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Opstandelseshåbet
Martha sagde til Jesus: ”Herre, havde du været
her, var min bror ikke død. (Johannesevangeliet
kap. 11 v. 21).
Det var Martha, Lazarus søster, som sagde
sådan. Der er skuffelse og bebrejdelse i det. ”Han
stinker allerede”, siger Martha, da Jesus befaler,
at man skal fjerne stenen foran graven. Marthas
erfaring er, at døden er et absolut skel. Afskeden
er uigenkaldelig. Det legeme, der før var varmt og
fortroligt, er blevet koldt og fremmed. Nådesløs
er døden.
Fortællingen om Lazarus opvækkelse er en
overvældende synliggørelse af Guds magt. I en
kirkeudsmykning i Vejleå kirke ved Ishøj har
kunstneren Peter Brandes i to store nordvinduer
skildret to bibelske begivenheder i fortsættelse af
hinanden. På det bagerste ser man Job, der sidder
i askedyngen, mens hans liv og hans ejendom
ligger i ruiner omkring ham. En stor solsikke med
knækket hoved og brændt sort af solen rejser sig
som et vartegn om mennesket, der er som græsset, der gror, ved morgen blomstrer det, ved aften

Ingmar Bergman 100 år
Foredrag af cand.mag., adjunkt Lasse Isholm om Tale,
tavshed og Bach-musik – et motiv i Ingmar Bergmans
kammerfilm.
Filmdigteren Ingmar Bergman nærede dyb mistillid til
ordet, både det skrevne og det talte. I de fleste af hans
geniale kammerfilm kommer personer til kort, når de
vil tale sig frem mod forsoning og en sandhed.
Tavshed er et motiv i flere af Bergmans vigtigste film,
og musikken spiller en særlig rolle som det frirum, hvor
ægte og uforfalsket kommunikation finder sted. I hele
10 af hans film brugte han musik af J.S. Bach, for som
han engang har sagt: ’Mine profeter er Bach og Beethoven; de viser os en anden verden.’
Vi skal høre om, hvordan disse motiver hænger sammen med det lutherske univers, som Bergman udfolder
i sine bedste film, og hvordan musikken og tavsheden
fremhæves, når det talte ord har spillet fallit.
Der vises klip fra centrale film, blandt andet Som i et
spejl, Stilheden, Persona, Hvisken og råb og Saraband
Sct. Peders sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5,
onsdag den 12. september klokken 19.

Natkirken og vinfestival
er det vissent og tørt. Anklagende strækker Job
sin arm mod Gud: ”Men jeg har dødsriget i vente
som mit hjem, ” siger han, ” i mørket må jeg rede
min seng… Hvor skulle der være håb for mig? ”
Men på det næste vindue ser man Lazarus´
opvækkelse. Som et lille bitte spædbarn, svøbt i
sine hvide klæder, kommer han ud af graven. Det
er Guds svar til Job, ja, et svar til alle bange, ulykkelige mennesker. Her kommer døden til kort.
Lars Hansen

Imens Axeltorv summer af liv ved årets Vinfestival
byder Natkirken alle velkomne i Sct. Peders Kirke til en
aften, som også står i Vinens tegn.
Natkirken er åben for alle, der har behov for et frirum.
Der er plads til den, der har lyst til et kort kik ind i
kirkerummet, og til den der har lyst til at gå rundt
og fordybe sig i samtale eller refleksion. Aftenens
præsteværter er sognepræst Ingrid Rosengren og
sognepræst Karen Marie Bøggild
Klokken 18 Kirken åbner
Klokken 21 Aftensang med altergang
Sct. Peders Kirke, fredag den 7. september
klokken 18-21.30

Modtagelsesgudstjeneste
for årets konfirmander
Igen i år samler vi alle årets konfirmander til en fælles
gudstjeneste, der markerer starten på konfirmandåret.
I år falder dagen på søndag den 9. september klokken
10. Her vil Sct. Peders sogns konfirmander blive inddelt
i holdt og budt velkommen af formand for menighedsrådet, Lene Cortz med en gave.
Første undervisningsgang er onsdag d. 29. september klokken 14.15.

Strik din egen dåbsserviet
Thor Piet Christensen, TPC smeden med prototypen af lysgloben.
Thor stod også for al smedearbejdet i kirken under renoveringen.

Lysgloben

Spændende koncert i
Sct. Peders Kirke

Mødestedet i Sognegården begynder i september.

“Michala Petri and Friends”. Tre markante musikere
med stærk tilknytning til de nordiske lande danner nu
trio.
Michala Petri på alverdens blokfløjter og Charlotte Andersson på saxofon og sang samt jazz-guitaristen Jacob
Fischer har igennem flere år spillet ældre musik, kraftigt
inspireret af folkemusik. Trioen byder derfor både på
ren folkemusik og på musik kendt fra kirken gennem
tiderne. Men også på musikalske improvisationer
fra de genrer, hvor de tre musikere har deres bedste
kompetencer: Barokken – folkemusik – nykomponeret
musik – jazz. Det er derfor ikke en ren jazzkoncert – ej
heller en klassisk. Det er muntert, inderligt – men også
højtideligt. For musikken rummer alt dette.

