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Studieorlov 
– fra maj til og med juli

2 P R Æ S T E N S  S I D E

Som man kan se af forsiden 
på denne udgave af kirke-
bladet, dækker det denne 
gang seks måneder, nemlig 
fra marts til og med august. 
Dette skyldes, at jeg, præ-
sten, har været så heldig at 
få bevilget en studieorlov på 

tre måneder. Og det er jeg meget taknemmelig 
for, for jeg trænger til en lille pause. En præ-
dikenpause, som biskoppen kalder det – hvor 
man har mulighed for at beskæftige sig med 
noget, som man i dagligdagen ikke kan komme 
i dybden med, og som kan være relevant for 
det, man arbejder med.

Jeg arbejder, som I ved, med vandringer og 
pilgrimsvandringer, og har derfor planlagt, at 
jeg vil gå dybere ind i denne kristne trospraksis 
og finde ud af, hvordan vi kan bruge den i dag. 
Mange moderne mennesker deltager i diverse 
vandringer, også pilgrimsvandringer, og de har 
hver sine grunde til at gøre det. 

Ud over at læse litteratur om emnet, har 
jeg selvfølgelig også planlagt selv at foretage 
en pilgrimsvandring. I maj måned rejser jeg til 
Lucca i det nordlige Italien og vandrer via pil-
grimsruten, som hedder ”Via Francigena”, hele 
vejen til Rom. Det er en rute på ca. 440 km. Og 
jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang 
med projektet. Senere vil jeg gerne fortælle og 
vise billeder fra rejsen.

I mit fravær vil der komme en vikar, som 
vi desværre ikke kender navnet på endnu, men 
som sikkert er en rigtig dygtig og dejlig præst. 
Vedkommende skal dække alle præsteopgaver 
og gudstjenester – og jeg håber, at I vil tage 
rigtig godt imod ham eller hende. Det betyder 
så meget at blive taget 
godt imod og blive budt 
velkommen! Og det vil 
også glæde mig!! 

Jeg er tilbage efter 
sommerferien, i midten 
af august.
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17. MARTS 
FLØJTE- OG KLAVERKONCERT 
Hyllinge kirke kl. 19

Tine Karlshøj-Andersen og Andreas Flen-
sted-Jensen, uddannet som hh. fløjtenist og 
pianist kappes med de første fugle om at 
spille foråret ind. Med koncerten ”En lærke 
letted́” fejrer vi forårets kommen.

13. MARTS 
EFTERMIDDAGSGUDSTJENESTE   
Vallensved Kirke kl. 16

Hvis du ikke nåede 
det i formiddags, så 
er der en mulighed 
for at gå i kirke her 
til eftermiddag.

23. MARTS  
FILMAFTEN I MARVEDE 
PRÆSTEGÅRD – KL. 19

Vi mødes og ser en film 
og hygger. 20 kr. pr. person.

Dato Tid Hvad/hvor
12. mar. Kl. 10 Pilgrimsvandring. 

Start Haraldsted kirke
13. mar. Kl. 16 Eftermiddagsgudstjene-

ste i Vallensved
17. mar. Kl. 19 Fløjte- og klaverkon-

cert Hyllinge kirke
23. mar. Kl. 19 Filmaften i Marvede
3. apr. Kl. 14 Festgudstjeneste i 

Hyllinge m. biskop 
Peter Fischer-Møller

14. apr. Kl. 16 Skærtorsdagsgudstje-
neste i Vallensved 

20. apr. Kl. 19.30 Påskegospelgudstjene-
ste i Vallensved kirke

21. apr. Kl. 19 Foredrag Marvede 
præstegård, Visitacion 
Fernandes

30. apr. Kl. 10 Vandregudstjeneste 
Start Fuglebjerg kirke

1 maj Kl. 10.30 Konfirmation i 
Marvede

8. maj Kl. 10.30 Konfirmation i 
Hyllinge

13. maj Kl. 10.00 Pilgrimsvandring. Start 
Vordingborg slotsruin

5. jun. Kl. 10 Pinsegudstjeneste i 
Hyllinge

10. jun.
-12. jun.

Kl. 10 Camp Møn - 
Pilgrimsvandring. 
3-dages vandring

18. jun. Kl. 10.30 Døvegudstjeneste i 
Marvede

1 jul.-
6. aug.

