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Vinterens Højdepunkter
Trio Clarpolo
Endelig lykkedes det at få denne trio til 
Glumsø! Louise Trojahn, der var kirkesan-
ger-barselsvikar hos os i et årstid, vender 
tilbage på en bølge af musik sammen med 
sine musikalske venner. De vil berige os med 
en række poetiske og swingende numre fra 
bl.a. musicals, hvoraf nogle er kendte, mens 
andre åbner nye døre for os. 
Det er gratis at overvære koncerten, og 
Susaa Kirkekor bidrager til at gøre denne 
koncert ekstra festlig.
Søndag 30. januar kl. 14 i Glumsø kirke
 

Kong Herodes
Den kendte TV-journalist Rasmus 
Birkerod har fordybet sig i det 
bibelske univers. Han har et ind-
gående kendskab til Palæstina, og 
han kommer og holder foredrag 
om en af de mest gådefulde per-
soner i bibelen - kong Herodes.
Kom tirsdag 8. februar kl. 19 i Længen og få en historie om ondskab, skønhed og 
totalt vanvid. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
 

Roskilde stift - 1000 år
I løbet af vinteren og foråret fejrer vi, at Roskilde stift har eksisteret i mindst 
1000 år. Gå ind på www.1000år.dk og læs mere om alle de spændende 
arrangementer i den anledning.



Menighedsrådsformanden har ordet

Jeg kan ikke lade være med at fortælle om en oplevelse i naturen. Den første uge 
i oktober oplevede vi ”sort sol” i haven og på marken lige uden for vores grund. 
I løbet af flere dage samledes flere og flere stære ved 18-tiden, og den sidste dag 
vi så dem, samledes de på marken. De kom fra alle verdenshjørner, og pludselig 
lettede de og tegnede fantastiske formationer i luften, før de fløj mindre end tre 
meter lige over vores hoveder. 
 
Efteråret er blevet til vinter, og december banker på. Hvilken december bliver det 
mon i år? Lige nu er vi ikke pålagt restriktioner i forbindelse med Coronavirus, men 
erhvervsorganisationer melder om mangel på varer, for containerskibe ligger i kø 
på verdenshavene. Hvilken betydning får det for julen?
I tiden med Corona er vi blevet gode til at værdsætte samvær på de tilstede-
værende betingelser. Vi har mærket, at det betyder noget at være en del af et 
fællesskab. Derfor kan det blive en helt særlig december med fokus på det nære, 
og vi kan glæde os til at mødes i kirkerne og fejre advent, jul og nytår. 
 
Glæden ved fællesskabet i kirkerne og i Længen mærkes tydeligt, nu hvor aktivi-
teterne er i fuld gang igen.
For menighedsrådet er det ikke Corona, der har drillet i forhold til igangværende 
projekter. Det er de komplicerede regler, der skal efterleves, når et anlægsprojekt 
skal behandles af flere instanser, som jeg har nævnt tidligere. Lige nu arbejder vi 
på at få godkendt forsatsvinduer i Glumsø og Næsby kirker, og vi er pålagt at reducere 
radon i præstegården. Denne opgave har voldt os nogle store problemer. 
 
        
På gensyn i Glumsø, Bavelse og Næsby kirker.
 
Anni Olsen
Menighedsrådsformand
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I julemåneden har vi god tid. Det lyder helt bagvendt, men det skyldes, at vi har 
sat tiden af til at lave mange ting i kirken. Julen handler nemlig om nærvær og 
glæde; om venskaber, varme og kærlighed - og om et lille barn, der blev født ind i 
menneskehedens store familie og kom til at vende op og ned på alt. 

I julen vil vi gerne være sammen med andre mennesker, så derfor har vi mange 
tilbud til alle aldersklasser. Børnehaver, skoler og dagplejer får deres egne guds-
tjenester, så det passer ind i deres program, men andre tilbud er åbne for alle.
 

Seniorgudstjeneste 2. december kl. 14 i Bavelse
Det er efterhånden blevet en tradition, at Søvangs beboere fejrer indledningen af 
julemåneden med en gudstjeneste i den lille, hyggelige Bavelse kirke. Nu er coro-
naen på afstand, så nu må andre også være med. Efter gudstjenesten serverer vi 
kaffe og en småkage til dem, der har tid til at blive lidt længere.

