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BAN VEJ!

Mødestedet i december 2020
Vi mødes i Sognegården onsdag d. 9. december
kl. 13.30 – 15.30
Alle er velkomne!

Information fra Menighedsrådet
om julens gudstjenester
På det seneste rådsmøde blev det vedtaget, at der vil være en ekstra gudstjeneste om formiddagen juleaftensdag
kl. 11.00.

Hvert år den 4. søndag i advent hører vi i kirken om
Johannes Døberen. Han hører til i julens forgård. Han
er en mærkelig mand, utilnærmelig og gådefuld. Han
optræder, som om de sidste tider og vredens dag er
lige om hjørnet. Han prædiker omvendelse og døber
dem, der gør bod og bekender deres synd. Han lader
sig aldrig selv døbe, skønt han siger, at han har brug
for det. Han gør bare ikke noget ved det. Han slutter
sig aldrig til Jesu disciple, men har sine egne disciple.
Og da han bliver bedt om at præsentere sig selv, er der
ingen hjælp at finde i hans svar. ”Jeg er en røst af en,
der råber i ørkenen”, siger han om sig selv, og det svar
løser ikke spørgsmålet om hans identitet, men han har
en ganske bestemt plads i Guds husholdning. Han har
til opgave at bane vej.
I gamle dage, da byerne havde snævre gader, der ofte
myldrede af liv, kunne det let blive farligt, hvis en
fornem mand red ind med et stort følge efter sig. Derfor
sendte man en herold, en udråber foran, der kunne
varsko folk, så gaderne blev ryddet, og alle kunne gøre
sig rede til at vise den fornødne respekt.
Det er ingen almindelig stormand Johannes skal bane
vejen for. Det er Gud Herren selv, og hans forløber skal
nok få sin sag for. Johannes skal støde i trompeten, så
det vækker opsigt vidt omkring.

Med hensyntagen til myndighedernes retningslinjer vil således være gudstjenester i Sct. Peders Kirke
Lillejuleaften den 23. december 2020
kl. 15.00
Juleaftensdag den 24. december 2020 kl. 11.00 og kl. 16.00
1. juledag den 25. december 2020
kl. 10.00
2. juledag den 26. december 2020
kl. 10.00
Julesøndag den 27. december 2020
kl. 10.00
Vi håber, at vore kirkegængere i juledagene vil være opmærksomme på de forskellige tidspunkter for
gudstjenesterne.
Formand Lene Cortz
Det er kendsgerning, at vi fejrer jul i glæde over, at
Guds søn Jesus Kristus kom til vor verden for mere
end 2000 år siden. Og denne Kristus er ikke nogen julemand. Han har ikke en sæk med af ting og sager, som
vi hverken har plads til eller brug for. Han kommer
med et budskab om kærlighed og fred. Han begynder
i Betlehem. I herberget er der ikke plads. Han må tage
bolig i Betlehems primitive krybbe, og nu vil han tage
bolig hos os.
Derfor bliver det jul igen midt i al det, der tynger os.
Det er ikke så lidt vi siger, når vi ønsker hinanden:
Glædelig jul!
Sognepræst Lars Hansen

ODD Fellow Logernes
Julekoncert 2020
med Annette Heick
Kan opleves i Sct. Peders Kirke
Søndag den 6. december 2020 kl. 16.00
Dørene åbnes kl. 15.15
Øvrige medvirkende: Sct Peders Kirkes Pigekor under
ledelse af Organist Christian Kampmann Larsen
Billetter á 200 kroner
NB! Kun 200 billetter i forsalg hos:
Langes Boghandel – Biblioteket Kvægtorvet
LH/Meny Østergade Næstved – Parkens Optik,
Sct. Jørgens Park
NB. Der er nu kun 6 billetter tilbage
på Næstved Bibliotek!

Sct. Peders Sogn
Kordegn: Teresa Suetta, tlf. 5572 3190.
Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700 Næstved.
Træffes mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag også 15.30-18.00.
e-mail: sanktpeders.sognnaestved@km.dk
Sognepræst (k/b): Karen Marie Bøggild,
Købmagergade 2, 4700 Næstved.
Træffes tirsdag–fredag i dagtimerne.
Mandag er fridag. Weekend efter aftale.
Tlf. 2021 7441, email: kmb@km.dk
Sognepræst: Lars Hansen, Skyttevænget 21,
4700 Næstved. Træffes tirsdag-fredag i
dagtimerne. Mandag er fridag. Weekend efter
aftale. Tlf. 2962 4533, e-mail: lmha@km.dk
Sognepræst/sygehuspræst:
Hanne Kofoed Sørensen. Træffes efter aftale.
Mandag er fridag. Tlf. 4087 1737,
e-mail: hks@km.dk

