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P r æ ste n s h j ø rn e

Du skal plante
et træ…
Lystræ til Vemmelev Kirke – del 1

D

er er en smuk og spændende
gave på vej til os alle sammen og
til Vemmelev Kirke. Det er et træ,
et såkaldt lystræ.
Lystræet er en mandshøj stor skulptur
formet som et træ med stamme og krone,
grene og blade. Og lys – deraf navnet.
I de smukkeste stager af gyldent messing vil man kunne tænde et lys og sætte
det på træet og sende en tanke til én, man
har kær.
Tænde lys for glæde, tænde lys i sorg.
Forældre kan tænde et lys for deres
nydøbte barn, brudepar for deres ægteskab. Et elsket menneske, der ikke er her
mere, kan man sende en kærlig tanke med
et lys.
I begge kirker har der længe været mulighed for at tænde lys i lysgloberne, og

lystræet i Vemmelev Kirke fører denne
fine tradition videre.
Lystræet er den dejligste gave til os alle
sammen.

Lystræet er en mandshøj stor skulptur formet
som et træ med stamme og
krone, grene og blade.
Og lys – deraf navnet.
Christen Larsen, der også har lavet den
smukke lysglobe i Hemmeshøj Kirke og
jordpåkastelsessæt til begge kirke, står bag
udførelsen af lystræet.
Christen og præsterne har i fællesskab

givet træets dets form, forarbejdelse og
udtryk; der findes ikke et lystræ magen til.
Christen har lagt mange timer i værkstedet og megen kærlighed og hjerteblod i
projektet – og det skal han have en stor og
varm tak for!
I skrivende stund arbejder Christen
stadig på lystræet, og det er planen, at det
bydes festligt og flot velkommen i kirken
og tages i brug første gang til 1. søndag i
advent – som den dejligste julegave, givet
på forskud, så træet kan pynte og lyse i
julemåneden og forhåbentlig i mange år
frem.
I det næste nummer af kirkebladet vil
sognepræst Ida Rusholt Lund fortælle mere
om lystræet og dets symbolik; for sådan et
træ har meget godt at sige os mennesker.
Kristendommens reformator, Martin
Luther (1483-1546), blev engang spurgt
om, hvad han ville gøre, hvis han fik at
vide, at han skulle dø i morgen.
Luther svarede helt kort og enkelt:
»Så vil jeg plante et træ.«
Vores danske Piet Hein, digter, forfatter
og opfinder, skriver det så smukt i et digt
lige efter 2. verdenskrigs onde tider:
Du skal plante et træ.
Du skal gøre én gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare
og være til lykke og læ.
Du skal plante et træ.
Med ønsket om en glædelig juletid
for os alle. 
Sognepræst
Sanne Bügel Forner

Julens tjenester

I

juledagene er der rig mulighed for at komme i kirke og
synge med på julens dejlige
salmer og sange og lytte til julens budskab om lyset i mørket, der kom ind i
vores verden i barnet i krybben i Betlehem julenat.
Lille juleaften, 4. søndag
i advent den 23. december:
Gudstjeneste i Vemmelev Kirke kl. 10.30.
Juleaften den 24. december:
Gudstjeneste i Vemmelev Kirke
kl. 11.00 og 14.30
og i Hemmeshøj Kirke kl. 13.00.
Juledag den 25. december:
Gudstjeneste i Vemmelev Kirke kl. 10.30.
2. juledag den 26. december:
Gudstjeneste i Hemmeshøj Kirke
kl. 10.30.
Julesøndag den 30. december:
Julerogudstjeneste i Vemmelev Kirke
kl. 10.30. Kom og nyd en stille stund
i kirkens smukke rum og lad julefreden sænke sig i hjerte, krop og sind.
Med musik, stilhed,
fordybelse og bøn
skal vi sammen bære
julefreden med os ind
i det nye år i vores
liv og hjerter her på
årets næstsidste dag,
inden vi byder 2019
velkommen. 
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DET SKER

FASTELAV N

Fest for det lys i mørket,
der ikke kan slukkes
Søndag den 2. december
kl. 10.30 i Vemmelev Kirke

De ni læsninger
Søndag den 16. december
kl. 19.00 i Hemmeshøj Kirke

K

om og hør julens store, smukke
fortælling i stearinlysenes skær i
smukke Hemmeshøj Kirke.
De ni læsninger er en gammel, engelsk
juletradition, som har været en fast del af
julemåneden i Hemmeshøj Kirke gennem
mange år. Vores nye kor medvirker med
luciaoptog og stemningsfuld musik og læsere fra vores to sogne vil lede os gennem
læsningerne fra Bibelen lige fra fortællingen om det første lys på skabelsens morgen til fortællingen om verdens lys, der
fødtes julenat. 