Familiegudstjeneste 5. december kl. 10.30 i Glumsø kirke
Vi indleder julen 2. søndag i advent med en julegudstjeneste for hele familien. 
Prædikenen er børnevenlig, og vi skænker saft ved altergangen. Og det bedste af 
det hele er, at Susaa Pigekor synger for os. Kirkekaffen er afløst af en småkage og 
en juice til at gå hjem på.

Formiddagsmøde 8. december kl. 10.30-12 i Længen 
De historiske foredrag om konger bliver sat på pause ved decembers formiddags-
møde, der i stedet handler om jul og traditioner. Vi synger julesalmer og -sange, og 
vi drikker kaffe, som vi plejer. Og så er der en quiz med en præmie til den, der ved 
mest om julen.
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Ansøgning om julehjælp
Julen er i sig selv mindet om en lille familie, der havde brug 
for hjælp i en svær situation. Hvis du og din familie har det 
på en tilsvarende måde, og hvis I bor i et af vore tre sogne, 
kan du søge om julehjælp fra kirken.

Skriv en mail til sognepræst Annette Kruhøffer på amak@km.dk 
og fortæl lidt om, hvorfor du/I har brug for en hjælpende 
hånd. Husk at anføre adresse, antal børn i familien og 
kontakt oplysninger.
 

”Vi synger julen ind” i Glumsø kirke 9. december kl. 19.00
Kom og sæt julen i gang ved en stemningsfuld aften i byens gamle kirke. 
Både Susaa Kirkekor og Susaa Pigekor opløfter stemmerne i muntre, lyriske 
og julesmukke sange, og præsten læser en kort julefortælling. Efter koncerten 
skåler vi med hinanden, inden vi begiver os hjemad i decembermørket.

Juleaften 24. december
Juleaften ser i skrivende stund ud til at kunne afholdes, 
som vi gjorde i ’gamle dage’. Der bliver tre julegudstjenester:
Kl. 13.00 i Glumsø kirke
Kl. 14.15 i Næsby kirke
Kl. 15.30 i Glumsø kirke
Der er ingen pladsbestilling, og alle er velkomne. 

Juledagene
I juledagene er der også mulighed for at gå i kirke.
1. juledag 25. december kl. 10.30 har vi højmesse med altergang i Glumsø kirke
2. juledag 26. december kl. 10.30 har vi højmesse med altergang i Bavelse kirke
Der er ingen pladsbestilling, og alle er velkomne. 
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Nytår i kirken
Start nytårsaften med eftertanke og refleksion. Vi 
siger tak for 2021 og tænker tilbage på gode og sør-
gelige minder fra det år, der gik. Bagefter går vi ud i 
våbenhuset og skåler i et glas bobler, mens vi ønsker 
hinanden et tidligt men velment ’godt nytår’. 
Bemærk: Det bliver i år fredag 31. december 
kl. 14.00 i Glumsø kirke 
 

Kyndelmisse
Når halvdelen af vinteren efter traditionen er gået, er det kyndelmisse—lysets fest.
Det fejrer vi med musik og poesi i højsædet.
Kom til musikgudstjeneste 2. februar 2022 kl. 19.00 i Glumsø kirke.
Susaa Kirkekor deltager. Det er naturligvis gratis at deltage.
Vi slutter aftenen med en forfriskning i våbenhuset, før vi går hjem.
 

Fastelavn
Hos os begynder fastelavn i kirken med en børnevenlig gudstjeneste, hvor Susaa 
pigekor synger for os, mens  små prinsesser, rumvæsener og tandpastatuber får en 
god historie og beder et fadervor.

Bagefter har spejderne gjort klar til at slå katten af tønden på gårdspladsen ved 
Længen. Mens vi drikker kaffe med mere og spiser fastelavnsboller, får dagens 
kattekonger og -dronninger krone på og en præmie.
Fastelavnsgudstjeneste søndag  27. februar kl. 10.00.
Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.
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Formiddagsmøder
Den anden onsdag i måneden mødes vi om de danske 
konger. I december er emnet dog JUL. Vi når også altid at 
synge, drikke kaffe og bede et fadervor. Mød op, hvis du har 
lyst til at tilbringe en formiddag i godt selskab. Det er gratis 
og kræver ingen tilmelding. 

