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DØDE, DØBTE, VIEDE

DÅB

VIEDE/ VELSIGNEDE

Bjernede
Helene Victorie Licht Nielsen

Bjernede
Jan Koch og Karina Endahl

Fjenneslev
Anne Nynne Birkner Matthiassen

Fjenneslev
Simon Nielsen og Katrine Nygaard Bøgelund

Minell Lund Svendsen

Andersen

DØDE
Alsted
Villy Pettersson
Fjenneslev

Christina og Henrik Houggaard Jessen (kobberbryllup)
Line Mathilde Saxe Knudsen og Håkon Rødskog
Almås

Per Anker Rasmussen
Else Kristine Christensen

Alsted
Henrik og Merethe Boel Olsen (sølvbryllup)

Slaglille
Ebba Frederiksen
Ruth Viuf

Foto: Sixteen Miles Out
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Præstens ord
Og når engang på Herrens bud

som er med i Den Danske Kulturkanon. Og hans

vort timeglas udrinder,

sange er forevigede af mange kunstnere lige fra

en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
(DDS 729)

2. september er det i år 150 år siden salmedigteren N.F.S. Grundtvig døde og blev begravet 88
år gammel. På det tidspunkt havde han skrevet
1500-1600 salmer foruden sange og bøger og
skabt sig et navn som en af Danmarks største
åndskæmper. Selv om han var præst, fik han en
statsmands begravelse med deltagelse af langt
over tusinde mennesker, heraf 300 præster. Efter
endt gudstjeneste blev kisten kørt med særtog
til Køge, hvor Grundtvig ligger begravet på Køge

Vi kommer selvfølgelig heller ikke uden om “Nu
falmer skoven trindt om land”, uden hvilken vi ikke
kan gå det danske efterår i møde.
I salmen sætter Grundtvig, på smukkeste vis,
menneskelivet ind i høstens tema, idet han kombinerer høstbilledet med den kristne opstandelsestro. I begyndelsen af salmen peger alt i retning af
forfald, livløshed og død. Men ligesom Gud ved
høsten har forsynet os med dejlige gaver, bliver
han hos os med ”det ord, som aldrig
glipper”. Dvs., selv om vinteren er på vej, betyder

Ås.

det ikke afslutning, fordi Gud er med os.

Grundtvig var foruden digter og præst også

Ligesom det bliver forår og sommer igen, således

hi- storiker, politiker, højskolemand, lærer og
sprogmand og måske den mest betydningsfulde
person i dansk kultur- og åndsliv overhovedet. I
hvert fald kan hans bidrag næppe overvurderes,
og hans digte er stadig blandt dem, vi oftest

følger Guds rige. Den vinter, et hvert menneske
går i møde i sit eget liv, er ikke bare en undergang, men en overgang – til paradis.
Grundtvig afslutter sin salme med en lovprisning

synger i kirken og fra Højskolesangbogen.

til Gud (Faderen) og Jesus Kristus (Sønnen) og

Af væsentligste værker kan bl.a. nævnes

”Hans Ånd som ledsager os til Himlen med tro og

Grundtvigs digt ”De levendes Land” (1824),
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Erik Grip til Simon Kvamm og Nephew.

Helligånden, der gør Gud nærværende blandt os:
håb og kærlighed”.

SIDEN SIDST
Skumringsgudstjeneste
12. maj 2022

Smuk vandretur til skumringsgudstjeneste bededagsaften - dejlig bededagsaften i Fjenneslev
Kirke og Sognehus.
En gruppe bestående af alle generationer gik
fra Skaterbanen i Fjenneslev igennem det flotte
landskab med gule rapsmarker til Fjenneslev
Kirke, hvor der blev afholdt en god og velbesøgt
gudstjeneste. Efterfølgende var Sognehuset fyldt,
og alle nød i fællesskab de varme hveder, samtidig med at lokalet summede af samtale.
En flot solnedgang var baggrundstæppet for
starten af tilbageturen med faklerne. Vandrerne
blev sendt af sted af flere af arrangementets
øvrige deltagere. Mørket nåede i år ikke at sænke
sig, men gruppen blev forøget med flere, som på
tilbageturen ad stierne beundrede stilheden og
landskabet.

