Kirke og menighedsråd

Hvorfor hedder det sådan, når vi er til gudstjeneste?
I en række små artikler vil jeg i de kommende kirkeblade gøre rede for, hvorfor det nu hedder sådan, når vi holder
gudstjeneste – med ord som højmesse,
kollekt, messehagel og flere andre, der
lyder som fra en fjern fortid. Og nu det
ord, som det her skal handle om:

Hvad er Trinitatis

Som med mange af de andre ord og
begreber, vi bruger om gudstjenestens
forskellige afsnit, så stammer også
’trinitatis’ tilbage fra den tidlige middelalder, hvor den romersk-katolske kirke
befæstede sin magt og indflydelse i hele
samfundet overalt i Europa, og trinitatis blev i alle kirkerne en fast del af kirkeåret.
Trinitatistidens række af søndage strakte sig fra søndagen efter pinse og helt
frem til søndagen før 1. søndag i advent. Det er mange søndage, og hvor
mange afhænger af, hvornår påsken
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falder i foråret. I 2017 var der 23 søndage, og i år er der hele 25 søndage.
Trinitatistiden er formentlig opstået i
det franske område i 8. årh. blandt nogle munkeordner, bl.a. den store cistercienserorden. Trinitatis er en højtideligholdelse af treenigheden, dvs. troen på
den enhed, der er mellem Faderen,
Sønnen og Helligånden. Meget passende, da pinsen netop handler om Helligånden.
Fælles for de evangeliestykker, der skal
prædikes over, og som læses i denne
periode, er, at Jesu egen personlige
historie træder i baggrunden. I stedet
læses mange af de kendte historier om
menneskets liv i verden, men set i lyset
af historien om Jesus og hans frelse. Af
eksempler på historier kan nævnes
’missionsbefalingen’ på den første af
alle disse søndage, og så kommer ellers
sommeren over historierne om ’den

fattige mand og Lazarus’, ’den fortabte
søn’, ’den barmhjertige samaritaner’, ’det
store gæstebud’, og det fortsætter efteråret ud med andre lignende historier.
Efter reformationen har man bibeholdt
denne måde at opdele kirkeåret på, og
når vi skal holde høstgudstjeneste i

Jungshoved, finder den derfor sted på
15. søndag efter trinitatis, altså 15 uger
efter trinitatis søndag, søndagen efter
pinse.
Er man interesseret, kan man selv tælle
efter.
Torben Møllenbach

Efterårets arrangementer
Vi vil hermed byde alle velkommen til
koncerter, foredrag og gudstjenester i
Jungshoved og Allerslev kirker og i
præstegården.
I løbet af efteråret kommer vi vidt omkring. Først er der teaterturen, der denne gang vil tage os til Det Kongelige
Teaters Gamle Scene, hvor interesserede kan komme med til forestillingen
’Amadeus’ om komponisten Mozart.
Dernæst markerer vi opdagelsen for
nogle år siden af, at Marie Grubbe ifølge en gammel kirkebog er blevet begravet på Allerslev kirkegård, og vi glæder
os til at høre skuespilleren Christian
Steffensen komme og fortælle nærmere om hende og hendes liv.
Der er endvidere det, vi har kaldt en
’workshopgudstjeneste’ i både Jungshoved og senere i Allerslev Kirke, hvor
deltagerne bliver inddraget i gudstjenestens forløb på en lidt anden måde, end
vi plejer.

Allerslev menighedsråd står for årets
menighedstur til Skåne og Lunds
Domkirke.
I oktober fortæller instruktøren Kaspar
Munk om arbejdet med tv-serien
’Herrens veje’, og vi har fået dansksyreren Karrar Mohamad Hamoud til
at besøge Jungshoved Rejsestald i november for at fortælle om, hvordan
han med sin syriske baggrund har
mødt og oplevet det danske samfund.
Inden vi går over i julemåneden, er der
studiekreds i præstegården, og emnet
her er kendte bibelcitater/salmevers,
som vi vil tale nærmere om: hvad de
betyder for os, hvorfor vi kan huske
dem og om den sammenhæng, de
kommer fra.
Endelig fortsætter Bodil Agerbo og
Bent Pedersen serien med sangaftner.
Herunder følger tidspunkter og klokkeslæt for de enkelte arrangementer, og
ellers kan man læse mere i vedlagte
folder.
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Teatertur, Det Kongelige Teater, Gamle Scene, Amadeus
fredag 25. januar 2019
Denne gang inviterer vi til teaterforestilling på Det Kongelige Teaters gamle scene
på Kongens Nytorv. Det bliver en festforestilling med godt skuespil, fantastisk
musik og et gribende drama om en af musikkens største mestre: Wolfgang Amadeus Mozart.
Mere info og tilmelding: Torben Møllenbach, tlf. 55996017, mail: tom@km.dk

Marie Grubbe. Markering af 300-året for hendes død
Allerslev Kirke, onsdag 12. september, kl. 19.00

I samarbejde med skuespiller Chr. Steffensen har vi samlet en mosaik omkring
Marie Grubbes dramatiske liv og skæbne.

