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Adventetid

Præsten har ordet
”Veeeent på miiiig!” Man kender det langtrukne klageråb. Det lyder

gerne uden for supermarkedet eller ned af hovedgaden sidst på
dagen, når det er halvmørkt og halvvådt, når man er halvsulten og
børnene halvtrætte: ”Veeeent på miiiig”, en lille træt pode i flyver-

dragt og elefanthue. Det har været en lang dag allerede og der er stadig længe til aftensmad
og sengetid. ”Hvad venter du på? Så kom dog” det er let at høre den irriterede tone og træt-

heden i moderens stemme, idet hun med indkøbsposer, gymnastiktaske og en tabt vante vender sig om for at skynde på den lille.

Jeg kan ikke lade være med at forbinde noget dårligt med ordet ”vente”. Ventetid er enerve-

rende, den tager energien, dræner hjernen for tanker og kreativitet, ventetid er spild af tid.

Ofte er den fuld af irritation – det er altid surt at skulle vente på andre, men den kan også
være fuld af nervøsitet – hvem kan ikke genkalde sig fornemmelsen af at vente foran eksa-

minationslokalet? eller i lægens venteværelse? Bare ordet ”venteværelse” får det til at løbe
mig koldt ned af ryggen. Her forstummer al tale. Det er som om, vi har en indbyrdes stilti-

ende aftale om, at man skal være stille i venteværelset. Møder man én, man kender, nikker
man bare stille og tænker gysende ”Hvorfor er han her? Hvad er der i vejen”.

Den tomme ventetid er forfærdelig, fordi vi ikke ved, præcis hvor længe vi skal vente, og fordi

vi intet kan gøre for at påvirke ventetidens længde, og som regel venter vi på noget, en anden

skal gøre eller sige eller tage stilling til. Mange gange kan vi ikke gøre noget for at påvirke det
resultat, vi venter på.

Over for den tomme ventetid står den meningsfyldte forventningstid, som kendetegner ad-

ventstiden. Den er fyldt af praktiske forberedelser, som i mængde og omfang truer med at tage
pippet fra enhver familie, men det er vidunderligt at gøre noget, at fylde tiden med hygge og

søde hemmeligheder, for alle forberedelserne er ikke bare stress og forventningspres. Det er

samtidig en vigtig måde at varme sin glæde op på. Nisserne i vindueskarmen, adventskran-

sen med de smukke bånd, småkagerne og julekortene er alt sammen med til at fortælle os,

at noget særligt er under opsejling. Julen er ikke bare en fest som alle de andre dejlige fester,

året er fyldt af. Det er en særlig glæde, som involverer os alle sammen i mange dage.

Så når man ærgrer sig over, at vaniljekransene blev lidt for mørke – at de måske ikke engang
blev hjemmebagt i år, at julekortene nok først når frem imellem jul og nytår, og at svigermors

røde julenisser ikke matcher sofaen, så husk at den lille ærgrelse samtidig rummer en stor

glæde: Glæden over at tiden ikke bare skal slås ihjel, men idet vi fylder den med forberedel-

sernes indhold, bliver den meningsfuld i sig selv. Sådan er adventstiden en lille forsmag på ti-

dens fylde, der endelig oprinder julenat.
Glædelig advent

Anna Helleberg Kluge
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Musik i Sct. Mortens Kirke
Tirsdag den 15. december kl. 16.00
Ind under jul med "Den Sjællandske Messingkvintet" og Kurt Levorsen

Det er efterhånden en mangeårig og populær tradition med besøg op til jul af den Sjællandske
Messingkvintet i Sct. Mortens Kirke.
På grund af corona-situationen bliver arrangementet lidt anderledes i år. Der bliver således kun
musik i kirken, altså ikke musik fra tårnet eller på pladsen foran kirken.
Vi må også vente til næste år med at få serveret gløgg og æbleskiver.
Til gengæld er der gratis adgang.

Folkekirkens Mission i Næstved Provsti
Årsmøde og generalforsamling

Kære ven af Folkekirkens Mission
Der holdes årsmøde/generalforsamling i Folkekirkens Mission i Næstved Provsti.
Torsdag den 11. februar 2021 kl. 18.00 – 20.30, i Sct. Mortens sognegård.
Sæt X i kalenderen - indbydelse følger.
På vegne af komitéen for Folkekirkens Mission i Næstved Provsti
Inge Strikkertsen
Tlf.: 30 49 83 70 | E-mail: ingestrik@stofanet.dk

Hyggeklubben

Vi slutter 2020 med julefrokost den 3. december.
Derfor vil jeg hermed takke for den deltagelse der
(trods alle Corona restriktioner) har været.