Sommerkoncert
16. juni 2022
16. juni blev der for første gang siden 2019
afholdt sommerkoncert i Bjernede Kirke. Og
hvilket dejligt gensyn! Ved koncerten medvirkede
Hvidekoret og kirkesanger Michael Kammer med
en række dejlige og stemningsfulde sange. Ved
lejligheden medvirkede også trompetist Erling
Skovdal med en buket af kendte danske sommersange. Også organist og korleder Lars Klit gav
en prøve på sin kunnen og spillede W. A. Mozart:
Menuet i D-dur (KV 355), hvilket også var en
berigende oplevelse.
Alt i alt en vidunderlig aften, der blev afsluttet
udendørs med kransekage og bobler under den
nedgående danske sommersol.
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Sogneudflugt
29. maj 2022
25 deltagere satte kurs mod Næstved, hvor vi overværede gudstjeneste i Sct. Peders Kirke - en stor,
imponerende kirke. Der var 2 barnedåb, og det var jo dejligt at opleve barnedåb en søndag i den
almindelige kirketid. Så gik turen videre til Rønnebækholms Park, hvor vi fik sandwich og drikkevarer.
Herefter kørte vi til Holmegaards Glasværk, hvor vi var så heldige, at der var udstilling af Picassos
keramiske værker, og hvor vi selvfølgelig også kunne beundre glaskunsten gennem tiderne. En rigtig
god dag med masser af indtryk.

Sommersangaftener

7. juli/ 4. august 2022 Alsted / Fjenneslev
Hen over sommeren har der været afholdt to dejlige sommersangaftener i pastoratet. Ved den første
sangaften i Alsted Legathus’ smukke have var det to af vore stedlige kirkemusikere, Lars Klit og Poul
Malthe, der stod for programmet, mens programmet i Fjenneslev blev ledet af Jørgen Christoffersen,
kirkesanger Michael Kammer og på klaver Sonnich Engsted. Pga. regn og tordenvejr blev arrangementet rykket til Fjenneslev kirke.Begge aftener var meget stemningsfyldte med luften fyldt af musik,
glæde og fællesskab. Vi takker for et par gode dage.
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Havegudstjeneste
19. juni 2022

Regnen silede ned søndag formiddag, og derfor blev en del af Aktivitetshuset Vrangshøjs lokaler omdannet til kirke, fordi havegudstjenesten blev flyttet indenfor. Vrangshøjs gode opbygning blev endnu
en gang fastslået, idet den ene del af fælleslokalet var kirke, og i fælleslokalets anden del var der dækket op til kirkefrokost til de knap 30 personer, som havde tilmeldt sig.
Sognepræst Anders Frederiksen holdt en fin prædiken med et hint til ugens debat om kagepersoner
og om at måtte lege cowboy- og indianerlege. Han anvendte også H.C. Andersens historie ”Fem fra
en ærtebælg” om ærternes ønsker og om den ene ært, som landede i mosset ud for vinduet ind mod
en syg piges seng. Og pigen fik noget at kigge på og blev rask, ”og hun foldede sine fine hænder over
ærteblomsten og takkede Vorherre for den”. Kirkesanger Michael Kammer sang herefter solo ” I Danmark er jeg født”. Ved den efterfølgende fælles frokost hyggede alle sig, og der var livlig samtale.

Kirkesanger Michael 80 år
17. august fyldte vores ven og kirkesanger
Michael Kammer 80 år.
Michael blev ansat i 2010 og har i mere end ti år
beriget sognene med sin skønsang.
Foruden at have styrket menighedssangen
betydeligt har Michael, i kraft af sin fortid som
operasanger, igennem årene været et lysende
indslag ved sognenes mange koncertarrangementer. Vi er Michael meget taknemmelige for
hans færdigheder og professionalisme. Og vi
er glade for Michaels muntre og omgængelige
omgangstone. Vi håber på mange dejlige toner
og sange fremover.
Tillykke med dagen fra os alle.
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Efterår i kirkerne