Den 2. og 4. onsdag i måneden, nemlig den 12. og
26. september klokken 13.30 til 15.30

Søndag den 30. september klokken 15.30.
Entré 100 kroner, børn ifølge voksne gratis adgang.

Snart går et længe ventet ønske i opfyldelse til glæde for
besøgende i kirken og kirkens sognebørn. Menighedsrådet er nu nået så langt med indsamlingen, at de godt
tør sætte lysgloben i produktion.
På en dejlig dag i juni kunne T P C smeden, Langebæk,
derfor præsentere en prototype af lysgloben. Menighedsrådet forventer at være nået det nødvendige beløb til
december, således, at den nye lysglobe kan indvies den
første søndag i advent.

Ferien er slut

SCT. PEDERS SOGN
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4700 Næstved.
Kirkens hjemmeside: www.sct.pederskirke.dk

Lørdag den 8. september inviterer vi igen til
Store-strikkedag i kirken. Vi har design og modeller og
ikke mindst gode idéer.
Sognepræst Karen Marie Bøggild og vores kirketjener
Birgitte byder på en god kop kaffe eller te og en god
snak over strikkepindene uanset, om du strikker til dit
eget, dit barnebarns eller venindes barns dåb, eller om
du bare elsker at strikke for en god sag. Vi kan altid
bruge ekstra hjemmestrikkede dåbsservietter i kirken.
Du skal blot medbringe godt humør, strikkepinde str.
3-3½ og bomuldsgarn.
Babyer er naturligvis velkomne.

Filmklubben i efteråret
Under temaet ”Mennesker i krise” har vi udvalgt tre
film til efteråret. Film, der viser vores sårbarhed og
afmagt, vores udsathed. Film, der viser, at livet ikke altid
er så ligetil og hvad stærke følelser kan afstedkomme:
”Høstsonaten”, ”Applaus” og ”De nøgne Træer”.
Onsdag den 26. september lægger vi ud med at fejre
Ingmar Bergmans 100 års fødselsdag. Vi viser hans
sidste biograffilm ”Høstsonaten” fra 1978. I en afsides
svensk præstegård bor den selvudslettende Eva (Liv
Ullmann) og hendes mand, præsten Viktor. Efter 7 år
uden at have set hinanden inviterer Eva sin mor, Charlotte (Ingrid Bergman), på besøg, Hun er en anerkendt
koncertpianist, en udadvendt, feteret verdenskvinde.
Besøget hvirvler mange års indestængte følelser op
mellem Eva og Charlotte. Det er skrap kost at se de to
kvinder krydse klinger. Det gør ondt, men hvor gør det
godt.
Bagefter samtale om filmen, med vin og chips (kr. 20)
Sct. Peders sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5,
onsdag d. 26. september klokken19-21.30.

Aktiviteter i september
Kalender for september
Fredag den 7. september:
Klokken 18-21.30: Natkirke.
Lørdag den 8. september:
Klokken 9.30-10.30: Der strikkes dåbsservietter
i kirken.
Søndag den 9. september:
Klokken 10: Modtagelse af årets konfirmander
i kirken.
Tirsdag den 11. september:
Klokken 19: Menighedsrådets møde i
sognegården.
Onsdag den 12. september:
Klokken 19: Foredrag af cand.mag., adjunkt
Lasse Isholm om Ingmar Bergman.

Gudstjenester
Søndag den 2. september
14. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
ved Henning Marcher (HM)
Søndag den 9. september
15. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
ved Karen Marie Bøggild (KMB)

Sct. Peders Kirke, lørdag den 8. september 2018
klokken 9.30-10.30

Søndag den 16. september
16. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
Ved HM

St. Thomas-mysteriet

Søndag den 23. september
17. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
ved HM + KMB

Fredag den 21. september inviterer vi igen til en
familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København,
foredrag af Anne Holm Christensen.
I 2017 er det 100 år siden, Danmark solgte De
Vestindiske Øer – nu U. S. Virgin Islands – til USA,
og der har i den anledning været meget opmærksomhed om øerne.
Foredraget giver
et indblik i en
dansk families
dramatiske liv på
De Vestindiske
Øer og i København i slutningen
af 1800-tallet.
Fredag
den 21. september
2018 kl. 14.00

Søndag den 30. september
18. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
ved HM

Plejehjemsgudstjenester
Solgaven:
Tirsdag den 4. september kl. 14.00 – 15.00
v. Lars Hansen
Kildemarkscentret:
Onsdag den 5. september kl. 14.30 – 15.30
v. Christine Pihl
Marskgården:
Tirsdag den 18. september kl. 14.00 – 15.00
v. Karen Marie Bøggild

Kirkebil: Husk, du kan bestille TAXA
på telefon 5577 7272 til gudstjenester og
møder, som menighedsrådet har ansvar
for. Husk at sige, at du kører under Sct.
Peders-ordningen, når du bestiller.
Det er gratis for gangbesværede.

