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Ros til en svindler

Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at
han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han
forvalteren og spurgte: ”Hvad er det, jeg hører
om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for
du kan ikke længere være forvalter. ”
Den utro godsforvalter er et forbillede for os,
fordi han var realistisk. Han blev ikke straks afsat,
da den rige mand fik at vide, at han ødslede hans
ejendom væk. Han fik nogen tid til at bringe forholdene i orden og få aflagt et ordentligt regnskab.
Da var det, han så sin håbløse situation i øjnene
og handlede derefter. De, der skyldte hans herre
penge, fik nedsat deres gæld. Han rettede i gældsbeviserne, det var bedrageri, men på den måde fik
han venner, han kunne støtte sig til, når han blev
afsat fra sin stilling.
Jesus roste ham for at handle klogt; han gjorde
nemlig det eneste, der var at gøre. Da han står
over for afsløringen, handler han beslutsomt og
opfindsomt, han erkender sin skyld, og deri er der
nyt liv for ham. Og det
må være her, Jesus mener, vi alle kan lære noget.
Naturligvis er der ikke tænkt på en hvilken som
helst situation, et menneske kan have bragt sig i.
Det er mennesketilværelsen

Børnekor i Sct. Peders Kirke Konfirmander 2018-19
Børnekor i Sct. Peders kirke er nu gået på sommerferie, men vi glæder os allerede til, at det starter op igen.
Sangerne skal lære at synge flerstemmigt, blive bedre til
at få mere sammenfattende klang, og så skal de selvfølgelig lege en masse sjove sanglege!

som helhed, der tænkes på. Den måde hvorpå
vi alle behandler vort liv. – Jesus siger da, at vi i
virkeligheden alle svindler med vort liv. Som den
utro godsforvalter levede i snyd og bedrag, gør vi
det også. Og den eneste måde vi mennesker har at
leve sammen på, er som medskyldige – ikke som
hinandens dommere.
Den utro godsforvalter rakte hånden ud til sine
medmennesker med en velstand, der ikke var
hans egen, og hånden blev modtaget. Og hans
herre blev overrasket glad over denne handling,
roste ham for den og nedskrev straks gælden –
for det havde han råd til.
Kristendom er nemlig også nedskrivning af gæld.
Gud har for længst nedskrevet vores gæld – ikke
med 20 eller 50, men med 100 procent for Jesu
Kristi skyld.
Lars Hansen

Samtaler for gravide

Drop-In Dåb
En gruppe præster fra sognene i og omkring Næstved
er gået sammen om at tilbyde Drop-In Dåb. Tilbuddet
henvender sig især til dig, der gerne vil døbes, men af
en eller anden grund ikke har fået det gjort.
Mange blev ikke døbt som spæde, fordi forældrene syntes, at børnene skulle vælge selv, når de blev gamle nok.
Og så gik tiden – pludselig er man voksen. Måske orker
man ikke at gøre et stort nummer ud af det med fest og
gæster – eller måske er man lidt genert og vil ikke døbes
en søndag foran hele menigheden. Blandt de vordende
konfirmander kan der også være nogle, der skal døbes
først, og så er Drop-In Dåb en rigtig god mulighed.
Hvis du er interesseret, skal du henvende dig i Sct.
Peders Kirke i Næstved lørdag den 10. november
klokken 10-13. Medbring billedlegitimation. Efter en
kort samtale med en præst bliver du døbt. Du får din
attest og en beskeden dåbsgave med det samme.
Hvis du allerede er døbt, kan du ikke blive døbt igen,
men er du i tvivl om, hvorvidt du er døbt, afklarer vi
det på stedet.
Hvis du ikke er dansk statsborger, men alligevel gerne
vil døbes, skal du tage kontakt til en præst på forhånd –
der kan gælde særlige regler for dig.

