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Du, som har tændt millioner af stjerner.
Julelysene er slukkede, og den sidste nytårsraket
er brændt ud. Alle julens fester og glade sammenkomster er færdige, og den sidste gæst er rejst
hjem. Vi har netop sagt farvel til 2017, og foran os
ligger et nyt og uprøvet år. Hvad der kommer til at
ske, ved kun Gud. Men de fleste gør sig lidt status
ved årsskiftet. Hvad gik godt, og hvad gik mindre
godt? Mistede vi nogen i 2017, som gør fremtiden tung og tom, og hvis fravær vil gøre vores liv
anderledes?
Hvert år når uret på Københavns Rådhus har
slået sine 12 slag, synger vi: ”Vær velkommen
Herrens år” og byder det nye år velkommen. Det
er en salme, som om nogen ser fremad. Skønt det
måske ville have været mere passende at synge
Holger Lissners ”Du som har tændt millioner af
stjerner”. Den gør netop status over livet. Hvad
gik godt, hvad måtte vi kæmpe med, hvad har vi
delt, og hvad vil vi gerne sige Gud tak for? Salmen
er som en lang tak. En tak til Gud for det liv vi fik,
og den hjælp vi modtog, når livet føltes tung og
ubarmhjertigt.
Vi siger også Gud tak for den gave, livet er. For
hver ny dag. En tak for alle glæder, som har fyldt
vore hjerter. Og ikke mindst for de mennesker,
som blev vores støtte, når vi fandt vejen besværlig
at gå.

To hyggemøder

I det ny år er Mødestedet åbent for alle, som har
lyst til en hyggelig stund i Sct. Peders Sognegård
onsdagene den 10. og 24. januar klokken 13.3015.30.
På gensyn!

Natkirke i januar

Januar og februar hører til årets mørkeste
måneder, men ifølge traditionen vender det hele
omkring kyndelmisse, den 2. februar. I gamle
dage fejrede man midvinter med lysprocessioner
og rigelige mængder af flæsk, pandekager og øl.
Det kan vi ikke helt klare i Næstved Natkirke,
når vi mødes den 26. januar. Men vi vil byde
lyset velkommen med ”Tro, krop og bevægelse”,
musikmeditation over temaet lys med pianist
og organist Jens Ramsing og aftensang med
altergang klokken 21. Program annonceres i dagspressen og på Sct. Peders Kirkes hjemmeside.
Sct. Peders Kirke, fredag den 26. januar klokken 18- 21.30

Kirken er også for babyer
Sct. Peders kirke byder alle mødre og fædre på
barsel velkomne til en ny sæson babysalmesang
med vores dygtige underviser Jannie Jacobsen.
Babysalmesang er rytmik og leg i kirken for
babyer under 1 år, hvor forældre sammen med
deres børn oplever musikkens magi.
Jannie fortæller: ” Vi skal synge, vugge, danse og
lytte til salmer og enkle børnesange. Flere sanser
bliver sat i spil, når vi inddrager for eksempel
chiffontørklæder, rytmeæg og sæbebobler.
Holdstart medio januar på torsdage. For tilmelding
og mere information hos Jannie Jacobsen på telefon
60 62 17 87 eller mail: pimzen1981@gmail.com ”
Torsdag, den 25. januar klokken 10.

Det, som salmen minder os om, det er, at vi aldrig
må tage vores liv, vores glæder og vores medmennesker som en selvfølge. Det er alt sammen Guds
gaver til sine elskede børn, os.
Og når livet ikke synes så fuldt af glæder, så har vi
et sted at komme til:
”Du som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor far, den der vogter og værner,
Lys i det mørke, som kommer fra os.”
Godt Nytår
Sognepræst Karen Marie Bøggild

Vandrefalken
om og som Luther

Foredrag og levendegjorte scener om det
inferno, der brød løs,
da Luther tog kampen
op mod paven for
500 år siden. Med 95
teser på slotskirkens
dør i Wittenberg slog
han tonen an den
31. oktober 1517.
At sætte sig op mod
den katolske kirke var
ikke for sarte sjæle.
Slagkraftige, grådige
paver i Rom havde
gennem århundreder
forvandlet kirken til en pengemaskine.
Reformationen blev udløst af en højt begavet,
viljestærk mand, der lyttede til sit hjerte og trodsede griskheden: ’Ingen kan tjene to herrer’. Ikke
tjene både Gud og Pavens pengetørst. Luther
udløste en revolution, der skabte ragnarok i hele
Europa.
Niels Vandrefalk er en dreven foredragsholder
og skuespiller, der med sine 50 år i dansk teater,
udlært på Det Kgl. Teater, formår at levendegøre
det aktuelle tema. Her står en Luther fuld af
kampgejst og foragt for en magtfuld mastodont
af en katolsk kirke. Men også fyldt med tvivl og
angsten for at blive forladt af sin Gud.
Sct. Peders kirkes sognegård, Sct. Peders
Kirkeplads 5, fredag den 19. januar klokken
14-16

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
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

