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Tidens Fylde

Præsten har ordet
’Julen er en ting, som folk i de 11 måneder af året ikke skænker en

tanke eller højest er enige om er en meget besværlig ting, men som

den 12. rejser sig som en kæmpe, som det er umuligt at komme
uden om.’

Sådan skriver Emma Gad i sin Takt og Tone fra 1918. Og hun har ret, for når kalenderen siger

december, så rejser julen sig som en kæmpe, det er umulig at komme udenom.
Og julen skal være som den plejer, siger man.

Men for en del mennesker er det den første jul …. den første jul uden sin elskede, uden sine
forældre, som mor eller far, på plejehjem – eller måske første jul uden jul. Nogle danskere væl-

ger rødkålen, de sukkerbrunede kartofler, de sprøde svær på flæskestegen, risalamanden og
juletræ helt fra.

Så julen er ikke som den plejer for alle.
Måske er julen heller ikke som den plejer for nogen af os.

Måske er denne enkelte jul sin egen, noget helt særligt. For siden sidste jul er der gået et år,
det år har vi set lidt mere af livet, lidt mere af os selv, på godt og på ondt, og vi har umær-

keligt ændret os.

Og mange fortæller, hvordan de hvert år gør mandtal, når de går omkring juletræet. Familien
lægger mærke til hvem der er kommet til og hvem der er faldet væk – siden sidste jul.

Ja, tiden forandrer os – år for år, men fortællingen i julen er den samme, hvert eneste år.

En gammel historie om Gud, der kom til jorden som et lille nyfødt barn. Det er så enkelt, så

ethvert barn kan forstå den, og dog forunderligt, så voksne aldrig bliver færdige med at undre
sig over den.

Den gamle fortælling om julenat, hvor jomfru Maria fødte sin søn, svøbte ham og lagde ham

i en krybbe, er en fortælling om et øjeblik så sluttet, som var tiden standset lige i et nu. En

stjerne tændes og himlens engle jubler. Der er ikke fortid og ikke fremtid, alt er her og nu –

et sekund af evighed.

Mange gamle legender handler om, at tiden stod stille julenat i selve fødselsøjeblikket. Det var

et øjeblik, som intet andet. Det beskrives i Jakobs Forevangelium, hvordan ’Himmelhvælvet

stod stille og himlens fugle bevægede sig ikke … Får blev drevet omkring, og alligevel blev de

stående’. Og Selma Lagerlöf fortæller i en af sine Kristuslegender, at ’floderne havde stand-

set deres løb, vinden rørte sig ikke, om det så var bævreaspens blade, så dirrede de ikke. Den,
der var gået ned til stranden, ville have set, at brændingen ikke bruste; den, der var gået ud

i ørkenen, ville ikke have hørt sandet knitre under sin fod. Alt var forstenet og ubevægeligt

for ikke at forstyrre den hellige nat. Græsset turde ikke vokse, duggen ville ikke falde og blom-

sterne vovede ikke at udånde vellugt.’
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Men kun et øjeblik, så går tiden i gang igen, den sorte nat lukker sig om sin hemmelighed,
som om intet var hændt. Men for mennesker er verden forandret for altid.

Det øjeblik kaldes for Tidens Fylde, sandet var løbet fuld i timeglasset, lige her var tiden
moden. I Tidens Fylde lod Gud sig føde. Tidens Fylde var på en måde slet ikke nogen tid, men
et øjeblik udenfor tiden. Det sekund af evighed, hvor Gud lod sig føde, kan vi opleve i et øje-

blik af fuldkommen stilhed, som kan komme til os i lykkelige stunder, uden at vi i grunden rig-

tigt bagefter ved, hvordan det gik til. Det kan ske, når vi er helt alene, eller det kan ske i et

ord, et blik fra et andet menneske, i en tone i musikken, i det sekund kærligheden kommer
én nær. Det mærkelige er, at vi bagefter lever på det i lang tid.