Tilmelding til sognetur 
begynder

17. aug. Kl. 10 Sognetur til Stevns
18. aug. Kl. 17 Indskrivning til 

konfirmation, Marvede 
præstegård

22. aug. Kl. 18 Aftenvandring fra 
Ladby kirkeruin til 
Vallensved kirke

Påske igen   

Vi nærmer os påske og dermed også forkyndel-
sen af opstandelsen, som er en grundlæggende 
del af kristendommen. Ja, det er faktisk grund-
stenen i den.

I salmer og poesi beskrives Jesus som Solop-
gangen fra det høje; rosen, der skyder op gen-
nem den frosne jord; Alfa og Omega; begyn-
delsen og enden; frelser og forsoner – Kristus, 
Guds søn. Gud opfyldte sit gamle løfte ved selv 
at blive jordens gæst, som jeg læste et sted. Sol-
opgangen fra det høje vil lyse for dem, der sid-
der i mørke og dødens skygge.

Da Jesus dør på korset, farer han ned til 
dødsriget og tømmer det, for at også alle de 
døde kan opstå sammen med ham, engang. Og 
da han opstår påskemorgen, er det med så stor 
en kærlighed, at den kan rumme alle mennesker 
og alle menneskers forskellige sider og tempe-
ramenter. 

Når vi sårer hinanden, er det fordi, vi ser ver-
den forskelligt og er derfor ikke altid klar over 
at, ”den er gal.” Så opstår der vrede og skuf-
felse, fordi vi går fejl af hinanden.

Disciplen Peter lovede Jesus aldrig at ville 
svigte ham, men da hans eget liv var i fare, var 
det første han gjorde netop at svigte Jesus - ved 
at fornægte ham. 

Den opstandne Jesus, som efter opstandelsen 
også kaldes Kristus, ser Peters sorg over det, der 
er sket – og omfavner ham med en kraft og en 
kærlighed, der er så stor, at den skjuler al Peters 
skyld og dermed giver ham nyt liv; hans liv får 
en ny begyndelse. 

Dette er også opstandelse – 
syndernes forladelse; og netop 
syndernes forladelse har vi alle 
sammen del i – og brug for. Og 
påskemorgen bliver dette tydeligt 
i budskabet om opstandelsen, syn-
dernes forladelse og det evige liv. 
Glædelig påske!

Venlig hilsen 
Anne Gitte Forslund
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3. APRIL
FESTGUDSTJENESTE MED BISKOP 
PETER FISCHER-MØLLER  
Hyllinge kirke kl. 14
I anledning af, at vi i år fejrer Roskilde stifts 
1000 års jubilæum, har vi inviteret biskop  
Peter Fischer-Møller til at vær både liturg og 
prædikant ved gudstjenesten denne dag.
Ved samme lejlighed, håber vi at kunne af-
sløre udsmykningen på predellaen, dvs. al-
tertavlens fod.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet 
på kirkekaffe i Centergården. Vi håber, at alle 
har lyst til at møde op til en festlig eftermid-
dag i Hyllinge kirke.
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20. APRIL  
PÅSKEGOSPELGUDSTJENESTE MED 
VALLENSVED GOSPELKOR 
Vallensved Kirke kl. 19.30

Kom til en gudstjeneste, hvor gospelmusik og 
-sang er medfortællende på påskens lidelses-
historie og sejrsfortællinger.

14. APRIL 
SKÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE
Vallensved Kirke kl. 16

Efter gudstjenesten 
vil der være et lille 
traktement i våben-
huset for at mar-
kere, at skærtorsdag 
er nadverens dag.

21. APRIL  
FRA RENGØRINGSKONE TIL CAND. 
MAG. – FRA SPANIEN TIL DANMARK
Marvede præstegård kl. 19

Kom til et spændende 
foredrag i Marvede 
præstegård, hvor Visi-
tacion Fernandes for-
tæller om sit interes-
sante liv, der begyndte 
i Spanien og foreløbig 
er endt i Danmark. 
”Jeg kom til Danmark 
fra Spanien  i 1994 som 34-årig med min dat-
ter, Irena, på 13 år. Året efter startede jeg på 
sprogskole i Ribe for at lære dansk. I dag bor 
jeg alene i Hyllinge. Jeg ved, på godt og ondt, 
hvordan det er at komme fra et andet land – 
også fordi der er store forskelle i mentaliteten 
fra det ene land til det andet. Men hvor der er 
vilje, er der vej, har jeg altid sagt!” 

