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Lidt fra min rejse …

2 P R Æ S T E N S  S I D E

Næsten hver morgen på 
min vandring i Italien, hvor 
jeg var på pilgrimsrejse fra 
midt i maj til midt i juni i 
år, stod jeg op kl. 5 eller 6 
og var en time senere parat 
til at gå ud ad hoteldøren, 
ud i verden, ud på den nye 

dags vandring. Det var altid med stor fryd i 
hjertet og en kildrende nysgerrighed, jeg drog 
af sted - ud på en dagsmarch, som, jeg vidste, 
ville blive mindst lige så hård og uudholdelig 
som den foregående dags – i stegende hede i 
34 graders varme og ingen skygge. Men glæ-
den ved livet og troen på, at ”i dag bliver 
det anderledes”, holdt mig gående. Jeg havde 
selvfølgelig efterhånden også oparbejdet en 
vis erfaring i at håndtere varmen og gebærde 
mig derefter; blandt andet ved at tage af sted 
meget tidligt om morgenen, hvor tempera-
turen endnu var til at holde ud. Jeg forlod 
byen og hotellet, da de fleste stadig sov, og 
duggen og morgenens stilhed lå ud over det 
hele. Ved baren midt på torvet købte jeg et 
par flasker vand til mine vanddunke og en 
bid morgenmad, hilste på de få andre, som 
også var tidligt ude – og så gik dagens vidun-
derlige vandring i gang. Den gik først igen-
nem byen, og så ud i de skønne landskaber 
med gule kornmarker, stenede stier og hvide 
støvede grusveje. Der var olivenlunde, vin-
marker, højdedrag med den smukkeste udsigt 
til alle sider og hede hulveje, hvor der ingen 
vindpust kom, som kunne have gjort stræk-
ningen blot en smule mere udholdelig i de 
kilometer og den tid, man gik der. 

Men det sjove var, at uanset hvor hårdt det 
var lige i øjeblikket, så havde hver dag altid 
været den bedste. Det at gå alene i stilheden, 
at kunne indsnuse nye dufte og fremmede 
lyde, det at få lov at have sine tanker i fred 
og at kunne færdiggøre dem uden at blive 

forstyrret var fantastisk og med til at afstres-
se den udbrændte sjæl. Dertil kom, at den 
enestående natur og tiden alene også kunne 
frembringe følelser af blandt andet kærlighed 
og stor taknemmelighed – og det var alt sam-
men med til at give mig en optankning af 
energi og håb for fremtiden.

Det er sådan noget, en pilgrimsvandring 
kan. Den hæver én ud af hverdagslivet, og 
man får lov at se sit liv udefra eller oppefra 
og tid til at reflektere over, hvad der i virke-
ligheden giver livet mening og værdi.

Når man kommer hjem igen, gælder det 
om at huske de erkendelser, man kom frem 
til gennem vandringens mange dage, og in-
tegrere dem i sit liv, eller nye liv, som det i 
mange tilfælde bliver.

Jeg havde en fantastisk rejse med mange 
dejlige oplevelser, som jeg kan leve på et godt 
stykke tid. Men det er nu også dejligt at være 
hjemme igen, og jeg glæder mig til at møde 
jer alle sammen og komme i gang med arbej-
det i de tre sogne. 

Venlig hilsen
Anne Gitte Forslund
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27. SEPTEMBER 
BABYSALMESANG 
Vallensved kirke kl. 10.30

Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk 
tilbud til de mindste børn og deres forældre 
eller en anden voksen, og det foregår i kirken. 
Man mødes en gang om ugen, synger salmer 
og leger sanglege med børnene. Måske blæser 
man sæbebobler, danser og spiller på instru-
menter for børnene, så de oplever kirkerum-
met og den danske salmeskat med alle sanser.

Vores hold ledes af Nete, fra Fuglebjerg kirke, 
og vores egen organist Elena.

Babysalmesangen begynder tirsdag d. 27. 
september og fortsætter hver tirsdag indtil 
sidst i november. 