Lad os ikke lokke væk fra de øjeblikke vi lever af, i jagten efter selv at nå alt. Lader vi os

lokke, så ender vi med at miste vore livs øjeblikke. Lad os høre juleevangeliets fortælling om
tiden, der stod stille, og lad os finde hvile i øjeblikket, hvor Gud gav os sin søn. Lad dette ene
øjeblik, dette sekund af evigheden, give vort eget livs øjeblikke fylde og nærvær. Lad os i
lyset af dette ene øjeblik ønske hinanden en glædelig jul!
Sognepræst Søren Fahnøe Jørgensen

Julebasar i Sct. Mortens Gaard
Lørdag d. 7. december kl. 10.00 - 14.00

•
•
•
•

Café med salg af kaffe, sandwich, frikadeller og kartoffelsalat m.m.
Salgsbod med julepynt, håndarbejde, småkager, konfekt m.m.
Amerikansk lotteri
Fiskedam for børn

Indtægterne ved basaren går ubeskåret til lokale organisationer, der arbejder for udsatte
børn, da udgifterne ved basaren betales af Sct. Mortens Menighedspleje. Vi håber, at mange
vil aflægge et besøg på basaren og opleve en julepyntet sognegård med en hyggelig julestemning.

Menighedsudvalget - Vinter 2019/2020

Udflugter, foredrag, sang og musik.
Alle arrangementer foregår i Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18.
Der serveres kaffe og kage, og det er gratis at deltage.
Adventsmøde med Poul og Sigvard
Onsdag d. 4. december kl. 14.15

Vi kan igen glæde os til at få besøg af Poul Mogensen
og Sigvard Holm til en fornøjelig eftermiddag. De vil
synge og spille for os, og vi får selv mulighed for at
synge med på advents- og julesalmer og sange.
Der bliver også tid til en lille julehistorie, og som sædvanlig vil der være en julestjerne til alle.
Velkommen til hyggeligt samvær med sang, musik, kaffe og lagkage.

Sogneeftermiddag med volontørerne Jens og Emmanuel
Onsdag d. 8. januar kl. 14.15

Jens Klarskov Hansen og Emmanuel Fredsgaard
Larsen har været udsendt til Tanzania i 3 måneder i
efteråret.

Det er Folkekirkens Mission i Næstved Provsti, der står
for udsendelsen af de to unge mennesker i samarbejde
med Danmission.
Billedet her til højre er fra gudstjenesten d. 25. august,
der var tilrettelagt som en udsendelsesgudstjeneste for
de to unge mennesker. Her havde alle lejlighed til at
ønske alt godt for Jens og Immanuel på rejsen.
De er nu kommet hjem, og denne eftermiddag fortæller de om deres oplevelser i Tanzania og viser os billeder fra turen som volontører.

Hyggeklubben mødes hver anden TORSDAG I ULIGE UGER
fra kl. 13.30 – 16.00 i Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18.
Vi spiller kort, spil og snakker. Der serveres kaffe/the med brød til.
Alle er hjerteligt velkomne, og det er gratis at deltage.

Evt. henvendelse til Inge Strikkertsen: Tlf.: 30 49 83 70
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Sogneeftermiddag med Helene Thiesen,
om tvangsflytning af grønlandske børn
Onsdag d. 5. februar kl. 14.15

Det bliver en tankevækkende eftermiddag, når Helene Thiesen fortæller om et integrationsprojekt med tvangsflytning af
grønlandske børn til Danmark i 1951 mod familiernes ønske.
Det har præget hele hendes liv.

Foto: Freja Bech-Jessen

Menighedsudvalget - Vinter 2019/2020

Helene Thiesen har kæmpet for at få en undskyldning fra Den danske Stat for at lindre smerten. "Verden skal vide, hvad Danmark har gjort mod os", udtaler hun.
Foredraget indledes og afsluttes med grønlandsk sang.