Kaffe og kage 20 kr.

5. JUNI
PINSEGUDSTJENESTE
Hyllinge kirke kl. 10 – rundstykker kl. 9

Som vi efterhånden 
har gjort til en tra-
dition, mødes vi kl. 
9 pinsemorgen på 
Hyllinge kirkegård 
eller i våbenhuset 
og drikker morgen-
kaffe og spiser rundstykker sammen – og får 
en hyggelig snak med hinanden. Derefter går 
vi ind og fejrer pinsegudstjeneste kl. 10.

6. JUNI
2. PINSEDAG
Udendørsgudstjenester

I år holder vi en ganske almindelig dejlig 
højmesse kl. 10.30 2. pinsedag i Marvede 
kirke. Næste år bliver der igen gudstjeneste 
i præstegårdens have – men skulle man 
imidlertid have lyst til at deltage i en 
udendørsgudstjeneste anden pinsedag, kan vi 
henvise til blandt andet Gunderslevholm kl. 
11. 

SOGNEUDFLUGT – TIL STEVNS OG DET NYE GEOCENTER 
17. AUGUST  

Afgang fra Marvede kirke kl. 10 – Hyllinge kirke kl. 10.05

I år kører vi til Stevns og skal først besøge den smukke nye kirke i Højerup ude ved Stevns 
Klint. Kirken blev bygget i 1913 i god tid til at erstatte den gamle Højerup kirke, der blev 
taget ud af brug pga. nedstyrtningsfare. Dette skete da også i 1928, da koret styrtede i 
vandet juledag. 
Derefter skal vi spise en dejlig frokost på Traktørstedet Gjordslev Bøgeskov og så besøge 
det nye Geocenter, som kan fortælle os alt om klinten, kalken og diverse aflejringer. 
Kaffe og lagkage vender vi tilbage til på traktørstedet for at få – derefter vender vi snuden 
hjemad. Vi forventer at være hjemme mellem kl. 18 og 18.30. 

Pris pr. person 100 kr., som betales i bussen. 
Tilmelding fra 1. juli – 6. august til 
Linda Markwardt på tlf.: 26 18 10 14 eller 
Randi Andersen på tlf.: 40 81 10 39
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AFTENVANDRING 
- PILGRIMSVANDRING 

22. AUGUST  
Fra Ladby kirkeruin kl. 18

Vi mødes ved Ladby kirkeruin og vandrer 
via Øllerup mose op til Vallensved kirke 
– hvor vi afslutter med kaffe og boller på 
kirkegården ved de nye flotte bænke.
Turen er ca. 6 km lang – og i Vallensved 
er der mulighed for at blive kørt tilbage 
til Ladby.
Turleder: Anne Gitte Forslund

VANDREGUDSTJENESTE FRA 
FUGLEBJERG KIRKE TIL 
TYSTRUP KIRKE 

30. APRIL  
Fuglebjerg kirke kl. 10

Vi holder gudstjeneste, imens vi vandrer 
– og nyder naturen og hinandens selskab. 
Undervejs vil der være perioder med 
stilhed og tid til at tænke, lytte og synge.
Vi mødes ved Fuglebjerg kirke og vandrer 
sammen og holder gudstjeneste på vejen 
til Tystrup kirke, hvor vi slutter af med 
nadver i kirken. Ruten er ca. 9 km lang og 
meget smuk.
Der vil stå biler ved endemålet, så man 
kan blive kørt tilbage til Fuglebjerg.
For mere information, ring venligst til 
Anne Gitte Forslund på 40103429.
Turleder: Anne Gitte Forslund

HISTORISKE PILGRIMS-
VANDRINGER 2022: 
Knud Lavards Kapel – Haraldsted Sø – 
Haraldsted Kirke 
lørdag den 12. marts kl. 10:00: 
Vi sætter bilerne ved Haraldsted Kirke 
og går sammen hen til Knud Lavards 
Kapel og til Haraldstedkorset, som er et 
mindekors for Knud Lavard. Derfra går vi 
til Haraldsted Sø og afslutter turen med et 
besøg i kirken. Turen er på ca. 6 km.