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

Sct. Peders Kirke fortsætter sin koncertserie i
nytåret 2018 med orgelkoncerter på Eule-orgel
Lørdag den 6. januar
sidder den verdensberømte
tyske orgelspiller Ludger
Lohmann på orgelbænken.
Lohmann må betegnes om
et ikon og forbillede for
hele den store orgelverden,
med koncertaktivitet
overalt. Han er tillige
orgelprofessor i Stuttgart
- endvidere omfattende
forelæsningvirksomhed og
talrige CD- produktioner.
Ludger Lohmann spiller blandt andet værker af
Max Reger og franskmanden Marcel Dupré.
Lørdag den 13. januar
sidder kirkens egen organist
Christian Kampmann Larsen ved tasterne. Han er for
tiden i gang med en række
indspilninger af komponisten Max Regers orgelværker. Endemålet er en samlet
indspilning, som forventes
færdig indenfor de næste
5 – 6 år. Christian Kampmann Larsen er ide – og
ankermand bag det afsluttede Orgelprojekt for
tre år siden i Sct. Peders Kirke, der indbefattede
det nye store vestorgel samt rekonstruktionen af
Svaleredorglet.
Lørdag den 20. januar afslutter kirkens anden
organist Jens Ramsing serien i et flot program med
blandt andet orgelværker af Franz Liszt og Louis
Vierne. Jens Ramsing er uddannet først pianist og
siden organist ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har spillet utallige koncerter
på både klaver og orgel, tillige Cd indspilninger
samt pædagogisk virksomhed ved Sjællands
Kirkemusikskole.
Koncerterne finder sted klokken. 12.15 og der
er fri adgang

Filmklubben i januar

Kirkens filmklub indleder året med et nyt tema.
Over tre filmaftener vil vi sammen udforske emnet
”Forsoning” på filmlærredet. Den første film
hedder Frantz, navnet på en ung tysk soldat, som
er død under første Verdenskrig.
Handlingen udspiller sig i hans lille landsby, hvor
hans forlovede og hans forældre har svært ved at
komme videre efter tabet af ham. Filmen handler
om mennesker, der søger tilgivelse og fred. Men
som dybest set ikke kan få den uden at give køb på
sandheden, uden at lyve. Selvom krigens ofre har
ar på krop og sjæl, lever troen på en bedre verden
i Francis Ozons stilbevidste, elegante, smittende
filmkunst.
Fransk/tysk film fra 2016. Varighed 113 min. Efter filmen er der samtale, vin og chips. 20 kroner.
Sct. Peders Kirkes sognegård, Sct. Peders
Kirkeplads 5, onsdag den 31. januar klokken 19

Rådsmøde

Menighedsrådet holder møde tirsdag den 9. januar
2018 klokken 19 i Sognegården.
Mødet er åbent for alle interesserede.

Ny minikonfirmandlærer
Velkommen til Joachim Rønnow

I januar starter Joachim Rønnow et nyt
undervisningsforløb
for minikonfirmander
i Sct Peders sogn (se
notits herom andetsteds på siden). Han
kommer fra en stilling
som kirkesanger og
minikonfirmandlærer
ved Vejlø Kirke, hvor
han har været i fire år.
JR er uddannet lærer
og arbejder freelance
som underviser,
musiker og selvstændig erhvervsdrivende. Han
har i en årrække undervist i folkeskolen og på
aftenskole i musik og samspil. JR er 43 år og bor i
Fensmark med sin hustru og deres to børn.
Vi byder hermed Joachim Rønnow velkommen! Vi glæder os til samarbejdet

Aktiviteter i
januar/februar
Gudstjenester

Søndag den 7. januar, 1. søndag efter Helligtrekonger klokken 10: Lars Hansen
Søndag den 14. januar, 2. søndag efter
Helligtrekonger klokken 10: Karen Marie Bøggild
Søndag den 21. januar, sidste søndag efter
Helligtrekonger klokken 10: Lars Hansen
Søndag den 28. januar, søndag septuagesima
klokken 10: Karen Marie Bøggild
Søndag den 4. februar, søndag seksagesima
klokken 10: Karen Marie Bøggild

Plejehjemsgudstjenester
Marskgården den 16. januar klokken 14:
Karen Marie Bøggild
Solgaven den 6. februar klokken 14: Lars
Hansen
Kildemarkscentret den 7. februar klokken
14.30: Christine Pihl

Kirkebil: Husk, du kan bestille TAXA
på telefon 5577 7272 til gudstjenester og
møder, som menighedsrådets har ansvar
for. Det er gratis for gangbesværede.

Kalender for januar

Torsdagene den 4., 11., 18. og 25. øver korene Spilopkoret (klokken 16-16.50) og Young
Choir (klokken 17-18.30) i sognegården.
Lørdag den 6. januar:
Klokken 12.15 i kirken: Nytårskoncert med
Ludger Lohmann, gratis.
Tirsdag den 9. januar:
Klokken 19: Menighedsrådets møde, i
sognegården.
Onsdag den 10 januar:
Klokken 13.30-15.30: Mødestedet i
sognegården.
Lørdag den 13. januar:
Klokken 12.15 i kirken: Nytårskoncert med
Christian Kampmann Larsen, gratis.
Tirsdag den 16. januar:
Klokken 15-17 i sognegården: Første møde for
minikonfirmanderne.
Fredag den 19. januar:
Klokken14-16: Fredagsmøde med Niels
Vandrefalk.
Lørdag den 20. januar:
Klokken 12.15 i kirken: Nytårskoncert med
Jens Ramsing, gratis.
Onsdag den 24. januar:
Klokken 13.30-15.30: Mødestedet i
sognegården.
Torsdag, den 25. januar:
Klokken 10.00: Babysalmesang.
Fredag den 26. januar:
Klokken 18-21.30: Natkirke i kirken.
Onsdag, den 31. januar:
Klokken 19 i sognegården: Filmklub, ”Franz”.

Opstart af minikonfirmandhold 2018
Sct. Peders Kirke tilbyder minkonfirmand
undervisning i 2018.
Som minikonfirmand skal vi udforske kirken,
op i tårnet, høre det store orgel, synge, høre
historie, bage brød og meget andet.
Tilbuddet er for børn i 3. og 4. klasse.
Undervisningen foregår 10 tirsdage fra klokken 15.00 til 17.00. Første gang er tirsdag den
16.januar 2018.
For yderligere information og tilmelding kontakt minikonfirmand underviser
Joachim Rønnow på telefon: 2144 9332
(Gerne sms)