Feltpræst ude og hjemme – og lidt om helte
Onsdag den 4. marts kl. 14.15

Ulla Thorbjørn vil denne eftermiddag fortælle om livet som
feltpræst både hjemme og i Afghanistan.
Fortællingen vil blive ledsaget af nogle fotos fra de mange år
som feltpræst og glimt fra en noget anderledes hverdag i Afghanistan, hvor præstekjolen var udskiftet med uniform og de
ugentlige gudstjenester blev holdt under åben himmel eller i
et telt med aircondition.
Ulla Thorbjørn Hansen er forfatter til bogen: Dødsbud – om
underretninger ved pludselige dødsfald, og er udover at være
provst i Slagelse provsti også ledende beredskabspræst i Region Sjælland og i Det Nationale Katastrofeberedskab.

Sogneeftermiddag
Danske revyer ved Martin Valsted
Onsdag d. 1. april kl. 14.15

Martin Valsted, der er organist ved Skt. Jørgens Kirke, tager
os denne eftermiddag rundt til de danske revyscener.
Vi stifter nærmere bekendtskab bl.a. med Kai Normann Andersen og Poul Henningsen. Martin vil fortælle om deres liv i
musikkens tegn.
Det bliver en fornøjelig eftermiddag, hvor vi selv får mulighed
for at synge med på de mange skønne og også velkendte revyviser til Martins velklingende akkompagnement.
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Menighedsudvalget - Vinter 2019/2020

Sangeftermiddage
Onsdage d. 22. januar, d. 19. februar, d. 18. marts, d. 15. april kl. 14.15
Vi synger et bredt udvalg af sange, salmer, revyviser m.m.

Alle kan være med til disse eftermiddage, hvor man ud over at synge også får en hyggelig snak
med de øvrige deltagere, og der serveres kaffe og lækker kage.

Aktivitetsudvalget - Vinter 2019/2020

N.F.S. Grundtvigs ”Nyaars-Morgen”
Vi mødes hver anden onsdag kl. 14.15 på følgende
datoer: 11/12 - 15/1 -29/1 - 12/2 - 26/2 - 11/3
og 25/3 i Sct. Mortens Gaard.

Vi fortsætter vores læsekreds med Grundtvigs digt.
Det er spændende, men svært stof, som vi alle bliver klogere af.
Vi benytter bogen Grundtvig, Nyaars-Morgen skrevet af Steen
Tullberg, Gyldendals Forlag.
En ældre udgave af digtet kan også bruges.
Tilmelding til sognepræst Søren Fahnøe på 30 68 29 51.

Jeppe Aakjær og Rugens Sange
Foredrag v. Laust Sørensen
Torsdag d. 5. marts kl. 19.00 - 21.00 i Sct. Mortens
Gaard

Laust Sørensen er forh. forstander for et plejehjem på Frederiksberg. Han har været meget aktiv i K.F.U.M og K.F.U.K. i København Før sin tid i København boede han i mange år tæt på Jeppe
Aakjærs barndomshjem, Jenle. Han har et indgående kendskab til
Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab.
Herefter læsekreds om Rugens Sange, Vredens børn og . . . ?
hver anden uge.
- Nærmere herom i næste kirkeblad!

Udflugt til Jeppe Aakjærs hjem ”Jenle” i Roslev på Salling
Turen forventes afholdt 16. – 18. juni 2020

Tre-dages tur til Salling med Jeppe Aakjærs ”Jenle” som hovedattraktion.
Vi besøger andre betydningsfulde seværdigheder bl.a. Viborg Domkirke.
Prisen for turen bliver ca. 3000 kr.
- Nærmere herom i næste kirkeblad!
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Aktivitetsudvalget - Vinter 2019/2020
Filosofiske saloner

Sammen med filosof Peter Johannes Schjødt fortsætter vi med de populære filosofiske
saloner, hvor det efter et oplæg bliver muligt at debattere med hinanden de dilemmaer, som
emnerne lægger op til. Her er ingen sandheder, men eksistentielle udfordringer på spil.
Alle holdninger kan give mening.
Emnerne og datoerne er:
14/1 Kærligheden, kroppen og eros
18/2 Den helt almindelige ondskab
10/3 Moral som livskunst
Sted: Humle Ølbar. Vinhusgade 13A, 4700 Næstved
Tid: 19.00 – 21.00
Husk at komme i god tid så du kan have foretaget dine bestillinger, inden arrangementet
starter. Du kan bestille tapas dagen før ved at henvende dig til ølbaren.
Vært er provst Anna Helleberg Kluge.
Det er gratis at deltage.
Vel mødt!
Aktivitetsudvalget