Er du interesseret, så kontakt venligst 
Bent Petersen, Vallensved Menighedsråd på 
40871973

Dato Tid Hvad/hvor
6. sept. Kl. 14 Åben sognegård, 

Strik og snak  
Vallensved 

17. sept Kl. 9 Pilgrimsvandring,
Mødested: Stevns fyr

27. sept. Kl.10.30 Babysalmesang 
Tirsdage i Vallensved 
kirke 

2. okt. Kl. 10 Høstgudstjeneste, 
Vallensved kirke 
Frokost: Vallensved  
Forsamlingshus

4. okt. Kl. 19 Livsfortællinger, 
foredrag 
Marvede præstegård

20. okt. Kl. 19 Filmaften 
Marvede

30. okt. Kl. 16 BUSK/ familiegudstjene-
ste. Hyllinge kirke

6. nov. Kl. 16 Allehelgensgudstjeneste
Hyllinge kirke

10. nov. Kl. 19 Sangaften, ”100 salmer” 
Marvede præstegård

15. nov. Kl. 19 Min rejse i Italien,  
foredrag 
Marvede præstegård

23. nov. Kl. 19 Filmaften 
Marvede

6. dec. Kl. 14 Julehygge i 
Marvede præstegård

13. dec. Kl. 19 Filmaften – Marvede
20. dec. Kl. 19 Julekoncert  

Vallensved kirke

HYGGEEFTERMIDDAG I  
VALLENSVED SOGNEGÅRD
6. september åbner sognegården igen 
for strik, snak og hygge 
– og det foregår hver 
tirsdag kl. 14-16. 
Alle er velkomne.
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30. OKTOBER
BUSK-GUDSTJENESTE
Hyllinge kirke kl. 16

BUSK står for Børn, Unge, 
Sogn, Kirke – og derfor vil 
vi igen den sidste søndag i 
oktober holde en familie-
gudstjeneste, hvor vi invi-
terer spejdere, konfirman-
der og de unge fra Ten Sing 
Næstved til at sætte deres præg på gudstje-
nesten.

Temaet er ”trolden”, der bor i os alle. Det 
handler om at sige ja og nej til livets gaver 
og opgaver og om, at Gud tilbyder sin søn 
som hovedhjørnesten i vores liv. 

Kom og vær med – alle er velkomne. 

10. NOVEMBER
SANGAFTEN – 100 SALMER
Marvede præstegård kl. 19

Det nye tillæg til Den Danske Salmebog hedder 
”100 salmer” – og det indeholder hundrede 
nye danske salmer, som er skrevet i et mere 
nutidigt sprog. Vi har allerede mødt en del af 
disse salmer ved gudstjenesterne, og i aften 
vil vores organist Elena Iversen og sanger 
Pernille Wolder introducere nogle flere. Alt 
det, vi kender så godt, er noget, vi engang har 
lært og øvet os på – og taget til os.

Så har du lyst til at lære nye salmer og synge 
sammen med andre, så er du velkommen 
denne aften.

Kaffe og kage 20 kr.

2. OKTOBER 
HØSTGUDSTJENESTE  
Vallensved kirke kl. 10

Efter høstgudstjenesten i kirken spiser vi 
frokosten i Vallensved Forsamlingshus – 
og derefter holder vi auktion over alle de 
flotte medbragte produkter af årets høst. 
Det vi samler ind til i år, går til Center 
for socialt udsatte i Næstved, også kaldet 
Forsorgshjemmet for hjemløse.

Tilmelding til frokosten:
Senest  d. 24. september til Linda Mark-
wardt, tlf. 26 18 10 14
Og Randi Andersen, tlf. 40 81 10 39
Pris kr. 50 pr. person for mad.

4. OKTOBER 
FOREDRAG: SKRIV DIN  
LIVSFORTÆLLING – I TIDE!
Marvede præstegård kl. 19

Under mottoet ”alle har en væsentlig 
historie” holder forfatter og kunstner Unna 
Hvid foredrag om at skrive sin livsfortælling. 
Formålet er at give dig et kærligt skub til 
at komme i gang med at skrive din egen 
livsfortælling, og foredraget giver dig nogle 
bud på, hvordan du gør, og hvorfor det både 
er en gave for dig og dine efterkommere. 
Konkret, praktisk og sprængfyldt med gode 
anekdoter, som kan inspirere dig. 
Unna Hvids bog, Skriv din livsfortælling kan 
købes til foredraget til rabatpris. 

Om foredragsholderen:
Unna Hvid, født 1967, er cand.mag. i historie 
og dansk, forfatter, foredragsholder og 
kunstner. Hun er født i Vestjylland, men bor 
i dag i København. Hun har i en årrække 
arbejdet med at hjælpe almindelige mennesker 
med at få skrevet deres livsfortælling.

Kaffe og kage 20 kr.

20. OKTOBER
FILMAFTENER I EFTERÅRET 
– FØRSTE GANG:

20. oktober kl. 19
Marvede præstegård

Igen i år har vi planlagt at vise jer en række 
fantastiske film.
Datoerne for efteråret og julen er: 20. okto-
ber, 23. november og 13. december.
Til filmene nyder vi kaffe og kage – og det 
koster 20 kr. pr. gang. 