Vordingborg slotsruin – Vordingborg 
Havn – Bakkebølle, St. Bededag, 
fredag den 13. maj kl. 10:00: 
Vi mødes ved slotsruinen og forestiller os, 
hvordan Valdemar den Stores gamle borg 
har set ud. Borgen som først og fremmest 
har huset Valdemar Atterdag og hans 
datter Margrete I. Derfra går vi til havnen 
og langs med vandet til Bakkebølle. Turen 
er på ca. 6 km. St. Bededag den 13. maj. 

Pilgrimsvandring på Østmøn i 3 dage fra 
den 10.-12. juni. 
Vi mødes på Camp Møn, fredag den 10. 
juni kl. 10 og går herudfra i tre dage langs 
med klinten og nyder den afvekslende 
natur. Vandringen vil ligesom sidste 
år være inspireret af eventyr. Øvrige 
oplysninger findes i en særskilt folder, på 
hjemmesiden og Facebooksiden: tyvelse 
pastorat. Tilmeldingsfrist: 1. marts 2022. 
Deltagerantal: 20

Gurre slotsruin – Gurre sø, 
lørdag den 16. juli kl. 10:00: 
Vi mødes ved slotsruinen og forestiller os, 
hvordan Valdemar Atterdags yndlingsslot 
har set ud. Også her har hans datter 
Margrete I opholdt sig. 
Derfra går vi en tur rundt om Gurre Sø. 
Turen er på i alt ca. 12 km.

Turleder for disse 4 vandringer: 
Pia Aubery Jacobsen, tlf. 92 43 59 08

18. JUNI
DØVEGUDSTJENESTE 
Marvede kirke kl. 10.30

Døvemenigheden i København er på som-
mertur denne dag – og vil holde gudstjeneste 
i Marvede kirke, inden de skal videre. De vil 
gerne invitere os til at være med til guds-
tjenesten – som vil foregå både i tale og på 
dansk tegnsprog. Salmerne bliver tolket på 
tegnsprog, så at alle kan synge med – og det 
er noget helt specielt, når salmerne lige som 
åbnes via kroppen. Alle er velkomne – også 
til at få en snak bagefter

Lise Lotte Kjær, deres præst, fortæller endvi-
dere, at Lukasevangeliet og mange prædike-
tekster o. a. samt liturgiske tekster er oversat 
fra deres originale sprog til dansk tegnsprog 
og findes på www.tegnbibel.bibelsekskabet.
dk Tegnbibelen opnåede kgl. autorisation i 
2013.
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GUDSTJENESTELISTE FOR MARTS - AUGUST 2022

  Marvede Hyllinge Vallensved

MARTS    

6. marts 1. s. i fasten - 10.30 -

13. marts 2. s. i fasten 9.00 - 16.00 Eftermiddagsgudstj.

