødselshistorien og optakten dertil. Om Joachim og Anna, Josef og Maria og så selvfølgelig det lille Jesusbarn – hans
fødsel, barndom og dåben i Jordanfloden. Det
hele er illustreret med middelalderlige kalkmalerier og træskærerarbejder. Den katolske
kirke skabte en ramme omkring fødselsfortællingen, som der ikke er belæg for i de fire
evangelier, men som dels stammer fra apokryfe skrifter (tidlige kristne skrifter, som ikke
fandt optagelse i den kanoniserede Bibel) og
dels fra katolske helgenlegender som f.eks.
Legenda Aurea. De fleste kender kernen i historien, men meget få kan f.eks. nævne navnene på Marias forældre. Det hele bliver fortalt
med et glimt i øjet af museumsinspektør fra
Rosenborgs Samlinger, Peter Kristiansen.
Kaffen koster 20 kr.

Tirsdagsmøder
i Mogenstrup Menighedshus
Tirsdag den 15. januar kl. 14.00:
Mød et nyt medlem af menighedsrådet.
Hvem der er tale om, bliver en overraskelse.
Men sikkert er det, at det er en lokal ildsjæl,
der på den ene eller den anden måde vil arbejde for kirkens og menighedens ve og vel.
Kaffen koster 20 kr.
Tirsdag den 19. februar
kl. 14.00:
Så får vi igen besøg af Kåre Johannessen fra Middelaldercenteret, også kendt fra TV 2 Øst.
Manden der kan fortælle historie, så det er
værd at høre på. Denne gang skal vi høre om
de gæve vikinger.
Under overskriften ”Hvad blev der egentlig
af vikingerne?” skal vi se nærmere på vore
stolte, øksesvingende forfædre for tusind år
siden - og især på, hvad de har måttet lægge
navn til sidenhen! Vikingerne er blevet brugt
og misbrugt som få andre. De er blevet brugt
til at sælge alt fra operaer over nazisme til
leverpostej, hotdogs og vvs-installationer. Vikingerne er simpelthen ét af de allerstærkeste
brands, Danmark overhovedet kan byde på.
Kaffen koster 20 kr.

Tirsdag den 8. januar kl. 14.30:
”Kulturlandskabets billedbog.”
Tidligere leder af lokalhistorisk arkiv, Rasmus
Nielsen, kommer og fortæller lokalhistorie.
Rasmus Nielsen er kendt som en meget inspirerende fortæller/foredragsholder, der har
overraskende vinkler på sine betragtninger
om lokalhistorien.
Kaffen koster 20 kr.

Torsdagsmøder
i Hammer Præstegård
Der er eftermiddagsmøder i Hammer Præstegård torsdag den 17. januar og torsdag den
28. februar. Begge dage kl. 14.30 - 16.30.
På dette tidspunkt har vi fået en ny sognepræst, og vi vil lade det være op til hende/
ham at tilrettelægge eftermiddagenes forløb.
Ét programpunkt ligger dog fast, og det er, at
der vil blive trakteret med kaffe/te og kage.
Vel mødt.

Tirsdag den 5. februar kl. 14.30:
Programmet ligger endnu ikke fast, men vil
fremgå af dagspresse og hjemmeside og blive
meddelt fra prædikestolen.
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Vinterens gudstjenester
1. søndag i advent
Den 2. december tager vi hul på et nyt kirkeår
og fejrer nytåret. Det første lys i adventskransen bliver tændt og vi skal synge de kendte
adventssalmer. Det sker i Mogenstrup Kirke
kl. 9.00 og i Næstelsø Kirke kl. 10.30, hvor
pigekoret medvirker.
Og for 21. år i træk indbyder Vester Egesborg
kirke til den populære adventsgudstjeneste,
som en stemningsfuld optakt til juletiden. Det
er kl. 16.00, hvor pastoratets to kor, nemlig
korskolen for de små, samt pigekoret for de
større sangere under ledelse af kirkens organist Jutta Bernack, synger julen ind. Begge kor
vil bidrage med kendte og mindre kendte adventsstykker. Desuden læser præsten forskellige adventstekster, og der bliver også en del
fællessalmer samt levende lys, som vil bringe
menigheden i den rigtige julestemning.
I Vester Egesborg Kirke er der gudstjeneste
kl. 16.00, hvor vi skal synge julen ind og høre
tekster, som hører adventstiden til. Pigekoret
medvirker denne søndag eftermiddag.