6. NOVEMBER
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Hyllinge kirke kl. 16

Hver år mindes vi i kirken ved en stemnings-
fuld gudstjeneste alle dem, vi i tidens løb har 
mistet og stadig savner. Der er mulighed for 
at tænde lys for dem, vi tænker på – og ved 
gudstjenesten vil navnene på dem, der døde i 
det sidste år, blive læst op.

Har man lyst til at høre navnene på nogen, 
man har mistet for længere tid siden, kan det 
sagtens lade sig gøre. Kontakt da venligst 
sognepræst Anne Gitte Forslund. 
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15. NOVEMBER
FOREDRAG: MIN VANDRING I ITALIEN
Marvede præstegård kl. 19

Igennem ord og billeder vil sognepræst Anne 
Gitte Forslund fortælle om sin vandring i Ita-
lien denne sommer, som var en vandring på 
ca. 430 km af den gamle pilgrimsvej, der går 
fra Canterbury i England og ned til Rom. Hele 
denne lange vej er ca. 1600 km lang, men 
denne aften fortælles om strækningen mel-
lem Lucca i Toscana og hovedstaden Rom.

En rejse eller vandring i det ydre er som regel 
også altid en rejse i det indre, for mens man 
går i den smukke natur, sænker skuldrene sig, 
og der bliver pludselig plads til tanker og fø-
lelser, som det kan være svært at finde plads 
til i en travl hverdag.

”Det har været det hele værd, selv om det 
også var utrolig hårdt – til tider var der vir-
kelige glimt af ren lykke.” siger Anne Gitte.

Kaffe og kage 20 kr.

23. NOVEMBER
FILMAFTEN
Kl. 19 i Marvede

6. DECEMBER
JULEHYGGE I 
PRÆSTEGÅRDEN
Marvede præstegård kl. 14-16

Der skal julehygges i præstegården som altid, 
og snakkes, synges og spises boller og lag-
kage. Husk at sætte x i kalenderen. 

Man er som altid velkommen til at bruge kir-
kebilen til alle vores arrangementer. Se tele-
fonnummeret på bagsiden af kirkebladet.

20. DECEMBER   
JULEKONCERT MED PERNILLE 
WOLDER OG MARTIN VALSTED
Vallensved kirke kl. 19

Sidste år blev vi snydt for en dejlig julekon-
cert – og den skal vi derfor have i år. Sæt der-
for allerede nu x i kalenderen d. 20. decem-
ber, hvor sanger Pernille Wolder tager pianist 
Martin Valsted med til Vallensved kirke og 
drysser lidt fantastisk julestemning ned over 
os alle sammen. Gratis adgang.
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DØBTE
MARVEDE SOGN:
Mille Timmermann Berend
Fryd Reinbach Bjerg Madsen
Alfred Gynthe-Steen

VALLENSVED SOGN:
Frida Nielsine Hornsved Mouritsen
Esther Ryttersgaard Andersen
Arthur Lauritzen-Nobæk
Max Oliver Hansen
Storm Nygaard Borchert
Anton Allan Bromberg Nielebock
Elias Severin Bromberg Nielebock

VELSIGNEDE
Kristian Thim Henriksen og 
Malene Louise Hansen

VIEDE
VALLENSVED SOGN:
Steffen Steen Lauritzen og 
Malene Bregnebjerg Nobæk 

MARVEDE SOGN:
Jan Møller Jensen og Anja Buus Nielsen
Michael Nicolai Svane og 
Michelle Højer Rasmussen

BEGRAVEDE
MARVEDE SOGN:
Kjeld Oppermann
Ole Nielsen

HYLLINGE SOGN:
Keld Hansen
Gert Andersen

Årets konfirmander 2022

Vandregudstjeneste i 
april fra Fuglebjerg til 
Tystrup - på vejen var 
der tid til fordybelse 
(myretue fundet). 

Bustur til Roskilde og fantastisk 
gudstjeneste i forbindelse 
med Himmelske Dage 

17. SEPTEMBER  
PILGRIMSVANDRING 
LANGS STEVNS KLINT 
17. september kl. 9.
Mødested: Fyret på Stevns

Denne vandring er inspireret af vandrin-
gen i september 2021, som drejede sig 
om Martin A. Hansen, der har inddraget 
klinten i sit værk ”Orm og Tyr.”
Vi mødes ved fyret, og undervejs vil der 
blive læst op af Orm og Tyr – og som 
afslutning drikker vi kaffe.
Turen er 12 km lang. Turleder Pia Abery 
Jacobsen – tlf.nr. 92 43 59 08



HYLLINGE SOGN

BIODIVERSITET  
– PÅ HYLLINGE KIRKEGÅRD?
Biodiversitet er et ord, som vi hører oftere og 
oftere, og som vi nok skal prøve at forholde 
os til. Biodiversitet betyder mangfoldighed af 
levende organismer i alle miljøer, både i vand 
og på land. 
Det er en kendt sag, at insekterne er pres-
sede pga. vores higen efter at være så effek-
tive som mulig og opdyrke landbrugsjorden, 
så den udnyttes på bedst mulig vis. Men det 
er ikke til gavn for bier, sommerfugle, guld-
smede, biller og mange andre insekter.