20. marts 3. s. i fasten 10.30 9.00 -

27. marts Midfaste søndag - 9.00 10.30 

APRIL    

3. april Mariæ bebudelse - 14.00 Peter Fischer- -
   Møller, biskop 

10. april Palmesøndag 9.00 Jakob Grandjean - -

14. april Skærtorsdag - - 16.00

15. april Langfredag 10.30 9.00 -

17. april Påskedag 9.00 - 10.30

18. april 2. påskedag - 10.30 -

20. april Gospelgudstjeneste - - 19.30

24. april 1. s. e. påske 10.30  - 9.00

30. april Lørdag 10.00 Vandregudstjeneste  - -
  Start i Fuglebjerg  

MAJ    

1 maj 2. s. e. påske 10.30 konfirmation - -

8. maj 3. s. e. påske - 10.30 konfirmation -

13. maj Storebededag - - 10.30

15. maj 4. s. e. påske 9.00 10.30 -

22. maj 5. s. e. påske 10.30 - -

26. maj Kr. Himmelfart - 10.30 -

29. maj 6. s. e. påske 9.00 - 10.30

  Marvede Hyllinge Vallensved

JUNI    

5. juni Pinsedag - 10.00 -

6. juni 2. Pinsedag  10.30 - -

12. juni Trinitatis - 9.00 10.30

18. juni Lørdag 10.30 Gudstjeneste for døve - -

19. juni 1. s. e. trinitatis - 10.30 -

26. juni 2. s. e. trinitatis - - 10.30

JULI    

3. juli 3. s. e. trinitatis 10.30 - -

10. juli 4. s. e. trinitatis - 10.30 9.00

17. juli 5. s. e. trinitatis 9.00 - 10.30

24. juli 6. s. e. trinitatis - 10.30 -

31. juli 7. s. e. trinitatis 10.30 - 9.00

AUGUST    

7. august 8. s. e. trinitatis - 9.00 Jakob Grandjean -

14. august 9. s. e. trinitatis - - 9.00 Jakob Grandjean

21. august 10. s. e. trinitatis - 10.30 -

28. august 11. s. e. trinitatis 10.30 - -

SEPTEMBER    

4. september 12. s. e. trinitatis - - 10.30

11. september 13. s. e. trinitatis - 10.30 -

KIRKEBILEN 
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer. 

Ring til tlf. 55 77 72 72 så vidt muligt inden lørdag kl. 12 for kørsel til 
gudstjeneste. For kørsel til sogneaftner/koncerter senest dagen før.

Læs mere om aktiviteterne i de tre kirker på www.sogn.dk
Følg os på Facebook: Marvede, Hyllinge og Vallensved kirker.

Eller følg med i kirkekalenderen på Folkekirkens kalender-app.

folkekirkennaestved.dk



11S I D E N  S I D S T10 S I D E N  S I D S T

NY SANGER
Mit navn er Torleif Steinstø, og jeg er jeres nye 
kirkesanger. Jeg begyndte den 1. januar i år, 
og jeg er meget glad over, at have fået denne 
stilling. 

Jeg arbejder til dagligt på Det Kongelige Teater, 
hvor jeg har sunget i operakoret siden 2004. 
Jeg bruges også tit som solist, og synger lige 
nu rollen som St. Brioche i Kasper Holtens roste 
opsætning, Den Glade Enke. 

Jeg elsker at synge, og jeg er meget taknemlig 
for at have et erhverv som sanger. Om det er i 
Hyllinge kirke en søndag morgen, eller for fuldt 
hus på Operaen, det er for mig lige meget. Sang 
og musik gør os glade, men den kan også lindre 
smerte eller andre følelser. Musik er fantastisk! 
Jeg bor i Præstø med min hustru og vores 4 
børn. Jeg er født og opvokset i Sverige, med 
en far der er fra Norge, og en mor der er fra 
Sverige. Min hustru er dog fra Danmark, så vi 
er en dejlig nordisk blanding i vores familie. I 
min fritid elsker jeg at lave mad, og jeg har en 
stor interesse for vin. Hvert år kører vi til Italien 
og Frankrig for at spise godt og handle vin med 

hjem. Det er heldigvis noget hele familien synes 
om, fordi vi alle elsker mad. 

Tak for den varme velkomst, og jeg glæder mig 
til at møde jer i kirkerne.

Det kan kun blive godt!

De bedste hilsner
Torleif Steinstø

DØBTE
MARVEDE SOGN:
Caroline Mathilde Heide Pedersen 

HYLLINGE SOGN:
Selma Hinnerskov Friis 

VALLENSVED SOGN:
Luna Lykke Søndergaard Brask 

De ni læsninger var særlig stemningsfuld 

Og så fik vi en ny kirkesanger 

Ved kyndelmissetid var der lys både inde i og 
uden for kirken 

Så var det jul 

Det har været den mørke tid, vi har 
befundet os i – men der har været 
megen hygge rundt omkring.

KONFIRMANDER/ KONFIRMATION

Indskrivning til konfirmation i 2023 
sker torsdag d. 18. august 
kl. 17 – 18 i Marvede præstegård. 
Man kan evt. kontakte præsten via mail eller 
telefon for en aftale, hvis man er forhindret 
denne dag.