8. december kl. 10.30-12 i Længen: ”Det handler om JUL”
12. januar kl. 10.30-12: ”Knud d. 6. og løverne i rigsvåbenet”
9. februar kl. 10.30-12: ”Valdemar Sejr””

 

Litteraturstudiegruppen
Dette er for dig, der kan lide at læse en bog og drøfte den 
med andre mennesker. Vi afsluttede ”Iseskrog”, der handlede 
om Hans Egedes hustru Gertrud. Nu starter vi på Anne Lise 
Marstrand Jørgensens bog om Margrete 1.
Kom og vær med. Det er gratis og kræver ikke forkund skaber 
– kun læselyst! 
Det foregår den første onsdag i måneden, dvs.:
5. januar, 2. februar og 2. marts kl. 16-17.30 
i Længen.

Livserindringer 
Kom og fortæl om dine erindringer til andre, der måske kan genkende noget af 
det, du husker fra din barndom - og hør, hvad de andre kan berette. Formålet 
med møderne er at dele vores minder med hinanden. Vi tager temperaturen i sel-
skabet og finder ud af, om vi skal prøve at hjælpe hinanden med at skrive noget ned 
– eller om vi bare skal glæde os over at få lov at høre om hinandens oplevelser.
Det foregår sidste onsdag i måneden, 
og der er følgende temaer:
26. januar kl. 10.30-12 i Længen: ”Skolen”
23. februar kl. 10.30-12 i Længen: ”Konfirmation”

For voksne
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  Glumsø Bavelse Næsby

28. november 1. s. i Advent  10.30
2. december Seniorgudstjeneste  14.00
5. december 2. s. i Advent  10.30 + SP
 Familiegudstjeneste 
12. december 3. s. i Advent   9.00 v/ PIAJ
19. december 4. s. i Advent 10.30
24. december Juleaftensdag 13.00
 24. december Juleaftensdag   14.15
24. december Juleaftensdag 15.30
25. december 1. juledag 10.30
26. december 2. juledag  10.30 + KK
31. december Nytårsaftensdag 14.00
 2. januar Hellig Tre Kgs. søn. 10.30
9. januar 1.s.e. Hellig Tre Kg.   10.30
16. januar 2.s.e. Hellig Tre Kg. 10.30
23. januar 3.s.e. Hellig Tre Kg. 10.30 + KK
30. januar 4.s.e. Hellig Tre Kg.  10.30
 2. februar Kyndelmisse 19.00 + SK
 Musik og poesi 
6. februar Sidste s.e. Hel. Tre Kg. 10.30 
13. februar Septuagesima    10.30 + KK
20. februar Seksagesima  10.30
27. februar Fastelavn 10.00 + SP
6. marts 1. s. i Fasten 10.30

GUDSTJENESTELISTE

Når intet andet er anført, ledes gudstjenesten af sognepræst 
Annette Kruhøffer.

AK = Annette Kruhøffer  KK - Kirkekaffe
PIAJ = Pia Abery Jakobsen SP - Susaa Pigekor
RMN = Rikke Milan Nielsen SK - Susaa Kirkekor
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AKTIVITETSKALENDER
Hvornår Hvor Hvad

8. december
kl. 10.30-12.00

Længen Formiddagsmøde
om julen

9. december
kl. 19.00

Glumsø kirke ”Vi synger julen ind”
+ SK + SP

5. januar
kl. 16.00-17.30

Længen Litteraturgruppen

12. januar
kl. 10.30-12.00

Længen Formiddagsmøde
”Knud den 6. 

og løverne i Rigsvåbenet”

26. januar
kl. 10.30-12.00

Længen Livserindringer

30. januar
kl. 14.00

Glumsø kirke Koncert med Clarpolo
Musical-musik + SK

2. februar
kl. 16.00-17.30

Længen Litteraturgruppen

8. februar 
kl. 19.00

Længen ”Kong Herodes”
Foredrag med Rasmus Birkerod

9. februar 
kl. 10.30-12.00

Længen Formiddagsmøde
”Valdemar Sejr”