står for julegudstjenesten. Svend-Erik Pedersen sidder ved klaveret og Jannie Jacobsen
synger for på julesalmerne.
Trompetspil Juleaften i
Vester Egesborg og Hammer
I lighed med tidligere år vil vore to gudstjenester juleaften blive ekstra festlige, da vi traditionen tro får besøg af den dygtige trompetist
Per Carlsen, som sammen med kirkens organist Jutta Bernack vil indlede og afslutte gudstjenesten – samt understøtte salmesangen.
Kl. 14.00 i Vester Egesborg Kirke og kl. 15.30
i Hammer Kirke.
Nytårsaftensdag i Hammer
På denne sidste dag i året, den 31. december, vil der i forbindelse med gudstjenesten
kl. 14.00 i Hammer Kirke være mulighed for
sammen at tage afsked med år 2012 og byde
velkommen til år 2013. Efter gudstjenesten vil
der nemlig være servering bagest i kirken af
vin og kransekage, så vi kan ønske hinanden
godt nytår. Dette er en god gammel tradition,
som vi altid glæder os til. I år bliver tidspunkt
og sted lidt anderledes end tidligere, men vi
håber ikke desto mindre, at se rigtig mange
denne eftermiddag.

Lucia-eftermiddag
med minikonfirmanderne
Søndag den 16. december, 3. søndag i advent kl. 16.00, er der Luciaoptog med minikonfirmanderne i Mogenstrup Kirke. Efter en
hyggelig halv time i kirken, med lysoptog og
julesalmer, er der glögg, saft og æbleskiver i
menighedshuset, for alle, der har tid og lyst.

Nytårsaftensdag i Næstelsø
Også i Næstelsø Kirke er der igen i år fællesgudstjeneste Nytårsaftensdag, den 31. december. Vi mødes til en kort gudstjeneste kl.
15.00 og bagefter samles vi i præstegården,
drikker et glas champagne, spiser kransekage
og ønsker hinanden godt nytår. Det hele slutter senest kl. ca. 17.00, så vi alle kan nå hjem
og se dronningen, høre hendes nytårstale
og få kogt hummeren. Det er en rigtig dejlig
tradition, som er kommet for at blive! Håber I
møder talrigt op på denne sidste dag i 2012.

Julegudstjeneste på Bakkegården
Fredag den 21. december er der gudstjeneste på plejehjemmet Bakkegården. Vi drikker
kaffe og julehygger kl. 10.00 og når der ikke
er mere plads i maven til julekage og lækkerier, fejrer vi gudstjeneste og synger nogle
af vores kendte og elskede julesalmer. Det er
sognepræst Mette Lund Larsen Hougaard, der
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Missa candelarum
I Vester Egesborg Kirke fejrer vi Kyndelmisse,
med den flotte latinske betegnelse ”missa
candelarum”. Det er en gammel katolsk skik,
som man vedblev at fejre selv efter reformationen, men som faldt som helligdag i lighed
med mange andre helligdage efter helligdagsreformen i 1770.
I de seneste årtier er denne højtid gået i glemmebogen her i landet, men flere kirker har
nu igen fundet dagen frem og bruger den til
lysgudstjenester på ”årets koldeste dag”. Det
vil der også blive gjort i Vester Egesborg kirke
søndag den 3. februar kl. 14.00, hvor kirken
i dagens anledning får besøg af et par unge
musikere samt deres lærer Jens Olsen. Sammenspilsgruppen, som hedder ”Olsens kyllinger”, kommer fra Næstved Musik og Kulturskole og vil med smukke musikstykker bidrage
til at forme gudstjenesten lidt anderledes.
Derudover medvirker kirkens dygtige pigekor
med nogle vintersange og salmer.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed for en lille snak med musikere og de
fremmødte i våbenhuset.

