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November
“Året har 16 måneder: November
december januar, februar, marts, april
maj, juni, juli, august, september
oktober, november, november, november, november.”
Henrik Nordbrandt
Naturligvis har et år ikke 16 måneder. Men i Henrik
Nordbrandts digt har han ladet november optræder
hele fem gange. Ved gentagelsen får Nordbrandt meget
enkelt og elegant udtalt essensen af denne mørke, kolde,
regn- og stormfulde måned samt sin egen oplevelse af
den. For han har det ikke så godt med mørke, kulde og
regn. Når det lille digt står så stærk i vores erindring og
ofte bliver citeret, er det, fordi det netop rammer ned i
vores fælles erfaring af årstiden. Det illustrerer nemlig
ganske godt, hvordan mange har det lige nu.
Mens andre hygger sig, tænder stearinlys og putter
sig med en god bog og tager sig tid til eftertanke, er
november for andre den evige måned, hvor mørket får
overtaget både udenfor og i sindet.

Mødestedet i november 2020
Vi mødes i Sognegården onsdag d. 11. og 25. november
kl. 13.30 – 15.30
Alle er velkomne!

Den føles uendelig lang at komme igennem, og der er
længe til december måneds hyggelige sammenkomster,
strålende gadebelysning og juletraditioner.
Udtrykket efterårsdepression knytter sig til november,
hvor mørket sætter sortsyn og melankoli i gang, og
tankerne kredser introvert om tabte drømme, spildte
muligheder og meningsløshed.
Også kirkens tekster rummer en undergangsstemning.
Gang på gang fortæller Jesus om, hvor vigtigt det er, at
vi omvender os og kommer til tro, så døden ikke skal
omslutte os, men vi skal have evigt liv. ”Den, der hører
mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og
kommer ikke for dommen, men er gået fra døden til livet”, står
der bl.a. i Johannes evangeliet og holder os dermed fast
på, at det ikke slutter med november. Der er håb og
fremtid selv for den, der føler sig låst fast i mørket og
kulden. For som profeten Esajas skriver: ”Det folk, der
vandrer i mørket skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der
bor i mørket land… For et barn er født os, en søn er os givet.”
Sognepræst Karen Marie Bøggild

Filmaften – Force Majeure
Den lykkelige familie, Ebba, Thomas og deres børn,
Vera og Harry, er på skiferie i alperne. Meget uventet
rammer en lavine den restaurant, hvor de spiser og
folk flygter i alle retninger. Thomas løber for sit liv og
efterlader sin familie tilbage. Ebba skriger efter ham,
mens hun panikslagen står alene tilbage med børnene.
Efter hændelsen er spændingen i familien ekstrem, og
trods Thomas’ indsats for at undskylde for sin fejhed,
afviser Ebba ham. Da Ebba opdager, hvilken effekt
dette har på Vera og Harry, giver hun Thomas en
ekstra chance for at genoprette sin rolle som ansvarlig
far. Mens alle synes lettede, er det fortsat uklart, om
dilemmaet faktisk er blevet løst, og hvilke andre
udfordringer, der venter.
Svensk film fra 2014 af instruktør og manuskriptforfatter Ruben Östlund
Efter filmen samtale og vin (20 kr.)
Sct. Peders Sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5
Bemærk! Der kan være maks. 25 deltagere.
Tilmelding til Kirkekontoret er nødvendig!
Tlf. 5572 3190.

Julehygge i Sognegården
med franske juletraditioner
Ansøgning om julehjælp 2020
Ansøgningsskema om julehjælp fra Sct. Peders Sogns menighedspleje kan afhentes på kirkekontoret Sct. Peders
Kirkeplads 5, eller downloades fra kirkens hjemmeside: www.sct.pederskirke.dk
Ansøgningsfrist: fra 10/11-30/11 kl. 12.00 I kontorets åbningstid.
For at komme i betragtning skal følgende kriterium være opfyldt:
Julehjælp gives kun til enlige forældre med hjemmeboende børn fra 0-16 år med folkeregisteradresse i
Sct. Peders Sogn.
Med venlig hilsen
Teresa Suetta
Sct. Peders Sogns Menighedspleje