Sognepræst: Kristina Hermansen
Træffes tirsdag-fredag i dagtimerne, weekend
efter aftale. Mandag er fridag. Tlf. 2380 8237.
E-mail: krh@km.dk
Kirketjenere: Birgitte Frederiksen,
telefon 6168 5570. e-mail: sct.peders@gmail.com
Jette Nielsen. Tlf. 2990 4243, e-mail: jettelnielsen@yahoo.dk. Mandag er fridag.
Organist: Christian Kampmann Larsen.
Tlf. 4096 5761,
e-mail: kamlars58ckl@gmail.com
2. organist: Jens Ramsing. Tlf. 2024 4983,
e-mail: jensramsing@outlook.dk.
Menighedsrådsformand: Lene Cortz Pedersen.
Tlf. 22 12 64 96,
e-mail: lene.cortz@stofanet.dk
Sognegården: Sct. Peders Kirkeplads 5,
4700 Næstved.
Kirkens hjemmeside: www.sct.pederskirke.dk

Ind under jul
koncerter 2020
I lighed med de foregående år, afholdes der små koncerter i uge 50. mandag, onsdag og fredag kan man
ind imellem juleræset falde ind i kirken om eftermiddagen i skumringstimen, lade hvilen falde på sig og
nyde den gode og stemningsfulde julemusik.
Mandag den 7. december vil kirkens 2. organist
Jens Ramsing lade tonerne flyde på kirkens smukke
svaleredeorgel. Musik fra renæssancen og den tidlige
barok er på programmet, med navne som: Scheidt og
Buxtehude er sat på programmet.
Onsdag den 9. december medvirker Sct. Peders
Kirkes to dygtige børnekor, Spilopkoret og Young
Choir under ledelse af Anna-Sofie Larsen. På trods af
Corona-epidemi er det lykkedes for begge de dygtige
kor at gennemføre en meningsfyldt efterårssæson, og
ved dagens koncert kan man opleve flot kormusik af
Anderson Lopez, Sander Andersen, Sven Gyldmark og
Rasmus Seebach.
Fredag den 11. december rundes den lille miniserie
af i en mægtig programopsætning af julens kendte
melodier. Sct. Peders Kirkes Kor under ledelse af
Anna-Sofie Larsen, og Christian Kampmann Larsen vil
medvirke. Der vil bl.a. blive opført kormusik af Buddy
Green og Hugh Martin og korsatser over ”Julen Har
bragt velsignet Bud”, ”Glade Jul” og ikke mindst
”Kimer i Klokker.
Koncerterne finder sted kl. 16.30.
Der er fri adgang til koncerterne.
Igen i januar afholdes der Nytårskoncerter på Eule-orglet 2021. Tre lørdage kl. 12. Den 9/1, 16/1 og 23/1
Læs mere om dette på kirkens hjemmeside under
”Musik” samt i kirkesidens januar nr. 2021.

Det sker i DECEMBER
Søndag d. 6. december
Højmesse kl.10.00
v. Karen Marie Bøggild
Søndag d. 13. december
Højmesse kl.10.00
v. Lars Hansen
Søndag d. 20. december
Højmesse kl.10.00
v. Lars Hansen
Onsdag d. 23. december
Julegudstjeneste kl.15.00
v. Karen Marie Bøggild
Torsdag d. 24. december
Julegudstjeneste kl.11.00
Julegudstjeneste kl.16.00
v. Karen Marie Bøggild
Fredag d. 25. december
Højmesse kl.10.00
v. Lars Hansen
Lørdag d. 26. december
Højmesse kl.10.00
v. Hanne Kofoed Sørensen
Søndag d. 27. december
Højmesse kl.10.00
v. Kristina Hermansen
Fredag. D. 1. januar 2021
Nytårsgudstjeneste kl.16.00
v. Lars Hansen

Plejehjemsgudstjenester
december 2020
Kildemarkcentret d. 2. december
Julegudstjeneste v. Christine Pihl kl. 10.00
Kildemarkcentret d. 9. december
Julegudstjeneste v. Christine Pihl kl. 10.00
Kildemarkcentret d. 16. december
Julegudstjeneste v. Christine Pihl kl. 10.00
Solgaven d. 22. december
Julegudstjeneste v. Lars Hansen kl.15.00
Solgaven d. 5. januar 2021
Nytårsgudstjeneste v. Lars Hansen kl. 14.00

Kirkebil:
Husk at du kan bestille taxa på tlf. 5577 7272 til
gudstjenester og arrangementer som menighedsrådet
har ansvar for. Husk at sige, at du kører under
Sct. Pedersordningen, når du bestiller.
Kirkebilen er gratis for gangbesværede.