Familie- og spejdergudstjeneste
Hammer Kirke, søndag den 6. januar kl.
14.00. Igennem rigtig mange år har KFUMSpejderne Hammer Gruppe - sammen med
beboerne i Hammer og Vester Egesborg
sogne - fejret det nye års begyndelse med en
såkaldt Nytårsparade. Det er altid en festlig og
lidt anderledes gudstjeneste, hvor spejderne
og præsten ”arbejder sammen”. Gudstjenestens gang - samt salmerne - vil fremgå af det
program, der uddeles ved indgangen.

Spaghetti-gudstjenester
Onsdag den 30. januar kl. 17.30 i Næstelsø
Kirke. Mange af jer ved allerede, hvordan det
går for sig. For de af jer, der har oplevelsen til
gode, kan jeg fortælle, at det er en gudstjeneste i børnehøjde, bygget over et bestemt
tema, som veksler fra gang til gang. Vi begynder kl. 17.30 og det varer ca. en halv time.
Derefter er der fællesspisning og hyggeligt
samvær.
Efter maden kan børnene lege lidt sammen
og de voksne kan få sig en kop kaffe og en
hyggesnak. Hele arrangementet slutter senest kl. 19.30, og det koster 30. kr. pr. familie
at spise med.

Ro og rødvin

Onsdag den 21. februar kl. 17.00 i Hammer
Kirke. Som indgang til fastetiden, så vil vi
gerne igen gøre det muligt at samles til spaghettigudstjeneste. I kirken vil vores kor- og
korskolesangere synge for os, og præsten vil
fortælle nogle små historier, som har med
fasten at gøre. Derudover vil vi også synge et
par ”sange” sammen. Når vi er færdige i kirken, går vi over i konfirmandlokalet og spiser
herlig spaghetti med kødsovs. Af hensyn til
mængden af mad, vil vi gerne have en tilmelding senest den 18. februar til Rita Petersen
på tlf. 23 70 46 18.
Voksne betaler 20 kr. - børn gratis.

Tid til ro, nulstilling og god rødvin. Onsdag
den 27. februar, lige midt i ugen, er det tid
til et par timers eftertanke og opladning. Vi
lægger ud med en lille halv time i Mogenstrup
Kirke, hvor tanken er at hvilen skal falde over
os og vi forhåbentlig får vores travle hverdag
lidt på afstand. I kirken vil der være fokus på
et bestemt emne. Vi vil synge et par fællessalmer, finde tid til fordybelse og måske høre
musik, som vi ikke plejer at høre i kirken.
Bagefter drikker vi et glas rødvin i menighedshuset og taler om hvad der falder os ind, inden vi går hver til sit, så vi stadig kan nå at få
en aften i familiens skød. Vi begynder kl. 17.00.
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Koncerter
Julekoncert i Hammer Kirke onsdag
den 5. december kl. 19.30 med
NÆSTVED-KORET
Preben Andersen, trompet
Henrik B. Mortensen, guitar
Jutta Bernack, orgel
Lone Ekstrand, dirigent
I år får vi besøg af NÆSTVED-KORET, et blandet kor med ca. 40 – 50 aktive sangere. Deres
motto er "tradition og fornyelse", da koret har
traditioner, der går over 100 år tilbage til korets stiftelse i 1896, men koret er altid fremme
i skoene, når der viser sig muligheder for at
afprøve nye tiltag.
Korets repertoire er alsidigt sammensat af
verdslige, kirkelige og underholdende satser
både på dansk og fremmede sprog.
I foråret 2012 arbejdede NÆSTVED-KORET
på et repertoire med sange af Kai Normann
Andersen, og i juni 2012 indspillede koret en
Cd med sangene, akkompagneret af en trio.
Ved aftenens koncert synger koret kendte
julesalmer og -sange i gamle og nye arrangementer: John Lennon, Kverno, Öhrwall, M.
Bojesen, A. Enna, G. Holst.
Endelig vil publikum ikke blive snydt for at
synge nogle af vores bedste højtidssalmer
sammen med koret.
Efter koncerten er menighedsrådet traditionen tro vært ved et dejligt kaffe/te/kagebord,
hvor både de medvirkende og publikum kan
mødes til en lille hyggesnak.
Der er gratis adgang til både koncerten og
kaffebord, og alle er meget velkommen.

