KIRKE OG MENIGHEDSRÅD

Fra Allerslev Kirke til Jungshoved Kirke
En kirkevandring, 6. juni 2019
Denne dag holdt vi gudstjeneste på
en lidt anden måde, end vi plejer. Vi

begyndte med et par salmer i Allerslev Kirke, fik morgenmad i præstegårdens konfirmandstue og vandrede
derpå afsted i det skønne vejr til Rekkendeskoven. Her holdt vi en kort
pause, inden vi fortsatte til Jungshoved Kirke og sluttede af i Rejsestalden med frokost.
Mens vi holdt pause i skoven og fik
lidt drikkelse at styrke os på, talte jeg
- nu vi var på ’gå-ben’ – om dette at
’vandre’ i lyset af forskellige bibelske historier.
For Bibelen kan man læse som en
lang historie om at vandre. Ikke vandring som en fornøjelig gåtur, for at
nyde naturen, få motion og den slags,
men en vandring frem imod noget
andet, noget nyt og bedre.
Tænk blot på historierne om Abraham, der vandrede, og Moses, der
førte israelitterne gennem ørkenen
for at nå frem til ’det forjættede
land’. Det var som bekendt en

’ørkenvandring’. Og Jesus selv vandrede også: Fra barndomsbyen Nazareth frem til Jerusalem.
Men også i hans forkyndelse er vandringen et vigtigt tema: Til kvinden
grebet i ægteskabsbrud siger han
’Gå, og synd fra nu af ikke mere’ (Johannes 8,11), og til en lam
mand, han helbreder, siger han: ’Rejs
dig, tag din båre og gå
hjem’ (Markus 2,11), for nævne et
par eksempler.
Altså ’gå’ og ’gå væk’. Og hvorfor?
Svaret er: Gå hen imod noget nyt,
noget andet end det, man kan opleve
som en fastlåsthed. Sådan som fx en
fortid kan holde mennesker fast i.
Siger man om en, at han har ’en fortid’, så er det sjældent noget godt.
Vi må forestille os, at kvinden i historien i almindeligt omdømme var
stemplet af en ’synd’, som hun ikke
kunne komme fri af, og hvad angår
den lamme mand, så var han helt
konkret bundet til sengen af sin sygdom. Ingen kunne komme fri, og til
dem begge siger Jesus ’Gå. Du er
fri’.
Den lamme er fri af sin sygdom, og
kvinden af deres fordømmelse, og i
historien om hende fortælles det,
hvorledes mændene omkring hende
smed de sten på jorden, som de havde været parate til at kaste imod hende.
I historierne om Jesus er hans frelsergerning, at han sætter dem fri. For nu
skal de ikke leve i lyset af skyld og
skam og med fordømmelserne imod
sig, men i lyset af hans frelserord:
’Du er tilgivet’.
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Det er det, der er den dybere mening
med det kendte udtryk ’syndernes
forladelse’: Der er nemlig noget, vi
skal ’forlade’, altså gå vores vej væk
fra. Og gøre det på hans ord. Det er
fortiden, og alt der hører den til!
Og hvorfor. Vel fordi, at i samme
grad fortiden binder, bliver det vanskeligere at forholde sig til nutiden.
Og nutiden var vigtigere for ham.
Bl.a. derved, at det altid er i nutiden,
at man møder sin næste. Næstekærlighed med tilbagevirkende kraft
findes ikke!
Begge skulle de på Jesu ord ’gå’. Det
er som en vandring gennem livet, og
vi har hver vores vandring at forholde os til med hans ord ’gå’ i baghovedet. Dengang som nu. ♦

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Foredrag og og orgelkoncert i Jungshoved Kirke

