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Om julekrybben
”Oksen kyssed
barnets fod…”

Menighedsrådenes
konstituering

Vidste
du..?

I julekrybben ﬁnder vi også Marias forlovede,
den unge mand Josef – skønt er han nu også
så ung endda? Ikke hvis man skal tro julekrybbernes fremstilling, for her ﬁnder vi som oftest en
tydeligvis halvgammel mand med skæg. På denne
måde bliver han mere Marias beskytter, end han
bliver ægtemand, og herved fortæller julekrybben,
at det lille Jesusbarn, som vore øjne ser, ikke er
kommet på grund af mands vilje, men fordi den
guddommelige vilje har sat sig igennem hos den
unge kvinde Maria. Derfor ﬁnder man også tit
en engel i krybbesceneriet, for traditionelt er der
jo en engel til stede, når Gud vil fortælle menneskene noget vigtigt. Englen er det sendebud,
som forbinder det himmelske med det jordiske.
Og hvad så med julestjernen? Den er naturligvis
med, fordi de vise mænd så stjernen gå op i øst,
og fulgte den til stalden, og dermed til Jesus, den
ventede Messias. Men stjernen viser også tilbage
til Det gamle Testamente, idet profeten Bileam så
en stjerne gå op. Det er vigtigt for julekrybbens
tankegods og forståelse, at der hele tiden kan ledes
tilbage til Det gamle Testamente, og ses frem i
en ny forståelse af alt det, der blev lovet engang.
At julekrybber er kommet på mode er meget
forståeligt. Vi har nemlig - måske især i den tid, vi

Nu har vi igen musikgudstjeneste i Everdrup kirke.
I årets tre første måneder holder vi tre torsdage om
aftenen kl 19 en kort gudstjeneste fuld af musik.
I januar er det den 18. hvor vi vil lade roen sænke
sig over os med noget stille musik og enkle tekster
og bønner. En fredfyldt halv time før hverdagens
travlhed tager over igen.

lever i - brug for noget, der taler til vores følelser,
og ikke blot noget, der henvender sig til forstanden formidlet gennem ordets forkyndelse. At det
er sådan, at vi også må have noget for øjet og
følelserne, se, det vidste de gamle salmedigtere,
som f.eks. Brorson, som digter om, at menneskets hjerte i sig selv kan blive en julekrybbe:
”Mit hjerte altid vanker/i Jesu føderum”. Og ikke
mindst ﬁnder vi denne tanke i hans salme: ”Her
kommer Jesus dine små/til dig i Betlehem at gå”,
nemlig hen til julekrybben, for det er her, siger
salmedigteren, at vi med hjertet møder og forstår
den Konge, der er kommet til os i julen. Derfor:
Und dig selv en stille stund ved en julekrybbe, så
også dit hjerte kan blive en sand julekrybbe – du
kan nå det endnu, for Snesere kirkes julekrybbe
står der indtil helligtrekongersdag den 6. januar.
Naturligvis – for julen varer kirkeligt set, om ikke
til påske, så dog til denne særlige januardag.
Sognepræst Eva Melhof

Valg til menighedsråd ﬁnder sted hvert 4. år, men
den post, det enkelte medlem vælges til, kan ændres
én gang årligt ved sidste møde i det gamle år kirkeår.
Det sker næsten altid ved et menighedsrådsmøde i
november, så det nykonstituerede råd er klar til at
virke ved kirkeårets begyndelse 1. søndag i advent.
I Snesere og Everdrups menighedsråd er posterne
blevet fordelt som følger:
Snesere sogn: Formand: Erling Johansson. Næstformand: Mie Thorslund. Kasserer: Mie Thorslund.
Kontaktperson: Kirsten Hornbøl. Kirkeværge: Poul
Erik Jakobsen. Sekretær: Hans-Ole Nielsen
Menighedsrådsmøderne i Snesere sogn ﬁnder sted
første onsdag i måneden kl. 16.30-18.30 i Konﬁrmandstuen og er offentligt tilgængelige. Der kan dog
ﬁnde nødvendige ændringer sted, så tjek på hjemmesiden inden et møde.
Everdrup sogn: Formand: Lis Christiansen.
Næstformand: Hans-Jørgen Petersen. Kasserer:
Helle Østenby Petersen. Kontaktperson: Tove
Maj Gurresø. Kirkeværge: Hans-Jørgen Petersen.
Sekretær: Maria Richter.
Da Ilse Bech-Willumsen har ønsket at udtræde af
rådet grundet ændret arbejdssituation, er det næste
person på listen i ”De nye kræfter”, der overtager
posten, hvilket er Maria Richter.
Menighedsrådsmøderne i Everdrup sogn ﬁnder sted
sidste onsdag i måneden kl. 18.15-20.15 i Stalden og
er offentligt tilgængelige. Der kan dog ﬁnde nødvendige ændringer sted, så tjek på hjemmesiden eller i
udhængsskabet inden et møde.
For begge menighedsråd gælder det, at der ikke er
menighedsrådsmøder i juli måned.