også synge et par solosange. Nærmere om
koncertens repertoire kan ses på www.mogenstrupkirke.dk. Der er som altid gratis adgang til koncerten.
Kor-nyt fra Næstelsø og Mogenstrup
Mogenstrup Pigekor består af piger i alderen
11-15 år. Koret øver onsdage kl. 16.30-18.00 i
Mogenstrup Menighedshus. Koret har indtil
videre medvirket i gennemsnit 2 gange om
måneden ved gudstjenester i Næstelsø og
Mogenstrup Kirker, ligesom koret også har
givet koncerter i og udenfor kirkerne. Koret
ledes af organist Svend-Erik Pedersen, og
nærmere information om koret kan fås på
www.mogenstrupkirke.dk. Der er åbent for
tilgang af nye medlemmer efter nytår 2013.
Interesserede piger kan ringe 40473004 eller
maile til mogenstruporganist@gmail.com for
nærmere besked.
Pigekoret for Hammer og
Vester Egesborg kirker
Koret er kommet godt i gang og deltager
jævnligt i forskellige arrangementer i kirken.
Næsten alle piger har sunget i koret i mange
år, men vi optager gerne nye sangere. Vi øver
torsdage kl. 15.05 - 16.45 i Hammer Præstegård.
Korskolen for piger i 1. - 3. klasse optager også
nye sangere - vi synger, danser og hygger
torsdage kl. 14.15 - 15.00.
Yderligere information om korene kan fås hos
organist Jutta Bernack på 60 64 40 82.

Julekoncerten i Mogenstrup Kirke
onsdag den 12. december 19.00
De medvirkende er Mogenstrup og Næstelsø
kirkers pigekor og Herrekoret Herluf Trolle,
som begge dirigeres af organist Svend-Erik
Pedersen. Kirkesanger Jannie Jacobsen vil
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Nyt fra kirkegårdene
i Hammer - Vester Egesborg
I skrivende stund (november) er vi kommet i
gang med årets grandækning. Det er en dejlig tid, hvor vi hver især kan udfolde vores
kreativitet med forskellige mønstre og former,
afpasset efter gravstedernes beplantning.
Som jeg skrev tidligere på året, er vi i gang
med en udviklingsplan for Hammer Kirkegård.
Det er blevet nødvendigt at se på gravpladsbehovet på grund af det ændrede begravelsesmønster med flere bisættelser og færre
familiegravsteder, hvilket gør, at der er mere
end rigelig plads på kirkegården.
Tanken med planen er at få færre gravsteder
omkranset af hæk og til gengæld større græsarealer med en anden form for gravsteder i
en del af græsarealet. Dette skulle på længere sigt gøre kirkegården nemmere at vedligeholde, samtidig med, at den bliver mere