Torsdag 3. okt., kl. 19.00
Orglet i Jungshoved Kirke har 50 års jubilæum i år. Organist ved Sct. Nicolai
Kirke i Vejle, Erik
Kure, holder foredrag om orglet og orgelbyggeren og giver koncert på orglet.
Indtryk fra en tur til Israel
Præstegården i Allerslev, onsdag 23. okt., kl. 19.00
Vi skal høre om Nazareth og Bethlehem, Masada-klippen i Judas ørken og
naturligvis til Jerusalem. Fortalt af Torben Møllenbach.
Jødedom og ’Israel’
Foredrag ved tidligere overrabbiner Bent Lexner
Rejsestalden ved Jungshoved Kirke, tirsdag 12. nov., kl. 19.00
Adventsmøde,
Præstegården i Allerslev, onsdag 4. dec. kl. 14.30
Ligesom sidste år får vi også i år besøg af den lokale musiker Peter Fritsch og
hans kone Antje, begge kommer oprindeligt fra Tyskland. De spiller og synger
julemusik akkompagneret dels på guitar og dels på fløjte.
De 9 læsninger,
Allerslev Kirke, tirsdag 17. dec. kl. 19.30
Medvirkende er Herlufsholmkoret ’Herlufs Vokaler’ under ledelse af Karsten
Gyldendorff.
Alle er velkomne.
Teatertur
Efter en forrygende teater- og musikoplevelse i januar med ’Amadeus’forestillingen om Mozart på Det kongelige Teater glæder vi os til at gå i gang
med arrangementet af den næste teatertur. Endnu har vi ikke fundet stykket, og
billetsalget er ikke gået i gang på alle teatre. I løbet af august håber vi på at have fundet et godt stykke, og så snart vi har det klart, så melder vi besked ud
gennem vores nyhedsbrev.
Er man interesseret i at stå på den nyhedsliste, så send os en besked, så kommer man på listen. Her får man besked ikke kun om teaterture, men også om
arrangementerne i øvrigt i og ved Allerslev og Jungshoved kirker.
Stina og Torben Møllenbach Tlf: 55996017 mail: Torm@km.dk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fødsel: Jordmoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor.
Sognepræsten registrerer fødslen, og
moderen får besked i sin e-boks. Er
moderen gift, registreres manden
samtidig som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen
via borger.dk afgive en Omsorgs- og
ansvarserklæring. Den skal være indtastet inden for 14 dage efter fødslen.
Er det ikke sket, bliver faderskabet
afgjort af statsforvaltningen.
Dåb: Et barn skal have et navn senest
seks måneder efter fødslen enten ved
dåb i kirken eller ved navngivning.
Ønsker man sit barn døbt, henvender
man sig til den præst i hvis sogn, man
ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal
der være en gudmor eller -far samt
mindst to faddere ud over evt. forældrene. Forældrene må gerne være
skrevet op som faddere.
Ønsker man ikke sit barn navngivet
ved dåb, skal man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit
barn. Herefter indføres navnet i kirkebog og folkeregister, og man får besked i sin e-Boks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste sognepræst eller kordegnekontor, uanset hvor man er døbt.
Vielse: Aftales med sognepræsten.
Inden vielsen skal man via borger.dk
udfylde en ægteskabserklæring.
Kommunen udfylder herefter en prøvelsesattest, som sendes til den pågældende sognepræst.

4

Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til sognepræsten oftest via en
bedemand. Bisættelse og begravelse
aftaler man med præsten. Desuden er
der mulighed for, at man kan få afdødes aske spredt ud over åbent hav.
Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at benytte sig af de digitale muligheder,
kan man på borger.dk printe almindelige papirblanketter ud, som man så
udfylder.
Yderligere vejledning kan man få hos
sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39,
Allerslev, 4720 Præstø,
tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk.
Træffetid: Alle dage efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og personale, og desuden er kirken lukket for
kirkelige handlinger.

Øvrige telefonnumre findes på næste
side

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Adresser og telefonnumre:
BEGGE SOGNE
Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.:
55 99 60 17 og på mail: torm@km.dk.

Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der
altid er mulighed for at få en kop kaffe
(eller te) og en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser,
dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun
Mandag: Fridag for præst og persona- én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev
le, og kirken er lukket for kirkelige og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tidspunkt.
handlinger.
Kirkebilen kan også bestilles til alle
kirkelige arrangementer i Allerslev
Organist Elena Stilling
Præstegård og Jungshoved Rejsestald.
21 26 66 08
Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen,
Kirkesanger Bodil Agerbo
der kører fra begge sogne og fra
25 14 07 94
Præstø. Man skal tilmelde sig dagen
Kasserer
før inden kl. 12 hos Dan Taxi VordingRegnskabsfører Anne-Lise Nielsen
borg, 70 25 25 25 eller 88 70 06 40.
Faxe Ladeplads
24 25 11 51
ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Rita Larsen
55 99 60 30
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Eli Frandsen
55 99 91 99
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk
Kirkeværge Bent Pedersen
24 80 08 32
http://www.jungshovedkirke.dk

Delebussen ”Frøen” kører til gudstjenesterne kl.10.30 i Jungshoved Kirke
for de, som ønsker det. Tilmelding er
nødvendig på tlf: 24 80 08 32, gerne på
sms, senest på dagen inden kl. 09.00.
Afgang fra hjemmet ca. 9.45, og tilbagekørsel ca. 12.15 (efter kaffen). Pris
for deltagelse i kørslen er kr. 0,00.
Jungshoved Menighedsråd
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GUDSTJENESTER
September til december 2019
Junghoved

Allerslev

1. sept. 11. s.e. trin.

Ingen

10.30
Høstgudstjeneste

8. sept. 12. s.e. trin.

10.30
Høstgudstjeneste

Ingen

15. sept. 13. s.e. trin.
22. sept. 14. s.e. trin.

Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
10.30
19.00
Workshopgudstjeneste

10.30
Ingen

6. okt. 16. s.e. trin.