23. februar
kl. 10.30-12.00

Længen Livserindringer

27. februar
kl. 10.00

Glumsø kirke     
og Længen

Fastelavnsgudstjeneste
med efterfølgende tøndeslagning 

og fastelavnsboller

2. marts
kl. 16.00-17.30

Længen Litteraturgruppen

9. marts
kl. 10.30-12.00

Længen Formiddagsmøde
”Erik Plovpenning – en snart 800 år 

gammel drabssag”
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Susaa Pigekor
Er du pige og går i 1.-6. klasse, og har du lyst til 
at lære noget om at synge i kor og opleve et trygt 
fællesskab, så kom til pigekor i Glumsø kirke! 

Vi synger primært en blanding af børne- og 
ungdomssange med let forståelige tekster, der 
handler om naturen, engle, skabelsen, venskaber 
og livet i børnehøjde.
Koret mødes og øver hver torsdag. Men vi 
optræder også med vores sang. Det kan være:
 
•  Høstgudstjeneste
•  Adventsgudstjeneste
•  Luciaoptog i Rejseladen og i kirken
•  Julekoncert
•  Fastelavn
•  Palmesøndag 
•  Forårskoncert
 
Hver korsæson har vi to hyggelige arrangementer, 
som kirken betaler. Til jul holder vi julehygge 
med mad og lege. Og ved sommerafslutningen 
tager vi hvert år på en udflugt, hvor vi oplever 
noget hyggeligt sammen, og dagen slutter af 
med at tage ud og spise.
 
Hver torsdag kl. 15-16.30 mødes vi. Den første 
time øver vi, og den sidste halve time hygger vi.
 
Organist og korleder Santa Reinbergs og kirke-
sanger Linn Lenna står klar til at tage imod. 
Tilmelding skal ske til Santa Reinbergs på mail, 
santareinbergs@gmail.com 
Hvis du ønsker mere information kan du lige-
ledes ringe 51394173 eller skrive til Santa.

FOR BØRN
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Minikonfirmander
Børn i 3. klasse kan gå til minikonfirmand. Vi 
leger og hører bibelhistorier, som børnene 
kan spejle deres liv i. Vi mediterer og er 
kreative, og målet med det hele er at give 
børnene kendskab til kirken og kristen-
dommen, så de får ord  for alle de store og 
svære spørgsmål: kærligheden, venskaberne, 
livet og døden.

Og børnene stiller mange eksistentielle 
spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig 
passe, at Gud findes? Og bor han lige her i 
kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud 
på min døde mormor oppe i himlen?
Det foregår onsdag eftermiddag 14-15.30 
Første gang er 27. oktober 2021, og vi har fem gange før jul og igen i 2022 fem 
gange op mod påske.
Kontakt kirkesanger Linn Lenna linnlenna@icloud.com, hvis du har spørgsmål til 
undervisningen eller har et barn, som gerne vil være med. 
 

Æblehøst
I vores sogne døber vi mange børn. Ved dåben 
får børnene et lille filtæble, der er  syet med 
kærlighed af en af vores frivillige. Barnet får æb-
let i dåben, men vi udleverer det ikke med det 
samme, for det er ikke modent. Det bliver hængt 
på dåbstræet i kirken, hvor det modner. Og når 
det kan høstes, inviterer vi til Æblehøstgudstje-
neste for hele familien. Her fortæller præsten en 
historie for børn, vi synger nogle salmer – og så 
høster vi æblerne, før vi får en sandwich og lidt 
æblemost.
Alle er velkomne ved disse gudstjenester, men 
vi sender en særlig invitation til dåbsbørnene og 
deres familier.

Næste æblehøst bliver til foråret.
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Babysalmesang er for babyer fra 0-12 måneder og enten mor, far eller en bed-
steforælder. Det handler om glæde og nærvær.  Med sang og enkle rekvisitter 
skaber vi sammen en musikalsk stund, hvor samværet mellem barnet og dets 
omverden bringes i spil. Vi dykker ned i vores danske salmeskat, men vi synger 
også sange og remser med bevægelser, fagter og rytme. Og så lytter vi til forskel-
lige instrumenter, bl.a. triangel og klaver.