Studiekreds, Præstegården i Allerslev, følgende onsdage:
10. okt., 24. okt., 7. nov., kl. 19-21
’Herrens veje’ – tanker bag og formål med en stor tv-serie
Præstegården i Allerslev, onsdag 31. oktober, kl. 19.00
Foredrag med tv-seriens hovedinstruktør Kaspar Munk

Foredrag ’Irak og Danmark – mit kulturmøde’
Rejsestalden, Jungshoved, torsdag 15. november, kl. 19.00
Aftenens foredragsholder er Karrar Hamoud, der kom til Danmark som barn og i
dag er gift med en dansk kvinde.

Adventsmøde,
Præstegården, Allerslev, tirsdag 4. december, kl. 15.00

Vi glæder os til hermed at kunne byde velkommen til en eftermiddag, hvor det skal
handle om den kommende højtid. Som sædvanlig skal der hygges med sange, historier, kaffe og julekager.
Ligesom sidste år får vi også i år besøg af den lokale musiker Peter Fritsch og hans
kone, begge oprindeligt fra Tyskland.

De 9 læsninger, Allerslev Kirke, onsdag 5. december, kl. 19.30
Medvirkende: Koret Realmoments
Julen og dens traditioner nærmer sig, og som optakt til juledagene synger vi julen
ind i Allerslev Kirke med musikgudstjenesten De ni læsninger.
Efter musikgudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i kirkens tårncafé, hvormed man vil ønske deltagerne en glædelig jul.
Alle er velkomne.
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Til de kommende konfirmander
Introgudstjeneste i Allerslev Kirke,
søndag 7. oktober kl. 10.30
Til efteråret begynder en ny sæson med
at gå til præst for eleverne i de nye 7.
klasser. Der har allerede før sommerferien været mulighed for at melde sig til.
Når dette blad udkommer midt i september, er det ved at være sidste udkald
for tilmelding, og man bedes derfor
snarest kontakte præsten.
Der er introgudstjeneste i Allerslev
Kirke søndag 7. oktober, kl. 10.30.
Gudstjenesten er en almindelig søndagsgudstjeneste for alle, men er også
en introduktion for alle konfirmander
og deres forældre med info om det at

gå til præst, det at bliver konfirmeret,
og om at skulle gå i kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe, kage,
chips og sodavand.
Husk: Konfirmationerne 2019 finder
sted i Jungshoved Kirke søndag 5. maj,
kl. 10.30 og i Allerslev Kirke søndag
12. maj, kl. 10.30, og for de konfirmander, der skal konfirmeres i Præstø Kirke, søndag 28. april. Ang. klokkeslettet:
besked i løbet af efteråret.
Torben Møllenbach
Sognepræst

Renovering af Jungshoved Kirkegård
Den 12. juni afholdt menighedsrådet et
menighedsmøde i Rejsestalden omkring renovering af kirkegården ved
Jungshoved Kirke. Der var mødt en
del interesserede op for at høre om det
foreløbige forslag til renovering. Landskabsarkitekten deltog også i mødet,
hvor hun forklarede og underbyggede
sine ideer omkring projektet.
Forslaget, der blev positivt modtaget af
de fremmødte, gik ud på at bringe en
del af kirkegården tilbage til tiden, hvor
Jungshoved Slot endnu eksisterede.
Dog kun den sydlige del af kirkegården, hvor der planlægges tuegrave og
lapidarium (et sted hvor man gemmer
gravminder fra udløbne/hjemfaldne
gravsteder), samt ad åre at få evt. ibrug-

tagne gravsteder med i anlægget.
Umiddelbart nord for kirken, den første del, vil man i den østlige side af forslaget bibeholde de tradionelle gravsteder, i den miderste del af området anlægges rækker med stauder, hvor der
bliver mulighed for både kiste- eller
urnebegravelser. I den vestelige side af
området vil man bibeholde de små
urnegravsteder.
I den nordlige afdeling af kirkegården
vil man beholde græsarealet i vest til
begravelse af kister og urner såvel i
kendte som i ukendte gravpladser. Den
østlige del bibeholdes med kistegravsteder, dog således at der plantes forskellige små træer, såsom paradisæbler, kirsebær og andre blomstrende træer.
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Generelt fremkom der ønsker om, at
kirkegården skulle fremstå som en meget grøn og naturvenlig kirkegård, hvor
fugle og insekter også har gode forhold,
da kirkegården ligger i et stort landbrugsområde. Med henblik på læmuligheder på kirkegården vil man kikke på
muligheden for lav beplantning uden
om kirkegården, men det var et stort
ønske, at kirken forbliver synlig i landskabet.
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Menighedsrådet vil nu drøfte mulighederne for at indarbejde de på mødet
fremkomne forslag i projektet, ligesom
man vil kigge på de økonomiske forhold og få lavet en mere detaljeret plan
for, hvornår projektet kan udføres i
forhold til begravelser, der er foretaget
på kirkegården. Set i et større perspektiv skal man regne med, at projektet vil
foregå over flere årtier. Når vi er nået
frem til et resultat, vil vi indkalde til et
nyt menighedsmøde.