spændende og giver mulighed for, at vi kan
tilbyde andre gravstedsformer.
Vest samt nord for kirken er det meningen,
at der på sigt skal sås græs. Vi er startet mod
vest ved Byvej med at fælde birketræerne
og er begyndt at rydde nogle af de sløjfede
gravsteder.
I løbet af 2013-2014 vil vi kontakte de gravstedsejere, der har gravsted i dette område, så
vi sammen kan planlægge omlægningsfasen.
På Vester Egesborg Kirkegård er græsset, som
vi såede i gangene mod nord, groet så godt til,
at man nu kun kan ane, at gangene har været
der. Det har givet et mere roligt indtryk af kirkegården, at græsfladen nu hænger sammen.
God jul, samt et godt nytår.
// Jacob Ågård,
graver ved Hammer og Vester Egesborg
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Nye tider
Så er menighedsrådsvalget overstået og vi
ved, hvem der skal styre sognene i de næste
4 år.
Her i Næstelsø er der ikke sket nogen udskiftning, som det fremgår af den liste, der blev
indleveret. Der er kommet en enkelt ny på
suppleantlisten, som vi håber vil få interesse
for menighedsrådsarbejdet.
Det har ikke været en sædvanlig optakt til
valget denne gang, idet vi har været inde i
intense drøftelser om at etablere ét menighedsråd for alle 4 sogne, der nu indgår i det
nye pastorat.
I Næstelsø valgte vi at forblive et selvstændigt
råd med 5 medlemmer, men at indgå i samarbejde med de andre 2 menighedsråd om fælles aktiviteter og præsternes arbejdsopgaver.
Da vi i Næstelsø så på de opgaver som et menighedsråd skal tage sig af, var det næsten
kun antallet af møder, der talte for sammenlægning.
Vi skal i menighedsrådet opstille visioner og
målsætninger, opstille rammer for folkekir-

kens arbejde i sognet, sørge for at der er et
godt menighedsliv i sognet. Vi er ansvarlige
for at bygninger og kirkegård bliver godt vedligeholdt o.s.v. Når vi så på alle disse opgaver,
som vi plejer at tage os af, og som kræver en
lokal interesse i området, var det vores opfattelse, at den opgave ikke ville blive løftet
tilfredsstillende i et stort centralt råd. Vi har jo
i andre sammenhænge erfaret, at centralisering bevirker udsultning af lokale aktiviteter. Vi
vil gerne bevare nærheden i menighedslivet i
sognet, og det mener vi bedst varetages, hvis
sognet bevarer sit eget råd.
Så håber vi selvfølgelig at der kan komme
nogle flere tilbud med de fælles aktiviteter, vi
regner med at få op at stå i fællesskab alle 4
sogne i det nye pastorat
Vi glæder os til at tage hul på den nye periode
og alle de udfordringer, der ligger i det.
// Birgit Jensen,
Næstelsø Menighedsråd

Hyggeklubben i
Mogenstrup
For dig, som sætter pris på hyggeligt samvær og nogle timer i godt selskab. Måske er
du blevet alene eller synes bare vinteren er
lang og træls at komme igennem. Vi mødes i
Mogenstrup Menighedshus den 2. og den 4.
tirsdag i måneden og vi lægger ud kl. 14.00.
Først drikker vi kaffe og spiser kage. Bagefter
står den på håndarbejde, kortspil, hyggeligt
samvær mm. Alle er velkomne.
For nærmere oplysninger kontakt Kirsten Gædeken på tlf. 55 76 14 66
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Kirkelige handlinger
Fødte i vore sogne:
4 drenge og 3 piger

Døde, begravede og bisatte:
Rosa Liv Hald Hansen
Lærke Hald Hansen
Jørgen Christian Henriksen
Erna Rosenberg Larsen
John Hesselberg
Anni Margrethe Larsen
Claus Rasmussen
Esther Hansen
Lis Sonja Christensen
Ingalill Kristina Engqvist Lindberg

Døbte:
Jonathan Emil Dam Petersen
Karoline Martha Dam Petersen
Clara Hjortshøj Rasmussen
Flora Nysted Nielsen
Inez Leia Kronow
Liam Wulff-Rieck
Laura Malukka Skov-Larsen
Anna Emilie Andersen
Lærke Anna Johanne Hansen
Bertram Nybo Lauritsen
Elias Spandet
Cornelia Uldall Urne
Hjalte Kværnø
Alma Agnes Carla Schnell