SEPTEMBER

OKTOBER

Søndag 11. september

Søndag 2. oktober

Fjenneslev Kirke kl. 9.00*
Bjernede Kirke kl. 10.30

Lørdag 17. september
Slaglille Kirke kl. 13.00

Søndag 18. september

Fjenneslev Kirke kl. 10.30*

Torsdag 6. oktober

Bjernede Kirke kl. 11-13.00: sangcafé

Søndag 9. oktober

Slaglille Kirke kl. 10.30

Alsted Kirke kl. 9.00
Slaglille Kirke kl. 10.30

Søndag 25. september

Søndag 16. oktober

Alsted Kirke kl. 10.30

Onsdag 28. september

Bjernede Kirke kl. 19.00: Bibelhistorisk gudstjeneste

Fjenneslev Kirke kl. 9.00*
Bjernede Kirke kl. 10.30

Søndag 23. oktober
Alsted Kirke kl. 9.00*

Torsdag 27. oktober

Fjenneslev Kirke kl. 17.00: spil dansk koncert
med Hvidekoret

Søndag 30. oktober
Slaglille Kirke kl. 10.30
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NOVEMBER
Søndag 6. november
Bjernede Kirke kl. 17.00

Søndag 13.november

Fjenneslev Kirke kl. 9.00*

Søndag 20. november

Slaglille Kirke kl. 10.30
Alsted Kirke kl. 16.00: koncert

Søndag 27. november

Bjernede Kirke kl. 9.00
Fjenneslev Kirke kl. 10.30*

GUDSTJENESTER I
SLAGLILLE PLEJEBOLIGER

Hver den 1. onsdag i måneden kl. 14.30.
Pårørende er velkomne

BEMÆRK
Gudstjenester markeret med * betyder at der
vil være kirkekaffe med brød / kage.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE I
NÆSTE UDGAVE AF KIRKEBLADET.

Søndag 4. december
Slaglille Kirke kl. 9.00
Alsted Kirke kl. 10.30

Foto: Craig Pattenaude
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EFTERÅRETS ARRANGEMENTER

Dansk-Polsk

Spil dansk dag

TORSDAG17.
2. SEPTEMBER
JUNI KL 11-14.00
LØRDAG
KL. 13.00

TORSDAG 27. OKTOBER KL. 17.00

Igen
i år holdes
der dansk-polsk
(økumenisk)
Sangcafé
i Bjernede
Ringerhus med
efterfølgen-

Det endelige program er ikke endeligt fastlagt,

gudstjeneste
de let frokost.i Slaglille Kirke, dvs. en gudstjeneste på tværs af forskellige kirkeretninger.
Musik, samvær og fællessang er godt for både
Her deltager bl.a. den katolske kirke i Næstved og
sjæl og legeme. Derfor glæder vi os til igen at
Slagelse, Det Danske Hjemmeværn samt Polonia
kunne synge og være sammen. Temaet er som– dansk-polsk venskabsforening.
merens
sange,baggrund
og vore dygtige
kirkemusikerei vil
Den historiske
er flynedstyrtningen

men vi kan dog afsløre, at udvalgte sange fra

stå
for noget
ligesom
der vil
Slaglille
underaf2.underholdningen,
verdenskrig. Dagen,
der minder

med efterfølgende kaffe og drikkevarer til 50 kr.

være
komme kommer
med sangønsker.
os om,mulighed
at fredenfor
ogatfriheden
med en

for voksne og 25 kr. for børn. Tilmelding er nød-

pris,
bliver
i årmad
ogsåog
mindet
med
omtanke
Pris 25
kr. for
drikke.
Allesærlig
er velkomne.

vendig og skal ske til formand Sonja Grangaard

på situationen i Ukraine og Østeuropa.

ved sms, tlf. 2141 4833 eller mail

Den 17. september er det præcis 79 år, siden

fjenneslev-kirke@mail.dk – betaling kontant eller

ulykken fandt sted.

på MobilePay 53716 eller konto 1551-5228689

Ringerhuset,
Slaglille KirkeBjernede

Fjenneslev Kirke

Hvidekorets repertoire danner ramme for dette
års festkoncert. Desuden medvirker vores kirkesanger Michael Kammer med et par soloindslag
fra den danske sangskat.
Efter arrangementet i kirken er der fællesspisning

Alle er hjertelig velkomne.