Praktiske oplysninger
Fødsel: Jordmoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sognepræsten registrerer fødslen, og moderen får besked i sin e-boks. Er moderen gift, registreres manden samtidig
som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen via
borger.dk afgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Den skal være indtastet
inden for 14 dage efter fødslen. Er det
ikke sket, bliver faderskabet afgjort af
statsforvaltningen.
Dåb: Et barn skal have et navn senest
seks måneder efter fødslen enten ved
dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man
sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der
være en gudmor eller -far samt mindst
to faddere ud over evt. forældrene.
Forældrene må gerne være skrevet op
som faddere.
Ønsker man ikke sit barn navngivet
ved dåb, skal man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit barn.
Herefter indføres navnet i kirkebog og
folkeregister, og man får besked i sin eBoks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste sognepræst eller kordegnekontor, uanset hvor man er døbt.
Vielse: Aftales med sognepræsten.
Inden vielsen skal man via borger.dk
udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udfylder herefter en prøvelsesattest, som sendes til den pågældende
sognepræst.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til sognepræsten oftest via en bedemand. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der
mulighed for, at man kan få afdødes
aske spredt ud over åbent hav.
Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at benytte sig af de digitale muligheder, kan
man på borger.dk printe almindelige
papirblanketter ud, som man så udfylder.
Yderligere vejledning kan man få hos
sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39,
Allerslev, 4720 Præstø, tlf. 55 99 60 17.
Mail: tom@km.dk. Træffetid: Alle dage
efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og personale,
og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.
Øvrige telefonnumre findes på næste side
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Praktiske oplysninger
ADRESSER OG TELEFONNUMRE:
BEGGE SOGNE
Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.:
55 99 60 17 og på mail: torm@km.dk.
Mandag: Fridag for præst og personale,
og kirken er lukket for kirkelige handlinger.
Organist Elena Stilling
21 26 66 08
Kirkesanger Bodil Agerbo
25 14 07 94
Kasserer
Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen
Faxe Ladeplads
24 25 11 51
ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Rita Larsen
55 99 60 30
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Eli Frandsen
55 99 91 99
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk
Kirkeværge Bent Pedersen
24 80 08 32
http://www.jungshovedkirke.dk
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Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der
altid er mulighed for at få en kop kaffe
(eller te) og en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs.
gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til
denne uanset tidspunkt.
Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører
fra begge sogne og fra Præstø. Man skal
tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller
88 70 06 40.
Delebussen ”Frøen” kører til gudstjenesterne kl.10.30 i Jungshoved Kirke for
de, som ønsker det. Tilmelding er nødvendig på tlf: 24 80 08 32, gerne på
sms, senest på dagen inden kl. 09.00.
Afgang fra hjemmet ca. 9.45, og tilbagekørsel ca. 12.15 (efter kaffen). Pris for
deltagelse i kørslen er kr. 0,00.
Jungshoved Menighedsråd

GUDSTJENESTER
September-december 2018
Jungshoved

Allerslev

15. s.e. trin. 9. sept.

10.30 Høstgudstjeneste

Ingen

Lørdag 15. sept.

Udflugt til Nyord m/andagt

16. s.e. trin.16. sept.

Ingen

10.30

17. s.e. trin. 23. sept.

10.30

9.00

Onsdag 26. sept.

19.00 Workshop-gudstjeneste Ingen

18. s.e. trin. 30. sept.

Ingen

10.30

19. s.e. trin. 7. okt

9.00

10.30 Intro gudstj. for de
kommende konfirmander

20. s.e. trin. 14. okt.

10.30

Ingen

21. s.e. trin. 21. okt

Ingen

16.30 Workshopgudstjeneste

22. s.e. trin. 28. okt.

9.00 Tina Preuss Hansen

Ingen

23. s.e. trin. 4. nov.

10.30

9.00

24. s.e. trin. 11. nov.

9.00

10.30

25. s.e. trin. 18. nov.

10.30

Ingen

26. s.e. trin. 25. nov.

Ingen

10.30

1. s. i Advent 2. dec.

10.30

9.00

2. s. i Advent 9. dec.

10.30 Jesper Bo Blomgren

Ingen

3. s. i Advent 16. dec. 9.00

10.30

4. s. i Advent 23. dec. 10.30

Ingen

Da sognepræst Jesper Bo Blomgren har studieorlov fra september frem til og med
november, vil Tina Preuss Hansen varetage vikartjenesten disse måneder.
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