Prædikenværkstedet

Har du også tænkt over, hvad en prædiken er, og hvordan man opbygger en prædiken, for slet
ikke at tale om, hvordan kan man få fortællinger, som er 2000 år gamle, til at være relevante
eller at give mening i dag?
Aktivitetsudvalget vil sammen med Søren Fahnøe gennemgå søndagens tekster, hvor alle kan
være med til at diskutere og fordybe sig i teksten som grundlag for den kommende prædiken.
Måske kan din viden eller dine forslag til en prædiken blive brugt.
Er der forskel på lignelserne i mellem de 4 evangelister? Er Paulus så vanskelig at forstå?
Møderne afholdes:
Møderne vil starte 23. januar 2020 klokken 14.15, i Sct. Mortens Gaard.
Herefter flg. datoer: 6/2 - 20/2 -19/3 - 2/4, alle kl. 14.15 til 16.00 i sognegården.
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Musik i Sct. Mortens Kirke

Der er gratis adgang til alle arrangementerne
Torsdag den 12. december kl. 15.45
Ind under jul med "Den Sjællandske Messingkvintet" og Kurt Levorsen

Det er efterhånden en mangeårig og populær tradition med besøg af den Sjællandske Messingkvintet i Sct. Mortens Kirke. Koncerten starter kl. 15.45 på pladsen foran kirken med julemusik fra kirkens tårn. Derefter er der koncert i kirken, og det hele afsluttes med musik ude
på pladsen hvor menighedsrådet serverer gløgg og æbleskiver.

Søndag den 2. februar kl. 16.30
Kyndelmissegudstjeneste

Anna Helleberg Kluge, liturg.
Sct. Mortens Kirkes Kor og organist Kurt Levorsen.

Aftenkirke i Sct. Mortens
kl. 18.00 - 22.00
Næste gang bliver i april.

Der bydes på kaffe, kage og juice
- og en hyggelig snak.
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Folkekirkens Mission i Næstved Provsti
Årsmøde og generalforsamling

Kære ven af Folkekirkens Mission
Der holdes årsmøde/generalforsamling i Folkekirkens Mission i Næstved Provsti.
Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 18.00 – 20.30, i Vallensved kirkes sognehus.
Sæt X i kalenderen - indbydelse følger.
På vegne af komitéen for Folkekirkens Mission i Næstved Provsti
Inge Strikkertsen

Folkekirkens Nødhjælp

Indsamling til klimaforandringernes største ofre
Søndag d. 8. marts 2020 er der igen sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp - en hjælp til verdens fattigste, som er hårdt ramt af klimaforandringer. Sct. Mortens Sogn har i mange år været aktiv i indsamlingen til
dette formål.
Vi håber, at mange vil støtte op og melde sig som indsamlere denne søndag.
Indsamlingsbøsser kan afhentes fra kl. 9.00 i Sognegården.
Der vil være lidt at spise og drikke efter hjemkomst fra turen og en hyggelig snak.
Man kan melde sig hos Søren Fahnøe på 30 68 29 51 eller sfj@km.dk eller til kordegnen tlf.
55 72 31 03 eller mail: afpe@km.dk

FN’s Menneskerettighedsdag
Tirsdag den 10. december

Fakkeltog med efterfølgende gudstjeneste

Der er desværre stadig brug for at støtte op om
Amnesty. Kom derfor og deltag i FN’s Menneskerettighedsdag tirsdag den 10. december.
Der indledes med Fakkeltog kl. 15.30 og derefter
gudstjeneste kl. 16.00 ved Søren Fahnøe og
Amnesty.
Næstved Musikskole vil som sædvanlig støtte
Amnesty med et musikalsk indslag. Efter Gudstjenesten vil der være mulighed for at underskrive breve.
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Minikonfirmand

