Vi synger advent ind

Kirkenyt fra 2 sogne og 3 kirker

Snesere - Everdrup - Skt. Peders Kapel

Allehelgen i Snesere kirke
Søndag den 5. november kl. 14.00
Allehelgensdag har eksisteret langt tilbage i
kirkens historie og er en dag, hvor man mindedes
alle de, som gik forud og de som led og døde
for deres kristne tro. Allehelgensdag er stadig
en mindedag, nemlig den dag i kirkeåret, hvor
vi giver plads til minderne og beder for dem,
vi har mistet – enten for længe siden eller dem,
vi har taget afsked med for ganske nylig. Dem,
som stadig står lyslevende i vores erindring og
som efterlod en tom plads i os. I en af de nyere
dåbssalmer synger vi, at ”Dåbens lys er tændt, når

livet slukkes”. Derfor tænder vi et særligt lys ved
alteret denne dag, som et symbol på den tanke,
at ikke engang døden kan slukke den gnist Gud
plantede i os ved vores dåb. Der vil også blive
tændt et lys for alle, som er døde i sognet siden
allehelgen sidste år, og navnene på dem vil blive
læst op. På de grave, som er kommet til siden allehelgen sidste år, vil der blive sat et lys, ligesom lys
vil pryde fællesgraven. Alle er velkomne til denne
særlige mindedag i kirken.
Sognepræst Eva Melhof

Året har 16 måneder - sådan digtede forfatteren
Henrik Nordbrandt i 1986 i bogen ”Håndens
skælven i november”: Året har 16 måneder:
november, december, januar, februar, marts,
april, maj, juni, juli, august, september, oktober,
november, november, november, november…”.
Altså 5 gange november. Man skal vist ikke være
litteraturprofessor for at indse, hvad Nordbrandt
mener, man skal vel bare være menneske, og mon
ikke det fremmer forståelsen, når man er nordbo?
Kulde, regn i stride strømme, blæst og storm.
Sådan oplever de ﬂeste november måned, årets vel
mindst populære måned. En måned, der nok kan
trænge til at vi sætter fokus et andet sted. Det vil vi

derfor gøre ved en hverdagsgudstjeneste den 23.
november kl. 19 i Snesere kirke. Sammen med
årets konﬁrmander fra Snesere og det lokale kor
”Kor for Sjov” vil der blive lejlighed til at dyrke
lyset, håbet og glæden. Så derfor: Oplever du, som
utallige andre danskere, at november er en måned,
der bare skal overstås, ja, så lad vejen falde forbi
kirken og få ﬂyttet fokus fra mørke, regn og blæst
til det modsatte.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en
forfriskning i kirkerummet og våbenhuset. Som
nævnt torsdag den 23. november kl. 19.00.
Sognepræst Eva Melhof

Temagudstjeneste i Snesere kirke

Møde mellem gammel og ung
Snesere kirke afholder eftermiddagskoncert
søndag den 19. november kl 15. Koncerten er med
Monica og Emory, og den tager udgangspunkt
i digte af den amerikanske digter Emory Lou
Thomsen. Monica har skrevet sangene til Emorys
digte, og ind imellem Monicas performance med
sang og på klaver, vil Emory læse højt for os med
sin livfulde 96-årige stemme. Den musikalske stil
i Monicas sange vil denne søndag rumme alt det
amerikanske: Folk, country, jazz og popballade.
Herudover vil der være et par fællessange om
årstiden.
Emory blev født i Atlanta, Georgia 1921 i et
raceadskilt USA. Hendes liv bød fra begyndelsen
på store udfordringer. Et centralt tema i Emorys
digte er defor, at har vi set det dybeste mørke,
skinner lyset endnu klarere i vores liv. Derfor takker Emory Gud for mørket i digtet: ”Thoughts”,
som Monica har sat musik til.
Det var kærligheden til en dansk mand, der bragte
Emory til København og sidenhen til Bækkeskov,
hvor hun levede i 40 år. Da hun mistede sin mand
for 15 år siden, ﬂyttede Emory til Præstø, hvor hun

Gudstjenester

Dato
5. nov.
5. nov.
12. nov.
19. nov.
23. nov.
26. nov.
26. nov.

Kirkeåret går på hæld

Så nærmer vi os årets afslutning - kirkeårets
afslutning altså. Kirkens år begynder nemlig med
advent som er optakten til Jesu fødsel. Det ville jo
være mærkeligt, at vi begyndte året med, at Jesus
bliver slået ihjel i påsken og så slutter det med, at
Jesus bliver født. Nej, vi starter med at tænke over,
hvad det betyder for os - dig og mig - at Jesus kom
til verden.
Så fortsætter vi med tiden omkring De hellige tre
kongers besøg i Bethlehem, og med fastelavn begynder en tid, hvor det er meningen, at vi skal tænke
over, hvordan vores liv er blevet anderledes, fordi
Jesus gik i døden for os langfredag og stod op og
blev levende igen påskemorgen.
Påsken er kirkens største og vigtigste højtid. Efter
den kommer pinsen, hvor Guds hellige ånd kommer
til os for at hjælpe os i vores hverdag med at forstå
Jesus bedre og lære os at holde os tæt til Gud. Ved
Helligånden kan Jesus være hos os altid, så vi aldrig
er alene, men tværtimod har muligheden for at leve
hver dag med Hans fred og styrke og glæde og
kærlighed i os.
Resten af året er beregnet på netop at give Helligånden plads til at vise os, hvordan alt det her med
Jesus hænger sammen, så vi kan vokse i troen på
Gud og hver dag komme ham nærmere. Og også
give os mulighed for at vise det til andre, så de også
kan lære Jesus at kende.
Så lad os her i november lægge dette år bag os
med al dets glæder og sorger og se frem til et nyt år
med muligheder, som vi ikke kender endnu. Måtte
Gud give os fred og kærlighed i overﬂod i året der
kommer. Nete Ertner Rasmussen