Jeg vil også sige tak for modtagelsen, I har givet mig da jeg i januar overtog
klubben efter Annie Jørgensen, og ønske jer en dejlig jul og godt nytår.
Vi starter op igen torsdag den 7. januar kl. 13.30 derefter hver anden
torsdag (ulige uger), som tidligere i Sct. Mortens sognegård.
Bedste hilsner Inge Strikkertsen
Tlf. 30 49 83 70
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Aktivitetsudvalget - Forår 2021
Læsekredsen

- fortsætter med N.F.S. Grundtvig: Nyaars-Morgen. Et rim.
Vi mødes i Sognegården, onsdage kl. 10.
Vi er kommet godt i gang med det svære rim, som rummer ti sange. Disse sange giver anledning til spændende fortolkning, diskussion samt repetition om Den Nordiske Mytologi, Danmarkshistorien og ikke mindst Kristendommen. Det er udfordrende læsning. Til gengæld en
åndelig berigelse.
Vi benytter stadig Steen Tullbergs bog ”Grundtvig”. Gyldendals Forlag. En anden udgave af
rimet
kan naturligvis benyttes.

Prædikenværkstedet

- fortsætter hver anden torsdag 14.15 – 15.30 i lige uger - i Sognegården.
På grund af corona må man i begge tilfælde henvende sig til kirkekontoret 55 72 31 03 eller
Søren Fahnøe på 30 68 29 51.

Udflugt til ”Jenle”, Jeppe Aakjærs hjem

- forsøges gennemført i juni 2021. Et spørgsmål om corona-restriktioner.
Vi ønsker det nye menighedsråd god arbejdslyst, godt fællesskab, respekt for hinandens forskelligheder, arbejdsglæde og interessante udfordringer. Vi siger tak til menigheden for fire
gode år. Vi har fået fin opbakning til vores aktiviteter. Tak for det!
På aktivitetsudvalgets vegne, Elisa, Lene, Lars og Søren
Lise Kjærulf Nielsen

HUSK TILMELDING TIL JULEGUDSTJENESTEN
I Sct. Mortens kirke er du, som altid, velkommen i julen,
men pga. Covid19 er det begrænset til 72 personer.

Tilmelding er derfor nødvendig til:
Familiegudstjenesten lillejuleaften, den 23. december kl. 16.00
samt til gudstjenesterne Juleaften, den 24. december
kl. 13.00, kl. 14.30 og kl. 16.00.
Tilmelding sker til kirketjeneren på tlf. 55 73 57 39,
der træffes tirsdag til fredag fra kl 10.00-16.00.

Der udleveres et nr. på den bænkerække, hvor man skal sidde.
Hver familie sidder ved siden af hinanden.
Dørene åbnes en halv time før hver gudstjeneste.
Glædelig jul

Tak fra den afgående formand
En 4-årig periode er nu slut for det nuværende menighedsråd, og 1. søndag i advent tiltræder
det nyvalgte menighedsråd. Det har været 4 gode år, hvor der er sat mange ting i gang i Sct.
Mortens Sogn. Jeg vil gerne her bringe en stor tak til de, der påtog sig opgaven for 4 år siden.
Det var aktive folk, der gik ind i rådet.
7 medlemmer forlader rådet, og 4 har valgt at fortsætte.
Lise Kjærulf, Lene Hemmingsen, Elisa Hansen og Lars Clausen har gjort et stort arbejde i aktivitetsudvalget, hvor de har arrangeret foredrag, og studieture med spændende indhold. Lars har
også været med i arrangementerne på Humle Ølbar, og Lene og Lise har været aktive i 5 kløver,
et samarbejde med de 5 bykirker.
Annie Jørgensen har i 25 år stået i spidsen for hyggeklubben, hvor mange af vore sognebørn
møder op. Hun er troligt kommet hver 14 dag i hyggeklubben. Her har Elisa også været med omkring det praktiske. Elisa har også startet vores julebasar i Sct. Mortens Gaard. Hun og hele hendes familie har lagt mange kræfter i basaren, og det er hendes fortjeneste, at det er blevet så
stor en succes.
Desværre kan vi ikke afholde basar i år på grund af coronaen. Jeg har lovet Elisa at bringe en
stor tak til alle, som har bidraget med noget til basaren.
I børneudvalget har Elisa Hansen, Meta Beldring og undertegnede været med til at arrangere
noget for børn og unge. Det har vist sig ikke at være så nemt. Lettere har det været at få folk
ind i kirken til aftenkirke, hvor Elisa, Lise og Lars har haft travlt med at brygge kaffe til de mange
besøgende. Der er lagt meget tid og energi i menighedsrådsarbejdet. Det skal der lyde en stor
tak for.
Ved valgforsamlingen d. 15. september lykkedes det at få valgt et nyt menighedsråd. Vi siger tak
til jer, der stillede op. Vi ønsker alt godt for det nye råd og håber, at I vil videreføre nogle arrangementer og selv sætte nye i gang til gavn for vores store menighed.
Jeg har valgt at stoppe i menighedsrådet. Jeg har været med i 36 år, så nu måtte det have en
ende. Det kirkelige liv har altid interesseret mig. Der har været nogle fra min familie i Sct. Mortens Menighedsråd siden 1949.
Det har været en spændende opgave, hvor jeg har været i kontakt med mange og oplevet meget.
Jeg vil ønske alt godt for Sct. Mortens Sogn med tak for den store opbakning, vi har fra menigheden. Også tak til de 4 medlemmer, der fortsætter arbejdet i rådet. Det har også været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Også præster og betjening skal takkes. Vi har haft et rigtig godt samarbejde.
Det er kun menighedsrådet, jeg forlader. Jeg fortsætter i menighedsudvalget, der arrangerer
sognemøder, sangeftermiddage og udflugter. Der glæder jeg mig til igen at møde menigheden,
men fortsat er arrangementerne på grund af corona sat på pause.
De bedste hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår - trods de mange restriktioner.
Anne Ladefoged
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Julehilsen fra menighedsrådet
Kære Anne Ladefoged