Har du lyst til at synge, male, lave teater, høre gode fortællinger
fra biblen og lære spændende og sjove ting i kirken sammen med
dine kammerater?
- Så er minikonfirmand noget for dig!
Minikonfirmand er for 3. klasserne på Skt Jørgens skole og er et samarbejde mellem Skt. Jørgens og Sct. Mortens kirker.
Vi starter torsdag d. 27. 2. og undervisningen foregår i Pejsestuen ved Skt. Jørgens Kirke
og i kirken fra kl. 14-16. Undervisningen forestås af Neel Vincentsen, kirke- og PR-medarbejder i Skt. Jørgens Kirke og Mette Blomgren, sognepræst i Sct. Mortens Kirke.
Du bliver hentet på skolen og fulgt tilbage igen til kl. 16.00. Undervisningen er gratis og du behøver ikke at være døbt for at deltage.
Tilmelding foregår på www.sjkn.dk under børn og unge – minikonfirmand.
For mere information kontakt Neel på tlf.: 20 33 90 91 eller kirkepr@gmail.com.
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Femkløverarrangement

Onsdag d. 18. marts kl. 19.00, i Sct. Peders Kirke,
med Den Unikke Trio

Den Unikke Trio består af Tina Siel, en af landets absolut bedste sangerinder, er kendt for sin
fløjlsbløde stemme, skønne fortolkninger af salmer og sange samt sit altid gode humør.
Tine Lilholt er kendt fra sine mange år i Lars Lilholt band. Tine spiller både fløjter og harpe og
er et geni til at finde ind i fløjtens og musikkens sjæl med sine flotte improvisationer. Tine vil
ligeledes ved denne koncert spille harpe, som hun nu mestrer og vil akkompagnere på dette
svære instrument.
Pigerne vil blive professionelt understøttet af pianist Knud-Erik Thrane, som med sin indføling
og smukke harmonier vil fuldende trioens ramme for en meget hyggelig og musikalske koncert.
Koncerten varer ca. 70 minutter. Koncerten indeholder både danske, svenske, norske og engelske sange og salmer samt et par smukke ballader. Trioen indlægger altid et par fællessange,
ligesom der også vil være solopræstationer på de forskellige instrumenter.
Trioen har arbejdet sammen i 15 år, og de har alle steder trukket fulde huse samt overrasket med
den energi, udstråling, nærvær og musikalitet, som er opstået i kombinationen af disse tre professionelle musikere. Glæd jer til denne stemningsfulde koncert og tag en skøn forårsstemning
med hjem. Der er fri entré til koncerten.
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”Det var dengang...”
Den "hemmelige" gang
Artikel fra Ugebladet,
6. august 1974
Indgangen nederst i kirken,
der i sin tid førte op til hvælvingerne, er i dag lukket.
Der er ikke behov for den adgang, da man nu kan komme
op på hvælvingerne gennem
tårnrummet.
Daværende kirkebetjent Erling
Mortensen (1937 - 78), fik
åbnet til den lille niche bag i
kirken, hvor opgangen til vindeltrappen var.
Her findes nu kirkens elektriske installationer, og kirketjeneren har som sin forgænger
et lille oplagsrum her.
Det er ofte trangt med oplagsplads i gamle kirker, så alt disponibelt må tages i brug.
Kirketjeneren må ærbødigt
bøje hovedet, hver gang rummet besøges. Sådan er det.
Her følger hele teksten fra artiklen:
Som tidligere omtalt i Ugebladet har man afdækket den tilmurede indgang til gangen eller
rummet, fra hvilken den gamle vindeltrappe fører op til Sct. Mortens Kirkes hvælvinger.
Den er ikke "hemmelig", idet man hele tiden har vidst, at den var der. Indgangen blev muret
til, da kirken fik sit tårn. Derved blev den overflødiggjort, idet man siden fra selve tårnets urrum har haft adgang til hvælvingerne.
Når den tilmurede adgang nu atter er åbnet, er det fordi kirkebetjent Erling Mortensen skal
have rekvisitrum derinde. Man har sparet på højden, da man i sin tid lavede denne indgang
til vindeltrappen, for selv mennesker af normal højde må dukke sig godt, når de skal derind.
Indgangen er afdækket i muren bag den bagerste række stolestader i venstre side, når man
står med front mod alteret.
AL
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Nyt fra menighedsrådet
Altertavlen