Menighedsmøde
SØNDAG 2. OKTOBER KL. 11.30

Efter mødet er der mulighed for at fortsætte snak-

Fjenneslev Sognehus

ken over 2 stk. smørrebrød og en øl/vand. Det

Slaglille-Fjenneslev menighedsråd holder

koster 40 kr. Tilmelding til spisningen skal ske

menighedsrådsmøde.

til formand Sonja Grangaard, fjenneslev-kirke@

Hvad er et menighedsmøde? Det er et møde,

mail.dk, eller på sms 2141 4833. Betaling på

hvor menighedsrådet redegør for sidste års regn-

dagen enten ved kontant eller ved mobilepay.

skab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed
i det forløbne år og orienterer om den planlagte
virksomhed i det kommende år.
Blandt mødedeltagerne vælges en ordstyrer, og
der udfærdiges referat af mødet. Er det noget for
dig? Prøv og kom og hør!
Til mødet serverer menighedsrådet kaffe, boller
mv. Der er ingen tilmelding.
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Foto: Nathan Lemon

Kirkevandring
SØNDAG 25. september kl. 9.00
Mellem Alsted og Fjenneslev
Start: kl. 9.00 i Fjenneslev Kirke med en kort andagt, hvor organist Lars Klit spiller til fællessalmerne, og hvor sognepræst Anders Frederiksen oplæser en kort tekst. Kom og nyd kirkerummet og musikken.
Vi går ad Tornmarksvej. Turen på 3,9 km foregår i roligt tempo, så der er tid til ro og hyggelig
snak samt at nyde det åbne landskab med den smukke natur. Turen gennemføres uanset
vejret.
Kl. 10.30 deltager vi i gudstjenesten i Alsted Kirke.
Alle inviteres til at deltage i vandringen. Minicrossere og andre mulige køretøjer er velkomne.
Ring gerne til Margit Nielsen 2177 7611, hvis du ønsker at gå et stykke af vejen, men gerne vil
transporteres videre.
Legathuset i Alsted er åbent fra kl. 9.30, her vil der være brød, kaffe og te parat til høflig selvbetjening, efterhånden som du/I ankommer.
Vi kigger lige ind i Genbrugsen i Alsted, inden turen går tilbage til Fjenneslev Kirke.

Foto: Craig Pattenaude
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Koncertgudstjeneste
ONSDAG 28. SEPTEMBER KL. 19

med tekster fra Halfdan til Nordbrandt - og

Bjernede Kirke

smagsprøver på hans nye guitarkompositioner,

Som gæstemusiker får vi den fantastisk dygtige

der er inspireret både af blues og af nordisk

visesanger og guitarist Anders Roland på besøg

folkemusik.

i kirken. Han har skrevet ni sange til tekster fra

Noget at lytte til – og noget at synge med på.

Salmernes Bog, fra Ida Jessens nyoversættelse
af Biblen. Det er blevet til albummet ”Herren er

Live blander Anders alle nuancerne fra sin store

min hyrde”, som er Rolands femte album. Album-

palet – og serverer det hele med stort instrumen-

met er indspillet i 2021 i netop Bjernede Kirke.

talt overskud og masser af humor.

Om Anders Roland
Anders Roland er en garvet veteran på vise- og
folkemusikscenen.
Lige fra Hvalsøspillemændene i 70erne har han
vandet og gødet rødderne inden for mange grene
af musiklivet – som sanger, sangskriver og komponist - og han er en alsidig akustisk musiker på
guitar, violin og flere andre strengeinstrumenter.
Kort efter sangskriverdebuten i 1981 begyndte
han sit mangeårige samarbejde med Erik Grip,
hvis makker og modstykke han var i lange perioder i 80erne og 90erne.
Tilbage i 1984 begyndte han samarbejdet med
guitaristen Finn Olafsson, og med deres tilbagelænede lyriske og instrumentale overskud blev
de hurtigt landets førende guitarduo. De spillede
utallige koncerter, leverede masser af kompositioner for TV, film og radio, og var ”tidens lyd”,

TORSDAG 6. OKTOBER KL. 11-13.00

som akkompagnatører og studiemusikere.