Næstved Provsti og sognepræsterne Karen Marie
Bøggild og Jeanette Henriksø tilbyder samtaler til dig,
som er gravid, og som har lyst til at tale om tankerne
om livet i din mave med andre gravid.
Et barn knytter sig til sin mor, længe inden det bliver
født. Moren udgør hele barnets verden, og barnet
kan kende morens stemme blandt hundrede andre.
Alligevel kræver det stort mod at knytte sig til et barn,
man endnu ikke har holdt i sine arme, og de glade forventninger får let følgeskab af et tårn af bekymringer.
Graviditeten kan sætte gang i mange forskellige tanker
og følelser, som det er vigtigt at sætte ord på, og det
er netop, hvad man får mulighed for i samtaleforløbet
for gravide i Sct. Peders Kirke og Holsted Kirke. Samtalerne fungerer som en slags mental forberedelse til
rollen som mor og det nye forældreliv. Det er åbne og
fordomsfrie gruppesamtaler med højest fire deltagere
(udover præsterne), hvor man frit kan tale om alt fra
de store spørgsmål i livet til hverdagens problematikker. Hver gang tages udgangspunkt i ét af følgende 6
temaer: Graviditeten, Det ufødte barn, Dig som mor,
En ny familie, Fødslen og Livet med et lille barn.
Der startes to hold med hver 4 gravide op i løbet af efteråret 2018. Første hold begynder i Sct. Peders Kirke
tirsdag den 21. august 2018 klokken 17.00-19.00.
Det er gratis at deltage, og alle gravide er velkomne
også selvom de ikke er medlem af folkekirken. Vi anbefaler, at man er cirka midt i graviditeten ved samtalernes
start.

Sognepræst (k/b): K. M. Bøggild, Købmagergade 2,
4700 Næstved. Træffes tirsdag–fredag i dagtimerne,
weekend efter aftale (undt. mandag).
Telefon 2021 7441, email: kmb@km.dk
Sognepræst: Lars Hansen, Skyttevænget 21, 4700
Næstved. Træffes tirsdag-fredag i dagtimerne, weekend efter aftale (undt. mandag).
Telefon 5572 1642, e-mail: lmha@km.dk
Sognepræst/sygehuspræst: Hanne Kofoed
Sørensen. Træffes efter aftale, mandag er fridag.
Telefon 4087 1737, e-mail: hkse@regionsjaelland.dk

Sidste år øvede de to børnekor om torsdagen, men
ugedagen for Børnekor i Sct. Peders kirke bliver rykket
fra torsdag til onsdag efter sommerferien.
Det yngste kor, Spilopkoret (6-9 år), vil øve onsdag
klokken 16:00-16:50, og det ældste børnekor, YoungChoir (10-14 år), vil øve onsdag fra klokken 17:00-18:30.
Der er stadig plads i korene, og nye sangere er altid velkomne til at prøve at være med. Vi håber, at se mange
nye sangglade børn i den kommende sæson.
Børnekorene starter op onsdag den 5. september
2018 klokken 16 og .17.
Læs mere om Børnekor i Sct. Peders Kirkes på facebookside. Søg på: Børnekor i Sct. Peders Kirke.

Menighedsrådsmøde
Der holdes møde i Menighedsrådet tirsdag den 14.
august 2018 klokken 19.00.
Alle er velkomne i sognegården.

Sct. Peders Kirke
søger frivillige
Har du lyst til at ”servicere” turisterne og hjælpe med at
holde kirken åben?
Der mangler vagter tirsdag til fredag klokken 14.30 –
17.00 og lørdage fra klokken 10.00 – 12.00 og
12.00 – 14.00. Hvis du har lyst til at hjælpe en dag eller
to om måneden så kontakt
Birgitte telefon 2946 1362 eller Jette telefon 2990 4243.