Som mange har bemærket, er vi for øjeblikket i gang med
en større restaurering af vores altertavle. Der er opsat et
stillads i flere etager. Nationalmuseet har i 8 uger arbejdet
på opgaven.
Altertavlen er et træskærerarbejde udført af Abel Schrøder
d. Yngre i 1667. Den forestiller Jesu lidelseshistorie lavet i
såkaldt bruskbarok og med disciple og evangelister som
træfigurer på gesimserne. Vi har længe været bekymret
for dens tilstand, men nu er den stabiliseret, rengjort og
behandlet.
I forbindelse med istandsættelsen vil der blive udarbejdet
et skriftligt materiale. Nationalmuseet undersøger nærmere, hvordan der er arbejdet med træet, og man kan
måske finde ud af, hvor træet stammer fra.
Altertavlen er blevet vasket med blidt sulfovand, herefter med rent vand, og der har været små
vatpinde inden i alle kroge. Den er blevet behandlet med voks m. olie og bliver nu retoucheret,
så små skader bliver minimeret. Det er et omfattende arbejde, som Nationalmuseet snart er
færdig med. Til restaureringen har vi modtaget 300.000 kr. fra Augustinusfonden. De øvrige midler er kommet fra den kirkelige ligning.
1. søndag i advent genindvies altertavlen ved højmessen kl. 10.00.
Efter gudstjenesten bydes der på et glas boblevin.

Prædikestolen

I begyndelsen af 2020 er det så prædikestolen, der står for tur. Den er fra 1602 udført af Abel
Schrøder d. Ældre. Det er lykkedes os at få afsat midler til det arbejde på budget 2020. Det har
været vigtigt for menighedsrådet at få restaureret begge klenodier på samme tid, hvilket Nationalmuseet også har anbefalet.

Præstekontor

I sognegården er arbejdet med det nye præstekontor netop færdiggjort. Vi har fået et dejligt rum
i vores tidligere redskabsrum. Nu har vi to kontorer til vores præster, og samtidig kan det nye
rum bruges til udvalgsmøder i menighedsrådet.
Som man kan se, er der gang i det bygningsmæssige i Sct. Mortens Kirke. Men vi føler os også
meget privilegeret ved, at så mange støtter op om vores gudstjenester og arrangementer både
i kirken, sognegården og andre steder, hvor vi afholder noget.
Vi glæder os til, at det fortsætter i det nye år.
Glædelig jul og godt nytår til alle.

På menighedsrådets vegne
Anne Ladefoged
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Aktivitetsliste · Vinter/Forår 2019/2020
Dato

December
4.
5.
7.
10.
11.
12.
Januar
8.
9.
14.
15.
16.
22.
23.
29.
30.
30.

Februar
2.
5.
6.
6.
11.
12.
13.
18.
19.
20.
26.
27.
27.
27.
Marts
4.
5.
5.
5.
8.
10.
11.
12.
12.
18.
18.
19.
19.
26.
26.

April
1.
2.