Og derfor har Danmarks naturfredningsfor-
ening gennem de senere år anbefalet, at man 
lader græsset gro og dødt afklip ligge, både i 
vejgrøfter og i private haver. Denne tendens 
er nu langsomt ved at nå ind på flere og flere 
kirkegårde.

Kunne man tænke sig, at et område på Hyl-
linge kirkegård blev udvalgt til dette?

Hvor græsset fik lov at gro, og hvor visne 
blade og afklip fik lov at blive liggende til 
glæde for en masse insekter. Der findes so-
lid dokumentation for, at tilstedeværelsen af 
“natur” har en gavnlig effekt på menneskers 
fysiske og psykiske velbefindende. Det er 
denne viden, man udnytter i terapihaver til 
at behandle forskellige lidelser.
Men det kræver nok noget tilvænning, da ef-
terladt dødt ved af mange tolkes som sjusk, 
eller at ”det ser rodet ud.”
På den anden side passer det godt ind i for-
tællingen om den evige cyklus mellem liv 
og død og skulle derfor netop kunne findes 
plads til på kirkegården…. 

FARVEL OG GODDAG  
Vi står midt på en skille-
vej mellem 2 biskopper. 
Den 21. august blev der 
ved en festgudstjeneste, 
som markerede 1000-
års jubilæet for Roskilde 
Stift, og efterfølgende 
afskedsreception, sagt 
farvel til Peter Fischer 
Møller, som har fået bevilget sin afsked efter 
14 år på posten. Og den 4. september bliver 
den første kvindelige biskop i stiftet, Ulla 
Thorbjørn Hansen, bispeviet i Roskilde Dom-
kirke. Hun kommer fra en stilling som provst 
i Slagelse provsti, så hun er “næsten” lokal. 

Også i vore sogne er der sket ændringer, idet 
vi har sagt tak for samarbejdet og ønsket 
Adrian Hove-Kreutzfeldt god færd videre 
frem - og velkommen tilbage til Anne Gitte 
Forslund efter endt studieorlov.

Venlig hilsen
Marianne Blicher

Formand for Hyllinge menighedsråd

9N Y T   F R A   M E N I G H E D S R Å D E N E8 N Y T   F R A   M E N I G H E D S R Å D E N E

MARVEDE SOGN
FRA FORMANDEN I MARVEDE TIL DIG!  
Sikken sommer jeg har haft. En vældig var-
me, og jeg kan konstatere, at jeg fungerer 
bedst omkring de 25 grader. Der har været 
oplevelser i det små her omkring Spjellerup. 
Ja, de der siger, at haren er på tilbagetog, har 
vist ikke været forbi Spjellerupvej!

Og så den helt store oplevelse ved at deltage 
på Spejdernes Landslejr 2022 i Hedeland med 
omkring 33.000 spejdere fra ind- og udland. 

Indimellem har der været jobbet, menigheds-
rådsarbejde og så det løse …

Nu her på slutningen af ferien hvor efter-
tænksomheden sætter ind, og det at redak-
tøren kalder på indlæg, får mig til at tænke 
over de sidste par måneder - og jeg har 2 
ord, der overordnet set kan ramme mine op-
levelser ind: taknemmelighed og samarbejde. 
Rigtig mange tak til dig, der er med til at gøre 

det muligt, at vi er så mange, der også kan få 
gode oplevelser her i de 3 sogne! 

Lige om lidt kommer efterårets tilbud om ak-
tiviteter i vores mange foreninger. Tag godt 
imod dem, deltag gerne og styrk det lokale 
fællesskab. Jeg ser frem til at møde dig man-
ge steder!!

 Med venlig hilsen
Marianne Egelund Jensen 

Marvede menighedsråd  

Rappesten-Hyllinge 
gruppe
www.rappesten-hyllinge.dk

Grupperådsformand 
Hans Andersen, 51 55 58 16
Gruppekasserer 
Carsten Christensen, 55 44 52 50
Gruppeleder 
Marianne Egelund Jensen, 
21 62 31 01
Mødested: Hytten, 
Jørgen Vindsvej 16, Hyllinge.     
Kontingent: 
kr. 375,- pr. ½ år.