Ingen

10.30
Intro for konfirmander

13. okt. 17. s.e. trin.

9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30
10.30

Ingen

29. sept. 15. s.e. trin.
2. okt.

20 okt. 18. s.e. trin.
27. okt. 19. s.e. trin.
3. nov. Alle Helgensdag
6. nov.
10. nov. 21. s.e. trin.
17. nov. 22. s.e. trin.
24. nov. 23. s.e. trin.
1. dec. 1. s. i advent
8. dec. 2. s. i advent
15. dec. 3. s. i advent

9.00

10.30
Ingen
16.30
19.00
Workshopgudstjeneste

10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen

Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30

I forbindelse med Jesper Bo Blomgrens udsendelse til Mellemøsten fra 31.
okt. til 26. nov. og efterfølgende orlov har provsten bedt mig vikariere i UdbyØrslev i samme periode. Som man kan se i gudstjenestelisten, vil der i perioden kun være én gudstjeneste om søndagen i Allerslev-Jungshoved pastorat .
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JUNGSHOVEDKALENDER
Torsdag

12. sep.

Kl. 19.00. Borgermøde om byfornyelse. Skolen

Lørdag

14. sep.

Kl. 9.00. Menighedsrådets sommerudflugt til Nyord. Afg. Kirkehavnen

Fredag

20. sep.

Kl. 18.00. Pensionistforeningens høstfest. Forsamlingshuset

Lørdag

21. sep.

Kl. 12.00. Traktortræk i Jungshoved. JIFs boldbaner

Søndag

22. sep.

Kl. 10.00. Traktortræk i Jungshoved. JIFs boldbaner

Torsdag

26. sep.

Kl. 9.00-14.00. Arbejdsdag. Skolen

Lørdag

28. sep.

Kl. 7.00. Sogneudflugt til Hamburg. Start Jungshoved Kirke

Søndag

29. sep.

Kl. 14.00-16.00. Velkomstmøde for nye beboere. Skolen

Torsdag

3.okt.

Kl.19.00. Foredrag om orglet og orgelkoncert i Jungshoved Kirke

Torsdag

3. okt.

Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen

Lørdag

5. okt.

Kl. 10.00. Kastanjedag. Jungshoveds børn. Mødested P-plads v/Dalen

Mandag

7. okt.

Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset

Tirsdag

8. okt.

Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen

Onsdag

9. okt.

Kl. 13.00. Travetur på Jungshoved. Mødested Skolen

Torsdag

10. okt.

Kl. 19.00. Foredrag. Klaus Møller og Grønland. For. NORDEN. Skolen

Lørdag

12. okt.

Kl. 11.00-17.00. Jungshoved Åbne Atelier Døre. Se mere i bladet

Søndag

13. okt.

Kl. 11.00-17.00. Jungshoved Åbne Atelier Døre. Se mere i bladet

Onsdag

23. okt.

Kl. 19.00. Foredrag. Fra en tur til Israel. Allerslev Præstegård

Tirsdag

29. okt.

"Tøjstativet" besøger Skolen

Onsdag

30. okt.

Kl. 15.00. Foredrag. Martin Andersen Nexøs Liv og Levned. Skolen

Torsdag

31. okt.

Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen

Mandag

4. nov.

Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset

Mandag

11. nov.

Kl. 18.50. Skumringstime. For. NORDEN. Skolen

Tirsdag

12. nov.

Kl. 19.00. Foredrag. Jødedom og "Israel". Rejsestalden

Torsdag

14. nov.

Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen

Mandag

18. nov.

Kl. 19.00. Borgermøde om byfornyelse. Skolen

Onsdag

20. nov.

Kl. 13.00. Travetur på Jungshoved. Mødested - se i bladet.

Torsdag

21. nov.

Kl. 19.00. Foredrag om rytterskoler. Skolen

Tirsdag

26. nov.

Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen

Lørdag

30. nov.

Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Skolen

Søndag

1. dec.

Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Skolen

Søndag

1. dec.

Kl. 15.00. Julekoncert m/det grønlandske kor NANOK. Kirken

Mandag

2. dec.

Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset

Onsdag

4. dec.

Kl. 13.00. Travetur på Jungshoved. Bønsvig By ved transformatortårnet

Onsdag

4. dec.

Kl. 14.30. Adventsmøde. Allerslev Præstegård

Torsdag

5. dec.

Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen

Fredag

6. dec.

Kl. 13.00. Pensionistforeningens julefrokost. Forsamlingshuset

Fredag

13. dec.

Kl. 18.00. Strandjagtforeningens julefrokost. Skolen

Søndag

15. dec.

Kl. 19.00. Sangaften. Jungshoved Kirke

Tirsdag

17. dec.

Kl. 19.30. De 9 læsninger. Allerslev Kirke
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