Følgende skal konfirmeres i foråret 
2022:

MARVEDE KIRKE D. 1. MAJ KL. 10.30: 
Caroline Mathilde Heide Pedersen
Caroline Møller Witting

HYLLINGE KIRKE D. 8. MAJ KL. 10.30: 
Anders Kierulf Bisgaard Nielsen
Bastian Schack Dickow
Julie Anne Andersen
Magnus Holst Bathum
Malthe Møller Jensen
Nicoline Vallentin Suhr 
Christensen
Sille Sofie Rasmussen

Konfirmation de næste år vil ligge således:
2022 2023 2024 2025

Marvede 
Kirke

1. maj 7. maj 5. maj 4. maj

Hyllinge 
Kirke

8. maj 14. maj 12. maj 11. maj

Vallens-
ved 
Kirke

- 21. maj 26. maj 18. maj

Foto PKL

Foto PKL

Foto PKL



HYLLINGE SOGN

For 1000 år siden - i 1022 underskrev en gruppe 
mænd et dokument der dokumenterede, at Knud 
den Store og abbed Leofric fra klosteret i Ely i 
England byttede et stykke land med hinanden. 
En af de mænd der bevidnede byttehandlen, var 
Gerbrand, biskop af Roskilde. Han var forment-
lig lige blevet udnævnt af Knud den Store til sit 
nye embede, og han underskrev sig Gerbrand 
fra Roskilde - det danske folks stift. Intet min-
dre! Hermed blev bispesædet i Roskilde nævnt 
for første gang. 
Dette 1000 års jubilæum bliver naturligvis mar-
keret gennem hele året ved en lang række ar-
rangementer, spredt udover stiftet og i Næstved 
Provsti.  
Hyllinge menighedsråd har i den forbindelse 
valgt at invitere biskop Peter Fischer-Møller 
som liturg og prædikant i Hyllinge kirke søn-
dag den 3 april kl 14.00 til en festgudstjeneste. 
Dels for at højtideligholde dette flotte runde tal, 

og dels for at sige farvel til biskoppen som har 
søgt og fået bevilget sin afsked med udgangen 
af august 2022. Menighedsrådet inviterer efter 
gudstjenesten til kirkekaffe i Centergården. 
Ved denne festlige lejlighed håber vi samtidig, 
at kunne løfte sløret for udsmykningen af alter-
tavlens fod - også kaldet predellaen. Siden 1953 
har den nuværende fod båret altertavlen og 
fremstår som et bart lyst stykke træ, som måske 
ikke helt lever op til vores smukke sengotiske 
altertavle. Dette bliver der lavet om på nu, selv-
følgelig med respekt for hovedværket.

Som nævnt i blad nr 3 2021, er adgangen til det 
nederste afsnit på kirkegården svært tilgængelig 
for gangbesværede. Vi har indsendt et forslag 
om ændring af dette, men desværre har kirke-
gårdskonsulenten ikke godkendt vores forslag. 
Så der skal tænkes nye tanker. Vi arbejder på en 
midlertidig løsning, som indebærer et gelænder, 
indtil vi kan komme i gang med det egentlige 
arbejde ang. nedbrydning af trappen.
 
Som en del af jer sikkert allerede har bemærket, 
har vi ansat en ny kirkesanger.
Torleif Steinstø havde første arbejdsdag hos os 
den 2 januar. Nærmere præsentation kan læses 
andetsteds i bladet. Velkommen til dig Torleif, vi 
glæder os til et musikalsk godt samarbejde.

Og som man også kan læse i dette nr. af kirke-
bladet, har Anne Gitte Forslund fået bevilget 3 
måneders orlov fra maj - juli. Vi ved i skrivende 
stund endnu ikke hvem der skal vikariere for 
Anne Gitte, men menighedsrådet håber I alle vil 
tage godt imod og støtte op om vedkommende. 
Vi ønsker Anne Gitte en god og udbytterig or-
lov, forhåbentlig til glæde for os alle sammen.

Da det næste kirkeblad først udkommer til sep-
tember, ønskes I alle et lyst forår og en, varm og 
solrig sommer.

Venlig hilsen
Marianne Blicher

Formand for Hyllinge menighedsråd
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MARVEDE SOGN
MARVEDE MENIGHEDSRÅD - VISIONER 
Da du sad med det forrige kirkeblad og kiggede 
på alle de ”kønne” ansigter og læste, hvad vi 
alle hedder, og hvilken opgave vi har i rådet, så 
manglede du sikkert navnet på 1. UNDSKYLD 
til Joan Falk Larsen, kasserer i Marvede menig-
hedsråd, at jeg ikke fik dig med!