På det nye menighedsråds vegne og på vegne af det afgående menighedsråd, vil alle gerne sige
tak for de mange års menighedsråds arbejde, du har udført til alles glæde og tilfredshed. Du bliver umulig at erstatte, dit engagement, flid og foretagsomhed er uovertruffen. Vi er taknemmelige for, at du forsat vil berige os med dit orgelspil og sang. Gerne mere !

Kære øvrige afgående menighedsrådsmedlemmer

Tusind tak for 4 år sammen med jer. Det har været et spændende, lærerigt og engageret menighedsråd, hvor vi heldigvis også har haft plads til glade og berigende stunder sammen.
Vi har prøvet næsten alt: ansat provst, præst, handlet med huse både købt og solgt og i skøn
fordragelighed. Samarbejdet med Nationalmuseet og fået forskønnet vores kirke så den er smuk
og klar til at byde det nye menighedsråd velkommen.
Tak for det.
Forventningen til det nye menighedsråd er stor, men på en god og varm måde. Vi tager opgaven, løser den på en positiv og engageret måde. Alle går til opgaven med friskt mod, med mange
gode ideer og ambitioner.
Så kære menighed, I må gerne forvente meget af os. Vi vil gøre vores bedste i en god og kristen ånd, vi har mange traditioner, måske kommer der nye til.
Mange hilsner og med ønske om en glædelig jul til jer alle.

Menighedsrådet for de kommende fire år.
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Formand for menighedsrådet
Gitte Carlsberg

Kontakt

Se også www.sctmortenskirke.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
Gitte Christensen Carlsberg
Tlf.: 26 82 86 70
E-mail: gittecarlsberg@gmail.com

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.sctmortenskirke.dk

Sognepræst (kbf)
Søren Fahnøe Jørgensen
Træffetid: Mandag-torsdag 11 - 12
(Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18)
Tlf.: 30 68 29 51
E-mail: sfj@km.dk

Menighedsrådsmøder
Næste ordinære møde er 7. december,
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 og Ketty
Wamberg.

Sognepræst
Stillingen er vakant

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

Kirketjener Søren Pelck Boel
Tlf.: 55 73 57 39
(hverdage undtagen mandag)

Deadline til næste kirkeblad er mandag
den 1. februar 2021.
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Gudstjenesteliste
December
6.
13.
20.
23.
24.
24.
24.
25.
26.
27.

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december

Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

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

10.00
10.00
10.00
16.00
13.00
14.30
16.00
10.00
10.00
10.00

Søren Fahnøe
Anna Helleberg
Søren Fahnøe
Anna Helleberg
Søren Fahnøe
Søren Fahnøe
Anna Helleberg
Søren Fahnøe
Søren Fahnøe
Anna Helleberg

1.
3.
10.
17.
24.
31.

januar
januar
januar
januar
januar
januar

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

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

14.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Søren Fahnøe
Anna Helleberg Kluge
Søren Fahnøe
Anna Helleberg Kluge
Søren Fahnøe
Anna Helleberg Kluge

7.
14.
21.
28.

februar
februar
februar
februar

Seksagesima
Fastelavn
1.s. i fasten
2.s. i fasten

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

Anna Helleberg Kluge
Søren Fahnøe
Søren Fahnøe
Anna Helleberg Kluge

3.s. i fasten

Kl. 10.00

Januar

Februar

Marts

7. marts

2.s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent

Kluge
Kluge

Familiegudstj.
OBS: Tilmelding
OBS: Tilmelding
Kluge OBS: Tilmelding

Kluge
Champagne

Søren Fahnøe

Vær opmærksom på, at der i år kræves tilmelding til julegudstjenesterne. Se side 4.
Julegudstjeneste fra Sct. Mortens kirke kan høres i lokalradioen kl. 16.00.
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: 3. december (OBS: kl. 14.00), 24. december,
7. januar, 4. februar, 4. marts. 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.
Menighedsudvalg
Vi kan endnu ikke holde sognemøder og sangeftermiddage på grund af coronaen.
Vi glæder os til på et tidspunkt at komme i gang med vores aktiviteter igen.
Følg med på vores hjemmeside www.sctmortenskirke.dk eller
i Ugeavisen under "Det sker i kirken".