Længens hyggelige rum danner rammen om en tryg og rolig oplevelse, hvor glæ-
den og nærværet er i centrum. Sommetider vil vi også være ovre i kirken.
Efter babysalmesangen bydes der på en kop kaffe og brød, og de voksne hygger, 
mens børnene slapper af. 
Forløbet strækker sig over 10 torsdage og er gratis.

Et nyt hold begynder torsdag den 13/1 2022 kl. 10 i Længen.

Babysalmesangen ledes af organist og korleder Santa Reinbergs og  kirkesanger 
og pædagogisk assistent Linn Lenna. Tilmelding skal ske på sms til Santa Reinbergs 
på 5139 4173 eller Linn Lenna på 2993 6111.
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En vigtig del af kirkelivet er musikken. Den rører os på en måde, som ord ikke altid 
kan, og derfor har vi musikalske tilbud til alle aldre.
På side 2 i dette blad omtaler vi Clarpolo-koncerten, der er underholdende og 
be vægende musik fra musicals og polulærmusikken. Og vores egne kirkekor 
optræder ved mange lejligheder i kirken. 
Men vigtigst er nok musikken ved vores gudstjenester. Vi lægger vægt på, at den 
skal have en høj kvalitet, og at folk skal have lyst til at synge med hver især – uanset 
hvilket næb, vi synger med. Så kom bare og giv dit besyv med!
 

Susaa Kirkekor
Man siger, det er livsforlængende at synge i kor. Om det er 
rigtigt, må stå hen i det uvisse - men det er i hvert fald sjovt. 
Der er masser af godt humør og hyggeligt samvær i vores 
lokale kor, der tæller både mænd og kvinder. Men der bliver 
også sunget, og vi har både dybsindige salmer og dristige viser 
på repertoiret.  Ved forskellige lejligheder optræder kirkekoret 
for et publikum - dog hovedsageligt i vores egen kirke.

Vi øver hver torsdag kl. 19-20.45, og det er gratis at være med. 
Kontakt korets leder, Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73.  

Månedens salme
Menigheden i Glumsø-Bavelse-Næsby er ikke alene glade for at synge 
– de synger også igennem! Derfor er det ikke ligetil at vælge salmer til guds-
tjenesterne. De gamle salmer er smukke og udtryksfulde, og dem må vi ikke 
glemme. Men yngre mennesker vil gerne have noget, der er lysere, lettere 
og mere naturbåret, så vi lærer os selv en ny salme hver måned ved at synge 
den til samtlige gudstjenester. 

December  nr. 819 ”Så hør dem da endnu en gang” af Lars Busk Sørensen
Januar nr. 802 ”Når vinterstorme hærger” af Inge Hertz Aarestrup
Februar: nr. 885 ”Døm ikke den, der falder” af Holger Lissner

Musik i Kirken
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Vi er heldige at have mange frivillige 
i kirken: Dem, der sørger for vores 
forplejning efter gudstjenesterne; dem, 
der tager en tørn i menighedsrådet; 
dem, der sørger for, at beboerne på 
Søvang kommer i kirke – og alle de 
mange andre.

Tusind tak til jer alle - uden jer var det 
hverken let eller sjovt at være kirke.

Mandagsdamer
Mandagsdamerne er egentlig torsdagsdamer – vi mødes fra kl. 14-16 bare om 
mandagen. Lyder det underligt? Mød op og få historien. Vi drikker kaffe og synger, 
taler sammen og laver håndarbejde. Det er mandagsdamerne, der strikker de dåbs-
servietter, som dåbsbørnene får tørret hår i efter dåben.
Flere oplysninger kan fås hos Anni Olsen på tlf. 28 72 39 47

 

Frivilliggruppen
Der er en gruppe mennesker ved Glumsø kirke, der ikke altid får den op-
mærksomhed, de fortjener. Det er de frivillige, der bruger tid og kræfter på 
at gøre noget godt for andre samtidig med, at de har det sjovt undervejs.
Frivilliggruppen laver mange forskellige ting, og der er altid brug for flere 
hænder. 