Halloween i Everdrup

ﬁk mange nye venner. Monica Jakobsen voksede
op i et nabohus til Emory. Monica skrev i sine
tidlige år digte og sange, og et særligt venskab
mellem Emory og Monica udviklede sig: Et
ﬁlosoﬁsk rum, hvor de store spørgsmål blev stillet.
Monica Jakobsen er cand.mag. i musikvidenskab
og har i en årrække optrådt som sanger og musiker
i ud- og indland.
Vel mødt til en eftermiddag med livsvisdom, tro
og glæde. Efter koncerten vil der som sædvanligt
blive skænket et lille glas vin/vand til at gå hjem
på. Der er Fri entré.

Julekoncert med nissepigen Kandis
En elsket nissepige kommer til Everdrup kirke
søndag den 26. november kl. 16.30.
Men først skal byens juletræ tændes, præcis
som det plejer, og når det er sket, åbner kirken
dørene til julekoncerten. Det er ingen ringere
end nissepigen Kandis, der kommer, kendt fra
Pyrus julekalendrene på TV2. Hun vil sammen
med kirkens nye organist Alexander underholde børn og voksne med Pyrus julekalendrenes
mange velkendte sange som f. eks “Glad i Bad”
og mange andre kendte julesange. Og der bliver

Ved gudstjenesten den 26. november kl 10.30 i Skt.
Peders kapel siger vi farvel til kirkeåret, som gik og
tager forskud på det nye år ved at synge advent ind.
Vi bruger både højskolesangbogen og salmebogen,
og så synger vi de kendte og elskede sange, som
hører december til. Jeg har valgt to på forhånd og
ellers er valget frit, og med vores nye organist ved
klaveret skal det nok blive festligt. Kom og foreslå
netop din yndlingssang eller -salme.
Nete Ertner Rasmussen

selvfølgelig også fællessang
med julesange- og salmer,
som alle kan synge med på.
Bag nissepigen Kandis
gemmer sig Christiane Bjørg
Nielsen, der er uddannet
skuespiller fra Statens Teaterskole. Men det ser
man ikke til julekoncerten, hvor det er nissepigen
Kandis, der står for juleunderholdningen.
Der er som sædvanlig gratis adgang for alle og alle
er velkomne.

Dagens navn
Allehelgen
Familiegudstjeneste
Højmesse
Højmesse
Hverdagsgudstjeneste
Syng med - advent
Børnejulekoncert

Snesere
14.00 EM

Den 5. november kl 14
har vi en anderledes
allehelgens gudstjeneste i
Everdrup. Den er nemlig
specielt for børn og deres
forældre. Vi skal bede lidt,
synge lidt, lytte lidt, lege
lidt, spise lidt og hygge
meget. Er der nogen, som kan lide cupcakes?
Nete Ertner Rsmussen

Velkommen til ny organist

Fra den 1. november vil Alexander
Bak-Hansen sidde
på orgelbænken eller
ved klaveret ved
kirkelige handlinger
i pastoratet. Helt ny i
kirkelig henseende er
Alexander dog ikke,
idet han var vikar ved
jazzbrunchen i Everdrup midt i august,
hvor han vakte glæde med sit rytmiske klaverspil.
Alexander er musiker og går på MGK i Køge. Med
den ny stilling som organist her i pastoratet har han
valgt at koncentrere sig om orgelspillet. Vi byder
Alexander velkommen og glæder os over at have
fået ham som organist her i pastoratet.

Everdrup

Hvem, hvad
og hvornår?
Præster i pastoratet:
Sognepræst Eva Melhof,
Præstegården, Brøderupvej 54, Snesere,
4733 Tappernøje, tlf. 55 96 51 08
mail: eva@melhof.dk (ma fri)
Sognepræst Nete Ertner Rasmussen
Præstegården, Kildebakken 1,
Everdrup, 4733 Tappenøje
tlf. 55 56 40 17 mobil: 30 35 40 17 (bedst
ma-to 8-9)
mail: ner@km.dk
Sognepræst Ingrid Rosengren
Akademigrunden 14 A, 4180 Sorø
tlf. 30 30 08 21 (træffes bedst: ti-to 9-10)
mail: insr@km.dk
Henvendelse vedr. attester til kordegn
Jessie Kiens tir 10-14 tlf. 55 72 31 03
og fre 10-13 tlf. 55 73 71 10.
Gravere: Telefontid: ti-fr 12-13
Snesere: Merete Johansson, 55 96 73 13
Everdrup: Bitten Nørby, 51 31 61 28
Menighedsrådenes formænd:
Snesere: Erling Johansson, Askovvej 13,
Åside. Tlf. 5596 5280
Everdrup: Lis Christiansen,
Stavnstrupvej 9, Stavnstrup. Tlf. 5556 4269
Kirkernes hjemmesider:
Snesere: www.sneserekirke.dk
Everdrup: www.everdrupkirke.dk
Kirkebilen kører til alle gudstjenester
og arrangementer i de to sogne.
Ørslev Turisttraﬁk tager imod
bestillinger indtil dagen før
gudstjenesten/arrangementet på tlf.:
Mandag til fredag:
55 98 60 00
Lørdag:
61 63 42 00

Sankt Peders Kapel
EM: Eva Melhof
NR: Nete Ertner Rasmussen
ISR: Ingrid Sofie Rosengren

14.00 NR
10.30 ISR

Rosengården:
01. nov. 10.30 Ingrid

10.30 ISR
19.00 EM
10.30 NR
16.30 NR