Viede:
Merete Rasmussen og Anders Schou Hansen, Mogenstrup
Susan Jannerup Andersson og Jasper Bandsholm Andersen, Mogenstrup
Søren Frandsen og Ingelise Brandt Nielsen, Næstved
Christina Heinicke Sørensen og Tommy Bjørn Mathiesen, Rønnebæk
Stine Hjorth Christensen og Tom Egelund Nielsen, Næstelsø
Daisy Liselotte Flintholm og Palle Bjerrum Nielsen, Næstved
Maj-Britt Højgård og Frank Georg Højgård, Næstved
Gitte Smith og Allan Smith, Lov

Sognenetværket
som alle har tid og lyst til at samtale og lytte.
Du er meget velkommen til at kontakte Sognenetværkets kontaktperson, som er sognepræst Eva Melhof fra Snesere. Hun træffes på
tlf. 55 96 51 08

Sognenetværket er et tilbud til dig, der ønsker
nogen at tale med. Det er dannet på initiativ
af menighedsrådene i Snesere, Everdrup, Næstelsø, Mogenstrup, Vester Egesborg og Hammer sogne. Sognenetværket er en gruppe
frivillige, der arbejder under tavshedspligt og
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pigekoret for Næstelsø og mogenstrup

Sognepræst kbf: Mette Lund Larsen Hougaard
Næstelsø Præstegård
Næstelsø Kirkestræde 6 A, Næstelsø, 4700 Næstved
Tlf. 55 54 00 25 · Mail: mll@km.dk
Mandag er fridag.
Organist: Svend-Erik Pedersen
Mogenstrup Vænge 4A, Mogenstrup, 4700 Næstved
Tlf. 40 47 30 04.
Mail: mogenstruporganist@gmail.com
www.fladsaaorganist.dk
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
Herlufsvænge 13, st. tv., 4700 Næstved
Tlf. 40 36 04 88

pigekoret for hammer og
Vester egesborg

Graver ved Næstelsø kirke: Irene Hansen
Præstø Landevej 1, 4700 Næstved
Tlf. 55 54 00 34
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
Kirkeværge: Niels Haahr Petersen
Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved
Tlf. 55 76 07 02
Graver ved Mogenstrup kirke: Dorte Jørgensen
Skrædderbakken 16, Mogenstrup, 4700 Næstved
Træffes tirsdag til fredag 12-12.30.
Tlf. 55 76 23 15, Mogenstrup kirke. Mobil 22 59 01 72

Hammer og Vester Egesborg:
Sognepræst: Stillingen som sognepræst er i skrivende stund vakant.
Al henvendelse skal ske til sognepræst Mette Lund
Larsen Hougaard på tlf. 55540025.

www.mogenstrupkirke.dk

Organist: Jutta Bernack
Lærkevej 5, 4700 Næstved
Tlf. 60 64 40 82

www.naestelsoekirke.dk
www.hammerkirke.dk

Graver: Jacob Ågård
Lov Sønderskov 2, Lov, 4700 Næstved
Privat: 55 76 16 25, arb.tlf.: 55 76 13 31

www.vesteregesborgkirke.dk

Kirkeværge:
Al henvendelse skal ske til graveren, Jacob Ågård.
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Vester Egesborg

December, januar, februar 2012/2013
Hammer

Gudstjenesteplan
Mogenstrup

16.00 NN

Næstelsø

			