Hvis du har lyst til at møde nogle seje, glade mennesker med masser af ener-
gi og godt humør, og har du lyst til at være sammen med dem om at gøre 
noget godt for kirken, så har du mulighed for selv at få indflydelse på, hvad 
du vil bidrage med. 

Henvendelse skal ske til Marianne Larsen på mailadressen: 
mest.larsen@gmail.com eller på tlf. 24 24 45 57

Alle dem, der fortjener tak...
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Nu rinder solen op
af østerlide,

forgylder klippens top
og bjergets side;

vær glad, min sjæl, og lad din stemme klinge,
stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro

til Himlen svinge!

Denne salme er en af de mest populære salmer i salmebogen, og det forstår man 
godt. Det er Kingo, der har skrevet den i 1674. Efter at have været præst i Slangerup, 
blev han 1677 biskop i Odense. Han var en varm tilhænger af enevælden, som han 
roste ud over det rimelige, og han skrev et rædsomt digt til Christian den 5. i anled-
ning af dennes salving. Men disse litterære og meget tidsbundne ting træder i bag-
grunden for de smukke salmer, han skrev for 350 år siden, og som stadig taler til os.

Ovenfor er gengivet første vers af nr. 743 i salmebogen. Når denne salme er på 
programmet ved gudstjenesten, er det mig selv, der ser morgenstunden og takker 
for, at jeg får en ny dag. Det er en måde at tale med Vorherre selv på – uden om 
den kejtethed, der opstår, når man ikke ved, hvad man skal sige. Her får jeg ordene 
i munden og kan glæde mig over den nåde, der giver mig lov til at leve og opleve 
endnu en morgen. 

Salmebogen er vores fælles arv og og en stadig kilde til indsigt og harmoni. 
I kirken synger vi sammen - det er værd at stå op for søndag morgen.

Annette Kruhøffer
Sognepræst 

Præsten har ordet
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Kirkelig vejviser
Kirkekontor
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 57 64 61 21
Tirsdage kl 10-12 eller mail: bkj@km.dk
 
Sognepræst Annette Kruhøffer
Tlf. 20 84 67 38. Mail: amak@km.dk.
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
 
Organist Santa Reinbergs
Tlf. 51 39 41 73. 
Mail: santareinbergs@gmail.com
Mandag og fredag er fridage.
 
Kirkesanger Linn Lenna
Tlf. 29 93 61 11
mail: linnlenna@icloud.com
Mandag og fredag er fridage.
 
Gravere 
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Tlf. 59 51 27 85
Kontortid mandag – torsdag kl. 10-14
Mail: kontor@sctolai.dk
 
Formand for menighedsrådet:
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø
Tlf. 28 72 39 47. Mail: ao@turbopost.dk
 
Næstformand for menighedsrådet
Dorthe Mortensen
Næsbyvej 31A, 4171 Glumsø
Tlf. 23 32 21 19. 
Mail: donimo@hotmail.dk
 
Webmaster for kirkernes hjemmeside
Anni Olsen: ao@turbopost.dk
 
Kirkeværge for Glumsø
Lars Naalund, tlf. 20 45 10 97
 
Kirkeværge for Bavelse og Næsby
Arne Skagge Pedersen, tlf. 57 64 70 92
 

Kirkernes hjemmeside
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
 
Anmeldelse af fødsel
Fødsler indberettes normalt af 
jordemoderen til sognepræsten
 
Omsorgs- og ansvarserklæring samt 
navngivning, navneændringer og 
dødsanmeldelser 
Anmeldes digitalt via www.borger.dk
 
Kirkelige handlinger
Ved dåb, vielse, kirkelig velsignelse og 
bisættelse/begravelse henvender man 
sig til sognepræsten for nærmere aftale.
Lørdagsdåb finder så vidt muligt sted 
den første lørdag i måneden. 
 
Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, 
tlf. 70 26 27 27, hvis man er visiteret til 
handicapkørsel. Er man ikke visiteret 
til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos 
Næstved Taxa, tlf. 55 77 72 72. 
Bestil venligst dagen før.
 
Gudstjenester
Se kalenderen på dette blads 
midtersider. 

Forsiden
Kirkeklokken i Bavelse kirke