Ringerhuset i Bjernede

I dag har Anders Roland et fornyet fokus på

Bjernede med masser af musik, samvær og

viserne og folkemusikken, der var hans udgangspunkt, da han for over 50 år siden begyndte at
optræde.
Når Anders Roland optræder solo, vil der være
gamle folkeviser og nye sange på programmet,
12

Sangcafé
Igen i det tidlige efterår vil der være sangcafé i
fællessang. Temaet er sensommerens og
efterårets sange, og vore dygtige kirkemusikere
vil stå for noget af underholdningen, ligesom der
vil være mulighed for at komme med sangønsker.
Pris 25 kr. for mad og drikke. Alle er velkomne

Koncert - Nordiske klange
SØNDAG 20. NOVEMBER KL. 16.00
Alsted Kirke

Med Louise Trojahn, Poul Malthe og Lars Klit
Uden at tænke over det er mange af de salmer, vi
synger i kirken, bygget på meget gamle folkeviser
og fører dermed arven videre med den nordiske
toneklang.
Til denne koncert vil trioen nyfortolke mange af
disse salmer og fortsætte traditionen og samtidig
give dem et strejf af nutidig klang.
Der vil også blive sunget andre viser og sange
kendt fra de nordiske lande, og enkelte vil blive
sunget på originalsproget (udover dansk), da
begge sangere har henholdsvis svensk og norsk
baggrund. Der vil også være fællessange, hvor
publikum får lov at røre stemmebåndet.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag i Alsted
Kirke.

Foto: Ben White

Ny biskop valgt
BISPEVIELSE SØNDAG 4. SEPTEMBER
Menighedsrådene har været til valg, og 15. juni
blev det afgjort, hvem der skal efterfølge Peter
Foto: Karly Santiago

Fischer-Møller som ny biskop over Roskilde Stift.
Valget faldt på Ulla Thorbjørn Hansen, som bliver
den 65. biskop i rækken.
Bispevielsen finder sted ved en festgudstjeneste
søndag 4. september 2022 i Roskilde
Domkirke.
Vi havde den glæde at høre Ulla ved et foredrag
i Slaglille-Bjernede Foreningshus i fjor. Her fortalte hun om sit arbejde som ”Dødsbud” og som
udsendt præst i Afghanistan sammen med de
danske styrker. Billedet er taget ved foredraget.
Vi ønsker Ulla tillykke med valget.

13

Konfirmanderne og deres konfirmandord
26. maj 2022

Bjernede
Sissel Larsen
Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder
alt. (1. Kor. 13,7)
Oskar Wettendorff Eisvang
Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet
til for sine venner. (Joh. 15,13)
Martin Kjeldsen Josefsen
Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig,
skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever
og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. (Joh.
11,25-26)
Jakob Senika Jespersen
Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra
oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes
forandring eller skiftende skygge. (Jak. 1,17f.)
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Emma Lykke Timmermann Munk
Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og
af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit
sind og din næste som dig selv. (Luk. 10,27)
Hjalte Stærk Andersen
Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig
ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig
overalt hvor du går. (Josva 1,9)

Slaglille
Christian Ole-Emilio Clausen
Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men
Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Fjenneslev

Alsted

Mathilde Ross Taarnager
Så bliver da tro, håb, kærlighed disse tre. Men

Cecilie Toft Skov Kristensen
For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

størst af dem er kærligheden. (1. Kor. 13,13)

skal fortabes, men have evigt liv. (Joh. 3,16)
Sebastian Kjærbye Clausen
For bjergene kan rokkes og højene vakle, men
min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig

Victor Thoendal Jacobsen
Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der
kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror

barmhjertighed. (Es.54,10)

på mig, skal aldrig tørste. (Joh. 6,35)

Mads Janerka Olsen
Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Sisse Simone Langtofte Larsen
Saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller
rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og
stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte

(Matt. 28,20)

være. (Matt. 6,20-21)
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1 Nu falmer skoven trindt om land,

3 Men i vor lade, på vor lo,

og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

2 Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

4 Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.

Tekst: N.F.S. Grundtvig,1844

Foto: Davor Denkovski