Aktivitet

Tid

Adventsmøde
Gudstjeneste, Munkebo i Sct. Mortens Kirke
Julebasar, Sct. Mortens Gaard
Gudstjeneste, Amnesty, Sct. Mortens Kirke
Læsekreds, Nyaars-Morgen
Ind under jul, koncert Sct. Mortens Kirke

14.15 - 16.00
14.00
10.00 - 14.00
16.00
14.15
15.45 - 17.00

Sogneeftermiddag
Gudstjeneste Munkebo
Filosofiske Saloner, Humle Ølbar
Læsekreds, Nyaars-Morgen
Hyggeklub
Sangeftermiddag
Prædikenværksted
Læsekreds, Nyaars-Morgen
Hyggeklub
Menighedsrådsmøde

14.15
10.00
19.00
14.15
13.30
14.15
14.15
14.15
13.30
19.00

Kyndelmisse, Sct. Mortens Kirke
Sogneeftermiddag
Gudstjeneste på Munkebo
Prædikenværksted
Folkekirkens Mission, Vallensved Sognehus
Læsekreds Nyaars-Morgen
Hyggeklub
Filosofiske Saloner, Humle Ølbar
Sangeftermiddag
Prædikenværksted
Læsekreds, Nyaars-Morgen
Hyggeklub
Minikonfirmand, Skt. Jørgens Kirke
Menighedsrådsmøde

16.30
14.15
10.00
14.15
18.00
14.15
13.30
19.00
14.15
14.15
14.15
13.30
14.00
19.00

Sogneeftermiddag
Gudstjeneste Munkebo
Minikonfirmand, Skt. Jørgens Kirke
Foredrag v. Laust Sørensen om Jeppe Aakjær
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Filosofiske Saloner, Humle Ølbar
Læsekreds, Nyaars-Morgen
Minikonfirmand, Skt. Jørgens Kirke
Hyggeklub
Sangeftermiddag
Femkløver, Sct. Peders Kirke
Minikonfirmand, Skt. Jørgens Kirke
Prædikenværksted
Hyggeklub
Menighedsrådsmøde

14.15
10.00
14.00
19.00
09.00
19.00
14.15
14.00
13.30
14.15
19.00
14.00
14.15
13.30
19.00

Sogneeftermiddag
Prædikenværksted

14.15 - 16.00
14.15 - 16.00
14

- 16.00
-

21.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
21.00

- 16.00

- 16.00
- 20.30
- 16.00
- 16.00
- 21.00
- 16.00
- 16.00
- 16.00
. 16.00
- 16.00
- 21.00
- 16.00

-

-

16.00
21.00
14.00
21.00
16.00
16.00
16.00
16.00

16.00
16.00
16.00
21.00

Kontakt

Se også www.SanktMortensKirke.dk hvor du kan læse mere
om kirkens aktiviteter. Du kan også finde os på Facebook.
Sct. Mortens Kirke
Kattebjerg 2, 4700 Næstved
Kirken er sædvanligvis åben tirsdag - fredag
10.00–16.30, lørdag 10.00-14.00, søndag
højmesse kl. 10.00. Tlf.: 55 73 57 39

Organist Kurt Levorsen
Tlf.: 21 66 30 48
E-mail: kul@privat.dk
Menighedsrådets formand
Anne Ladefoged
Tlf.: 23 46 20 25
E-mail: La-chris@stofanet.dk

Kirkekontor/Kordegn
Anya Fog Pedersen
Kordegnevikar
Jessie Kiens (tirsdag)
Sct. Mortens Gaard
Ostenfeldtsvej 18, 4700 Næstved
(indgang fra Sortebrødreparkeringen)
Tlf.: 55 72 31 03
E-mail: sanktmortens.sognnaestved@km.dk
Åbent: Mandag til fredag kl. 10 – 14, torsdag tillige kl. 16 – 18

Kirkegårdskontoret
Østre Kapelvej 10
4700 Næstved
Tlf.: 55 78 05 00, hverdage kl. 9-13,
undtagen lørdag.
Vejledning vedr. kirkelige handlinger
Der henvises til sognets hjemmeside:
www.sanktmortenskirke.dk

Sognepræst (kbf)
Søren Fahnøe Jørgensen
Træffetid: Mandag-torsdag 11 - 12
(Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18)
Tlf.: 55 72 07 16. E-mail: sfj@km.dk

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådets næste ordinære møder er
30/1, 27/2, 26/3 og 30/4.
Alle dage kl. 19.00 i Sct. Mortens Gaard.
Menighedsrådets møder er offentlige og alle
er velkomne som tilhørere.