Ingen

Ingen

Ingen
10.30 NN
Ingen
14.00 NN
9.00 NN
10.30 NN
Ingen
Ingen

10.30 NN
Ingen
10.30 MLL

10.30 NN
Ingen
Ingen
15.30 NN
10.30 NN
Ingen
Ingen
14.00 NN

14.00 Fam. gt. NN
11.00 Lørdagsdåb NN
Ingen
9.00 NN *
Ingen

14.00 Kyndelmisse NN

Se omtale af særgudstjenester inde i bladet

10.30 NN
Ingen
Ingen
9.00 NN
17.00 Spaghettigudstjeneste NN
9.00 NN *
10.30 NN

Ingen

9.00 MLL
11.00 Lørdagsdåb (B. Sveigaard)
Ingen
16.00 MLL Lucia
Ingen
13.00 og 16.00 MLL
9.00 MLL
Ingen
10.30 MLL
Ingen

* Kaffe efter gudstjenesten

//

2/12 1.s. i advent
10.30 MLL
8/12			
9/12 2.s. i advent
9.00 NN
16/12 3.s.i advent
Ingen
23/12 4.s. i advent
Ingen
24/12 Juleaften
14.30 MLL
25/12 Juledag
10.30 MLL
26/12 2. Juledag
Ingen
30/12 Julesøndag
Ingen
31/12 Nytårsaftensdag
15.00 MLL
6/1 H. 3k
9.00 MLL
10.30 MLL *
12/1				
13/1 1.s.e. H3k
9.00 NN
Ingen
20/1 Sidste s.e.H3k
10.30 MLL *
10.30 NN
27/1 Septuagesima
9.00 MLL
Ingen
30/1		
17.30 Spaghettigudstjeneste MLL

//

3/2 Seksagesima
Ingen
Ingen
9/2			
11.00 Lørdagsdåb MLL
10/2 Fastelavn
9.00 MLL
10.30 MLL *
17/2 1.s. i fasten
10.30 NN
Ingen
21/2				
24/2 2.s.i fasten
10.30 MLL *
Ingen
27/2			
17.00 Ro og rødvin MLL
NN: Gudstjeneste ved vores nye præst, som endnu ikke er fundet

Gudstjenesteplan

December, januar, februar 2012/2013

			

Mogenstrup

Hammer

Vester Egesborg

9.00 MLL
11.00 Lørdagsdåb (B. Sveigaard)
Ingen
16.00 MLL Lucia
Ingen
13.00 og 16.00 MLL
9.00 MLL
Ingen
10.30 MLL
Ingen

Ingen

16.00 NN

10.30 NN
Ingen
Ingen
15.30 NN
10.30 NN
Ingen
Ingen
14.00 NN

Ingen
10.30 NN
Ingen
14.00 NN
9.00 NN
10.30 NN
Ingen
Ingen

6/1 H. 3k
9.00 MLL
10.30 MLL *
12/1				
13/1 1.s.e. H3k
9.00 NN
Ingen
20/1 Sidste s.e.H3k
10.30 MLL *
10.30 NN
27/1 Septuagesima
9.00 MLL
Ingen
30/1		
17.30 Spaghettigudstjeneste MLL

14.00 Fam. gt. NN
11.00 Lørdagsdåb NN
Ingen
9.00 NN *
Ingen

Ingen

3/2 Seksagesima
Ingen
Ingen
9/2			
11.00 Lørdagsdåb MLL
10/2 Fastelavn
9.00 MLL
10.30 MLL *
17/2 1.s. i fasten
10.30 NN
Ingen
21/2				
24/2 2.s.i fasten
10.30 MLL *
Ingen
27/2			
17.00 Ro og rødvin MLL

Ingen

14.00 Kyndelmisse NN

Næstelsø

2/12 1.s. i advent
10.30 MLL
8/12			
9/12 2.s. i advent
9.00 NN
16/12 3.s.i advent
Ingen
23/12 4.s. i advent
Ingen
24/12 Juleaften
14.30 MLL
25/12 Juledag
10.30 MLL
26/12 2. Juledag
Ingen
30/12 Julesøndag
Ingen
31/12 Nytårsaftensdag
15.00 MLL

NN: Gudstjeneste ved vores nye præst, som endnu ikke er fundet

//

* Kaffe efter gudstjenesten

10.30 NN
Ingen
10.30 MLL

10.30 NN
Ingen
Ingen
9.00 NN
17.00 Spaghettigudstjeneste NN
9.00 NN *
10.30 NN

//

Se omtale af særgudstjenester inde i bladet