Kirketjenere: Birgitte Frederiksen,
telefon 2946 1362. e-mail: sct.peders@gmail.com
Jette Nielsen, telefon 2990 4243,
e-mail: jettelnielsen@yahoo.dk.
Organist: Christian Kampmann Larsen,
telefon 4096 5761,
e-mail: kamlars58ckl@gmail.com
2. organist: Jens Ramsing,
telefon 2024 4983, e-mail: jensramsing@outlook.dk.
Menighedsrådsformand: Lene Cortz Pedersen,
telefon 22 12 64 96, e-mail: lene.cortz@stofanet.dk
Sognegården: Sct. Peders Kirkeplads 5,
4700 Næstved.
Kirkens hjemmeside: www.sct.pederskirke.dk

Aktiviteter i juli
Gudstjenester
Søndag den 5. august
10. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
ved Karen Marie Bøggild
Søndag den 12. august
1. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
ved Thomas Horneman-Thielcke
Søndag den 19. august
12. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
Ved Thomas Horneman- Thielcke
Søndag den 26. august
13. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
ved Karen Marie Bøggild
Søndag den 2. september
14. s. eft. Trinitatis klokken 10.00
ved Henning Marcher

Plejehjemsgudstjenester
Marskgården
Tirsdag den 21. august klokken 14.00
ved 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.

Skriv til Holsted Kirkekontor på holsted.sognnaestved@km.dk for tilmelding.

SCT. PEDERS SOGN
Kordegn: Teresa Suetta, telefon 5572 3190.
Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700 Næstved.
Træffes mandag-fredag klokken 9.30-13.00,
torsdag også 15.30-18.00,
e-mail: sanktpeders.sognnaestved@km.dk

Anna-Sofie Larsen har nu
været børnekorleder i Sct.
Peders Kirke i et år, og hun
glæder sig allerede til at starte
op igen:

Tilmelding til konfirmandundervisningen 2018-19 er
for længst i gang. Undervisningen begynder onsdag den 26. september, men allerede søndag den 9
september har vi modtagelsesgudstjeneste for alle årets
konfirmander og forældre. Det er ved denne lejlighed,
at vi annoncerer sæsonens holddeling. Så skulle der
stadig findes unge mennesker i Sct. Peders Sogn, der
i det kommende skoleår skal gå i 7. klasse og gerne vil
konfirmere, kan man stadig nå at tilmelde sig på Sct.
Peders Kirkes kirkekontor, Sct. Peders Kirkeplads 5,
mandag – fredag mellem klokken 9.30- 13, torsdag
tillige klokken 16-18.
Modtagelsesgudstjeneste, søndag den 6. september klokken 10, Sct. Peders Kirke.

Kalender for august
Babysalmesang i
Sct. Peders Kirke
Et nyt hold med babysalmesang begynder i Sct. Peders
Kirke. Holdet kører i alt 10 torsdage, og deltagelse er
gratis. Vi skal synge, vugge, danse og lytte til salmer
og enkle børnesange. Flere sanser bliver sat i spil, når
vi for eksempel leger med chiffontørklæder, rytme-æg
og sæbebobler – og måske kigger Strudsen forbi! Man
behøver ikke at være en haj til at synge for at gå til
babysalmesang. Det vigtigste er samværet og kontakten
mellem forælder og barn – og for dit barn er lyden af
netop din stemme den skønneste musik. Efter cirka
30 minutters musikalsk leg og samvær hygger vi med
lidt snak og en kop kaffe/te. For tilmelding og mere
information, kontakt Jannie Jacobsen på telefon 60 62
17 87 eller mail: pimzen1981@gmail.com
Første gang er torsdag den 23. august 2018 i Sct.
Peders Kirke klokken 10.00-11.00.

Onsdag den 1. august:
Klokken 19: Rundvisning i kirken og aftenandagt
Tirsdag den 14. august:
Klokken 19: Menighedsrådsmøde i
sognegården.
Tirsdag den 21. august:
Klokken 17-19: Samtale for gravide i kirken
Torsdag, den 23. august:
Klokken 10-11: Babysalmesang i kirken
Onsdag den 5. september:
Klokken 16 og 17: Børnekor starter.
Søndag den 6. september:
Klokken 10: Gudstjeneste med modtagelse af
konfirmander