På vores menighedsrådsmøder og fællesmø-
der taler vi indimellem, om hvornår det bed-
ste klokkeslæt at komme til gudstjeneste, er. 
Og lige så forskellige som vi er i rådet, lige så 
forskellige er vores holdninger til tidspunktet. 
Tidlig søndag morgen, højmessetid, hen på ef-
termiddagen eller en aftensgudstjeneste på en 
hverdag. Derfor kan du på gudstjenestelisten 
aflæse forskellige tidspunkter og flere forskel-
lige af ugens dage som mulighed for at komme 
til gudstjeneste. 
En anden drøftelse, der forekommer er, om 
alle gudstjenester bør afholdes i kirken? Nogle 
af børne- og familiegudstjenesterne afholdes 
udendørs eller hos spejderne. Vi har vandre-
gudstjenester under Guds himmel forskellige 
steder i lokalområdet. Pinsegudstjenesten har 
vi i flere år holdt i præstegårdshaven. De fleste 
tjenester foregår dog i vores store smukke mid-
delalderkirke. 
Men skulle vi ikke prøve at komme til Menstrup 
og til Spjellerup, ud der hvor sognet bor? Kunne 
der være interesse for det?  I år er der Himmel-
ske Dage* i Roskilde 26.-29.5. – og at komme ud 
i sognet kunne blive vores ”Himmelske Dage”.

Det kunne også være at vi skulle plante vores 
helt egen folkekirkeskov omkring kirken? Altså 
omlægge landbrugsjorden til skov. Dette kunne 
måske være attraktivt for os som sogn at have 
et fællesskab om, som så kunne blive til gavn 
for kirkelivet og på sigt for naturen. Ikke fordi 
der ikke skal være landbrugsjord her hos os, 
men fordi vi har en mulighed for at kunne rea-
lisere det. Fordi vi lokalt kan være med til at 
gøre noget globalt. Fordi vi som kirke er meget 
mere end bygninger. 
Begge dele kunne blive vores fælles vision for 
udvikling af Marvede. Noget nært, som at holde 
gudstjeneste i byen og noget kært, som at gøre 
noget for os i området. Intet af dette er sat i 
værk endnu – men er blot vision (Vision (reli-
gion) billedindtryk i drøm, trance eller en reli-
giøs oplevelse).

Kirken er åben og alle coronarestriktioner er 
ophævet. Vi vil dog fortsat have sprit til rå-
dighed og opfordre til omtanke for hinanden i 
kirkerummet. 

Som du kan læse i dette udvidede nummer af 
kirkebladet, er der flere gode tilbud fra aktivi-
tetsudvalget. Måske vi ses. 

Jeg ønsker alle et smukt forår og en dejlig som-
mer.

 Med venlig hilsen
Marianne Egelund Jensen 

Marvede menighedsråd  
*En slags kirkefestival
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Sognepræst Anne Gitte Forslund
Præstelundsvej 3, Marvede, 4700 Næstved. Træffes bedst på kontoret tirsdag mellem kl. 9 og 10. 
Eller ring på 55443067 eller 40103429 for at aftale tid til at mødes! 
E-mail: agmf@km.dk kan også med fordel benyttes. Mandag er præstens fridag.

Kirkelige handlinger - og sjælesorg
Ved dåb, vielser og begravelser eller ønsker om samtale med præsten, henvender man sig til sogne-
præsten for nærmere aftale.
Anmeldelser af fødsel, registrering af faderskab, anmeldelser af navngivning og navneændringer – 
foregår via hjemmesiden www.borger.dk

MARVEDE SOGN
Menighedsrådsformand Marianne Egelund Jensen, Spjellerupvej 36, Spjellerup.  
 Tlf. 21623101. E-mail: marianne.egelund@mail.dk 
Graver Gregers Hansen. Tlf. 60920103, 
 træffes bedst hverdage ml. kl. 8 og 16
 E-mail: marvedekirkegaard@gmail.com

HYLLINGE SOGN
Menighedsrådsformand Marianne Blicher, Kohavevej 3, Hyllinge 
 Tlf. 21931833. E-mail: marianneblicher1962@gmail.com 
Graver Karsten Køhler-Nielsen, Tlf. 30 68 93 20
 E-mail: hyllingekirke@live.dk

VALLENSVED SOGN
Menighedsrådsformand Ib Rugbjerg Nygaard, Kyse Markvej 45, Kyse.  
 Tlf. 30775339. E-mail: Ibn@novozymes.com 
Graver Lone Nielsen. Tlf. 55 44 52 60, træffes bedst tirs.-fre. kl.12-13
 E-mail: vallensved-graveren@mail.dk