Danmark bliver større

Tindrende lys - violette skygger
Everdrup kirke inviterer til en spændende koncert
den 4. februar kl. 15-17 med Ensemble Storstrøm.
”Tindrende lys - violette skygger” - under denne
poetiske titel præsenterer ensemblet et yderst
velklingende koncertprogram for den populære
besætning: Harpekvintet. Fløjte, harpe og tre
strygere (violin, bratsch og cello) klæder hinanden fantastisk, men der spilles også musik
med modsætninger: lys/skygge, rytme/klang og
gammelt/nyt.
Programmet begynder og slutter med to harpekvintetter: Jean Cras’ meget franske, lyriske og
lysende kvintet fra 1928, der viser alle instrumenters formåen både solistisk og i sammenspil. Og

deroverfor den unge danske komponist Benjamin
de Murashkins helt nye (2016) kvintet ”Episodes
in Chiaroscuro”, som blev skrevet på bestilling af
ensemblet ved 25-års jubilæet i 2016. Endvidere
fremføres Anders Koppels (der under stor festivitas i dansk musikliv fejrede sin 70-års fødselsdag i
sommeren 2017) ﬁne duo for ﬂøjte og harpe. Med
sine til tider sydamerikansk inspirerede rytmer
er det et inciterende værk at lytte til. Strygerne
spiller desuden Schuberts formfuldendte strygetrio
i B-dur - komponeret da Schubert var bare 20 år
gammel.
Der er pause mellem de ﬁre stykker. Der er gratis
adgang til koncerten.

Fastelavn

Gudstjenester

Det er lidt tidligt at omtale fastelavn allerede nu, men da fastelavn falder
i begyndelsen af februar, bør det nævnes, at alt er som det plejer at være i
både Snesere og Everdrup sogne. Det vil sige fastelavnsgudstjeneste for
børn kl. 13.00 i Snesere kirke og kl. 14.00 i Everdrup kirke – begge steder
med efterfølgende tøndeslagning, kåring af kattekonger og –dronninger
og efterfølgende traktement. En mere uddybende omtale følger i næste
Kirkenyt.

Dato
01. jan.
07. jan.
14. jan.
18. jan.
21. jan.
28. jan.

Dagens navn
Nytårsdag
1.s.e.Helligtrekonger
2.s.e.Helligtrekonger
Torsdag
3.s.e.Helligtrekonger
Septuagesima

Snesere
kl. 14.00 NR
kl. 10.30 NR

Vi bor i et fredeligt og venligt lille land. Men det
er ikke mindre, end at vi kan hjælpe mennesker i
fare og nød. Og i kirken tager vi alvorligt, når Jesus
i Mattæusevangeliet siger til de velsignede, som
hører til i hans himmel: ”Jeg var fremmed og I tog
imod mig”. Derfor har vi præster i kirken, som har
en speciel opgave med at tage sig af de fremmede
iblandt os.
Jeg er sognepræst i Snesere og Everdrup, men jeg
er også ﬂygtningepræst her i Næstved kommune
og har til opgave at tage kontakt til de ﬂygtninge,
som bor her hos os og hjælpe dem med at forstå det
danske samfund og falde til her. Der er rigtig mange
frivillige, som gør et stort arbejde for at hjælpe vores
nye medborgere, men som præst kan jeg hjælpe med
kontakter i lokale kirker og menigheder, og det nyder
mange godt af, uanset hvilken baggrund og religion
de kommer med.
En særlig gruppe er de kristne ﬂygtninge, hvor
mange har måttet forlade deres hjemlande, familier,
arbejde, ja alt, fordi de blev forfulgt netop, fordi de
er kristne. De står oftest totalt alene, og de har alle
et stort ønske om at blive integreret og klare sig selv
så hurtigt som muligt, ﬁnde en kirke og blive del af
et aktivt fællesskab. Her kan jeg hjælpe dem med
at ﬁnde ind i en kirkelig sammenhæng, hvor de kan
lære andre at kende og - forhåbentlig - blive en del
af et fællesskab. Disse nye kristne medborgere har
et stort ønske om at være aktive i kirken, og de er en
kæmpe gave til en kirke, som ikke har mange frivillige til at hjælpe med, når der skal ske noget ekstra.
Nete Ertner Rasmussen

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

kl. 10.30 ISR
kl. 19.00 NR

Rosengården:
03. Jan. 10.30 NR

kl. 10.30 EM
kl. 10.30 ISR