Sognepræst/provst
Anna Helleberg Kluge
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Tlf. 31 36 21 05. E-mail: ahe@km.dk

Kirkebladet
Udgives af Sct. Mortens Menighedsråd.
Bladudvalg: Søren Fahnøe (ansv.), Anna
Kluge, Ketty Wamberg, Mette Blomgren
og Anne Ladefoged.

Sognepræst
Mette Paulin Blomgren
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Tlf. 20 37 90 50. E-mail: mpb@km.dk

Alle er velkomne til at indsende indlæg
til kirkebladet.

Kirketjener Charlotte Sigsgaard
Tlf.: 55 73 57 39
(hverdage undtagen mandag)
E-mail: charlottesigsgaard@hotmail.com

Indlæg må meget gerne være ledsaget
af passende foto/illustration i høj opløsning. Mail gerne til:
sanktmortens.sognnaestved@km.dk

Kirketjenervikar Helle Pedersen
Tlf.: 55 73 57 39
(hverdage undtagen mandag)
E-mail: pedersenhelleb@gmail.com

Deadline til næste kirkeblad er fredag
den 1. marts 2020.
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Gudstjenesteliste
December
1.
8.
10.
15.
22.
24.
24.
25.
26.
29.

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december

10.00
10.00
16.00
10.00
10.00
14.30
16.00
10.00
10.00
10.00

Mette Paulin Blomgren
Anna Helleberg Kluge
Søren Fahnøe
Søren Fahnøe
Søren Fahnøe
Mette Paulin Blomgren
Anna Helleberg Kluge
Søren Fahnøe
Anna Helleberg Kluge
Mette Paulin Blomgren

Traktement

3.s. i advent
4.s. i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

1.
5.
12.
19.
26.

januar
januar
januar
januar
januar

Nytårsdag
Hellig 3k. søndag
1.s.e. H. 3k.
2.s. e. H. 3k.
3.s.e. H. 3k.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

14.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Anna Helleberg Kluge
Mette Paulin Blomgren
Anna Helleberg Kluge
Mette Paulin Blomgren
Søren Fahnøe

Champagne

2.
2.
9.
16.
23.

februar
februar
februar
februar
februar

Sidste s.e. H. 3 k.
Kyndelmisse
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
16.30
10.00
10.00
10.00

Anna Helleberg Kluge
Anna Helleberg Kluge
Søren Fahnøe
Mette Paulin Blomgren
Mette Paulin Blomgren

Kirkekaffe

1.
8.
15.
22.
29.

marts
marts
marts
marts
marts

1.s. i fasten
2. s. i fasten
3.s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Søren Fahnøe
Mette Paulin Blomgren
Anna Helleberg Kluge
Mette Paulin Blomgren
Søren Fahnøe

Indsamling
Kirkekaffe
Kirkekaffe

Januar

Februar

Marts

1. s. i advent
2.s. i advent

Amnesty
Kirkekaffe

Kirkekaffe

Kirkekaffe
Kirkekaffe

Kirkekaffe

Amnesty = Gudstjenesten indledes med fakkeloptog.
Champagne = Gudstjenesten nytårdag afsluttes med et glas boblevin og et stykke kransekage.
Gudstjenester på ”Munkebo”
Den første torsdag i hver måned holdes der endvidere gudstjeneste på Plejecentret Munkebo.
Det er en kort gudstjeneste med altergang.
Datoerne for den kommende tid er: 24. december, 9. januar (bemærk ændret dato),
6. februar, 5. marts og 2. april. Gudstjenesterne begynder kl. 10.30.
Der indledes med kaffebord kl. 10.00, hvor alle også er hjerteligt velkomne.
Kirkebilen kan benyttes af alle i sognet, der har svært ved at komme
til og fra gudstjenester og arrangementer i kirke og sognegård.
Ring til Taxa 55 77 72 72 senest 1 time før. Liftbus dog senest dagen før kl. 16.00.