FÆLLES FOR ALLE TRE SOGNE
Organist  Elena Grishina Iversen
 Tlf. 28 43 21 80. E-mail: gella777@hotmail.com
Kirkesanger  Torleif Steinstø 

GLEMTE GENSTANDE
Glemte genstande i kirkerne kan afhentes hos de respektive gravere efter aftale!
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MENIGHEDSRÅDSMØDER

Marvede menighedsråd: 16. mar. kl. 19   -   7. april kl. 18   -   24. august kl. 19 
Marvede præstegård   Øvrige: se opslag ved kirken

Hyllinge menighedsråd:  24. mar.   -   20. apr.   -   11. maj   -   25. aug. –  Alle er  kl. 19
Marvede præstegård   

Vallensved menighedsråd:  5. mar. kl. 16.30   -   19. april kl. 19   -   17. maj kl. 19  
   21. juni kl. 19   -   4. aug. kl. 19

VALLENSVED SOGN
EGON OLSEN: “JEG HAR EN PLAN”
I Næstved Provsti har vi også en plan – ikke 
at lave bankkup og anden kriminalitet, men at 
komme videre med planen i provstiet. Vores 
plan eller nærmere vores vision er at arbejde 
på, at de oplevelser, der er omkring kirken, er 
“mere end du tror”. Når vi laver arrangement, 
gudstjenester og når folk møder vores “kirke”, 
om det er ved døren, på kirkegården eller til 
arrangementer, så får de mere, end de troede. 
Det, der sker ved og i kirken, skal altid være en 
oplevelse, hvor man får noget med hjem, helst 
mere end man troede, og aldrig oplever det som 
ligegyldig eller i værste fald en dårlig oplevelse, 
for så mister vi vores berettigelse som kirke.

VALLENSVED GOSPELKOR
Koret er nu sprunget ud af øvelokalerne og op 
på scenen. Vi er omkring 25 deltagere, og vi 
har medvirket ved gudstjenesten med De 9 læs-
ninger, en ren Gospel gudstjeneste og i ”Radio-
kirken” - og flere arrangementer vil blive an-
nonceret.
Nu er koret også blevet inviteret til at optræde 
i Roskilde i forbindelse med 1000 års fejringen 
af Roskilde stift. Det skulle have været i januar 
2022, men på grund af Covid-pandemien er 
det blevet udskudt til sommer. Her vil det både 
være en 1000-års fødselsdag og også et skifte 
mellem vores biskop Peter Fisher-Møller og den 
nye biskop. Der er 4 kandidater til bispevalget, 
og heraf er vores egen provst, Anna Helleberg 
Kluge, den ene.

Vallensved Gospelkor skal på scenen på Stæn-
dertorvet, der ligger lige ved siden af domkir-
ken:

LØRDAG DEN 20. AUGUST KL. 14.
Vi håber, at der er nogen her fra vores pastorat, 
der har lyst til at være med til at lytte på og 
bakke os op den dag. 
Man kan også se og høre koret synge festsangen  
på: https://vimeo.com/658484879/c8696a132a

P-PLADS
Som tidligere beskrevet i sidste blad så har vi 
et ønske om at udvide P-pladsen ved sogne-
gården, så der bliver plads til langt flere biler, 
når vi er mange deltagere ved kirkelige hand-
linger eller foredrag. Udvidelsen vil ske ved, at 
der lægges plastmoduler ned i plænen, som gør 
at plænen kan tåle hjultryk fra biler, samtidig 
med at det ikke ses tydeligt i græsplænen. Der 
vil blive plads til 18 flere biler, og der vil være 
udgang gennem kampestensmuren ud mod den 
eksisterende P-plads. Men inden da skal vi først 
have udskiftet den gamle vandledning, som 
går igennem græsplænen, idet den har været 
sprunget flere gange - og derefter er vi klar til 
at begynde med projektet.

Venlig hilsen
Ib Nygaard,  

Formand for Vallensved menighedsråd
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Deadline for næste kirkeblad: 5. august 2022. Koordinerende redaktør er sognepræst Anne Gitte Forslund.
Udebliver kirkebladet skal I henvende jer til Bente Petersen, tlf. 23 24 80 28.

Jannerup a/s  · 58525222

Velkommen i kirke!

Hyllinge kirke. Foto PKL