Fredag den 4. december kl. 14.00-16.00 i Sct.
Peders Sognegård.
Bemærk! Der kan maks. Være 35 deltagere,
derfor er tilmelding til kirkekontoret nødvendig.
Tlf. 5572 3190

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 10. november 2020
kl.19.00 i Sognegården.
Mødet er åbent for alle interesserede

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

Traditionen tro er den første fredag i december afsat
til jule- og adventshygge. Vi følger den traditionelle
opskrift med Sct. Peders Kirkes Pigekor, underholdning og lidt godt til ganen. I år har vi inviteret Sanne
Grunnet, sognepræst i Toksværd og Holme Olstrup
til at fortælle om franske juletraditioner. Hun har boet
i Frankrig i en længere periode og har et indgående
kendskab til franske forhold og kultur. At høre om,
hvordan man andre steder i verden fejrer jul, er en god
optakt til adventstiden.

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

Årets julekoncert
med Ensemble Storstrøm og
børnekor for hele familien.

Der er ikke noget, der kan
bringe os i julestemning så
hurtigt og sikkert som lyden af
den julemusik og de julesange,
vi kender og er vokset op med.
I år synger Sct. Peders kirkes
børnekor julen ind med Ensemble Storstrøm lørdag d. 28.
november i Sct. Peders kirke.
Til Ensemble Storstrøms julekoncerter er kendte
juleklassikere som f.eks. uddrag fra Tchaikovskys
Nøddeknækkeren og Leroy Andersons Sleigh Ride på
programmet side om side med stemningsfulde toner
fra det klassiske repertoire. Kirkens to børnekor, Spilopkoret og YoungChoir, har indøvet kendte julesange
sammen med ensemblet, og hele familien inviteres
med, når de synger julen ind.
N.B. På grund af Corona sælges der kun 200
billetter, som kan købes på Ensemble Storstrøms
hjemmeside. Medbring billetten på dagen og glæd
dig til at komme i julestemning.
Dato: lørdag d. 28. november
Dørene åbner: kl. 15:30
Koncerten starter: kl. 16:00

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

AFLYST

Billetter a 200 kroner

NB! Kun 200 billetter i forsalg hos, Langes Boghandel
– Biblioteket Kvægtorvet
LH/Meny Østergade Næstved – Parkens Optik, Sct.
Jørgens Park

Det nye menighedsråd
Fra det nuværende råd har Ane Vigen, Lars Henriksen,
Karen Marie Bay, Ida Winther, Johnnie Funder og
Henning Jensen valgt ikke at genopstille til det nye
menighedsråd og jeg vil på alles vegne takke jer alle for
jeres store arbejde i menighedsrådet.
Ved udløb af frist for indlevering af andre kandidatlister har vi ikke modtaget flere lister. Derfor er alle - som
stillede på op menighedsrådet på valgforsamlingen i
september - valgt. De valgte er:
Birgit Lund Terp
Karen Bergman Hansen
Lene Cortz Pedersen
Annette Bruun Frederiksen
Martin Grønbak Tranberg
Finn Raadmand Jensen
Lisbeth Bjerrum
Hanne Sand Jespersen
John Volmer Larsen
Annie Merete Jensen
Evy Søeborg-Pedersen
Carsten Pedersen.
På valgforsamlingen stillede Johnnie Funder op som
stedfortræder og blev valgt.
Jeg takker alle, som valgte at stille op til vores næste
4-årige periode.
Lene Cortz, formand for menighedsrådet.

Det sker i OKTOBER
Gudstjenester november 2020
Søndag d. 1. november, Allehelgen
Højmesse, kl. 10.00
v. Lars Hansen
Allehelgengudstjeneste kl. 16.00 på Østre Kapel
v. Hanne Kofoed Sørensen
Søndag d. 8. november
Højmesse, kl.10.00
v. Lars Hansen
Søndag d. 15. november
Højmesse, kl.10.00
v. Karen Marie Bøggild
Søndag d. 22. november
Højmesse, kl.10.00
v. Lars Hansen
Søndag d. 29. november
Højmesse, kl. 10.00
v. Karen Marie Bøggild

Plejehjemsgudstjenester
november 2020
Solgaven 3. november
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.