KFUM-spejderne fra Hyllinge 
deltog også på Spejdernes Lejr 
2022 i Hedeland.
Dette foto er morgenstemning 
fra den sidste morgen på lejren. 
Næste gang er i 2026. 
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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!

11K I R K E L I G  V E J V I S E R

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Marvede menighedsråd:  5. okt. kl. 19 8. nov. kl. 19     
Marvede præstegård   

Hyllinge menighedsråd:  22. sept. kl. 19 27. okt. kl. 19 1. dec. kl. 19
Marvede præstegård   

Vallensved menighedsråd:  29. sept. kl. 19 14. okt. kl. 16 22. nov. kl. 19

VALLENSVED SOGN
FRA VALLENSVED MENIGHEDSRÅD  

Siden sidst
Sommeren er altid en periode, hvor der er et 
lavt aktivitets niveau i ”kirkelivet”. Selvfølge-
lig er der stadig søndagsgudstjenester, men 
ellers ingen arrangementer som foredrag, 
filmaftener, koncerter o.lign. Sognets borgere 
holder ferie og lige så det kirkelige personale, 
og derfor har der indimellem skullet en ka-
bale til for at få det til at gå op mht. at få 
søndagsgudstjenester dækket af med vika-
rer for både præst og det musiske personale. 
Denne sommer har vi også måtte have en vi-
kar for Anne Gitte, der har være på orlov. 
Men heldigvis havde vi en fast vikar i Adrian 
Hove-Kreutzfeldt. Adrian havde fået lov til at 
ændre på liturgien, og det var interessant at 
opleve en anden form for gudstjeneste. Når 
dette blad udgives, så er Anne Gitte tilbage 
efter sin studieorlov, og det glæder os at få 
hende tilbage på ”stolen”.
 
Sommer er også det tidspunkt, hvor det er 
svært at få håndværkere til at komme, og vi 
er ikke helt nået så langt som ønsket med 
mht. renovering og udskiftning af vandled-
ning ind til sognegården, udvidelse af P- 
plads ved sognegården og malerarbejde, især 
af dørene i kirken.
 
Og ny aktivitet - Babysalmesang
Vi blev i menighedsrådet kontaktet af et 
medlem, der spurgte, om vi ikke kunne lave 
”babysalmesang”, som er meget populært 
i mange andre sogne, især i byerne. Vi var 
meget positive over forslaget, men havde tid-
ligere troet, at det ikke var noget, der trak her 
ude på landet, men vi er blevet klogere. De 
første vi har haft kontakt med, er to lokale 
dagplejer, som er meget positive, så lige nu 
er der allerede 7-8 babyer/børn tilmeldt, men 
der er plads til flere.

Babysalmesang starter op:
Tirsdag den 27. september 10.30 i Vallensved 
kirke og  varer ca. 45 minutter.
Der er allerede indkøbt tæpper, liggeunder-
lag og  musikudstyr– og vi glæder os til at 
komme i gang – og at byde alle de små og 
store velkomne i vores kirke.
Pris: Det er helt gratis at deltage. 
 
Kontakt Bent Petersen på 40871973 for yder-
ligere information.

Ib Nygaard,
Formand for Vallensved menighedsråd 

Endnu et billede fra landslejren.



Deadline for næste kirkeblad: 4. november 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
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  Marvede Hyllinge Vallensved

SEPTEMBER 2022    

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

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

18. september 14. s. e. trinitatis 9.00 Jakob Grandjean - -

25. september 15. s. e. trinitatis. 10.30 9.00 -

OKTOBER 2022    

02. oktober 16. s. e. trinitatis - - 10.00 Høstgudstjeneste

09. oktober 17. s. e. trinitatis 10.30 9.00 -

16. oktober 18. s. e. trinitatis - - 9.00 Jakob Grandjean

23. oktober 19. s. e. trinitatis - 10.30 -

30. oktober 20. s. e. trinitatis 10.30 16.00 Familiegudstjeneste -

NOVEMBER 2022    

6. november Allehelgensdag - 16.00 Allehelgens-gudstjeneste -

13. november 22. s. e. trinitatis - - 10.30

20. november Sidste s. i kirkeår 9.00 Jakob Grandjean - -

27. november 1. søndag i advent - 10.30 9.00

DECEMBER 2022    

4. december 2. søndag i advent 10.30 - -

11. december 3. søndag i advent - - 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