1.

søndag i advent er kirkens nytårsdag, men dagen markerer
også begyndelsen på den travle
og dejlige julemåned. I kristent perspektiv
kaldes dagene indtil juleaften for adventstiden, fordi vi venter på at fejre, at det
store lys, Jesus, Guds søn, blev født. Det er
dejligt at glæde sig til at noget godt sker.
Kom og lad os være sammen om at vente –
med glæde og (måske lidt) utålmodighed!
Fredslyset fra Betlehem, der bliver fragtet fra Fødselskirken i Betlehem og hele
vejen til Danmark uden at gå ud, kommer
også til Vemmelev Kirke denne dag og her
vil det brænde julen ud i en fin olielampe
på alteret. Tag gerne en lampe med hjemmefra, hvis I skal have Betlehems-ild med
hjem. Efter gudstjenesten er der sandwich
og sodavand til alle. 

Et festligt og flot farvel til året,
der er gået, og velkommen til det nye år
Nytårsaften mandag den
31. december kl. 15.00 i Hemmeshøj Kirke

I

år prøver vi noget nyt! Ved en feststemt og flot
gudstjeneste tager vi afsked med året, der er gået.
Kom og vær med, og tag gerne festtøjet på!
Efter gudstjenesten tager vi forskud på glæderne og lader
champagnepropperne springe, så vi kan skåle og ønske
hinanden en god nytårsaften og et godt nytår. 
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Fastelavn

er mit navn…

Søndag den 3. marts kl. 10.30 i Vemmelev Kirke
Igen i år er Dagli’Brugsen, Lokalrådet og Vemmelev Kirke
gået sammen om at arrangere fastelavn.
Dagen begynder med familie-fastelavnsgudstjeneste i
Vemmelev Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten går vi i optog til Dagli’Brugsens
parkeringsplads, hvor vi ca. kl. 11.30 slår katten af tønden
og hygger med fastelavnsboller og slikposer til alle børn.
De voksne kan købe kaffe og fastelavnsboller til en billig
penge.
Der er præmier til de bedst udklædte.
Så er du en sej Spiderman eller fin prinsesse, monster,
hund, løve eller noget andet spændende, så kom og vær
med, gi’ tønden et slag og tag gerne hele familien med! 

Hvem
mon bliver
kattedronning?
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Hjerterogudstjenester
Onsdag den 23. januar,
27. februar og 27. marts kl. 19.00
i Vemmelev Kirke

V

elkommen til en stund med ro,
fordybelse og refleksion ved aftensgudstjenester på hverdagsaftner i Vemmelev Kirke.
Mange af os lever i en hverdag, hvor det
meste ofte skal gå meget hurtigt.
Vi mennesker er faktisk yderst effektive, ofte myreflittige og kan tit nå det hele
på den halve tid, hvis vi vil – og det er på
mange måder godt nok. Men vi har også
brug for at lade op igen og tage os tid til
et pusterum, uden at skulle yde, mene noget og tage stilling og bare være med det,
der er i vores liv og lade hjerte, sjæl og sind
finde ro.
I kirkens smukke rum vil man kunne
lade hjertet falde til ro med sang, bøn og
guidet kristen meditation.
Kristen meditation har rødder helt tilbage til de første kristne klosterfællesskaber og kræver ingen særlige forudsætninger; kun et åbent hjerte.
Gudstjenesterne begynder kl. 19.00 og
varer omkring 45 minutter. 

Til bords med Gud!

Minikonfirmander

M

inikonfirmandundervisning er
en rigtig god og spændende mulighed for børn i 3. klasse for at
lære kristendommen, dens fortællinger
og vores flotte kirke i Vemmelev bedre at
kende. Vi spiser nybagt brød, hører historier, synger sange, laver kreative ting og går
på opdagelse i kirken.
Efter nytår er det Vemmelev Skoles 3.a,
der bliver inviteret til at være minikonfirmander. Undervisningen forløber over tre
timer – fra kl. 9.30 til 12.30 – på tre lørdag formiddage: Den 12. januar, den 19.
januar og den 26. januar. Ida kommer ud
på skolen med tilmeldingssedler inden jul.
Vi slutter af med en festlig aften Til
bords med Gud onsdag den 30. januar kl.
17.00, som minikonfirmanderne er med
til at lave og hvor de får diplomer. Læs
mere om Til bords med Gud her i bladet.
Vemmelev Skoles 3.b får mulighed for
at blive minikonfirmander i marts måned,
hvor der er minikonfirmand-lørdagshygge
fra kl. 9.30 til 12.30 lørdag den 2. marts,
den 9. marts og den 16. marts. Også dette hold afslutter med en festlig aften Til
bords med Gud onsdag den 20. marts,
hvor minikonfirmanderne er med og får
diplomer. Ida kommer ud på skolen med
invitationer i februar måned. Vi glæder os
til at se jer! 
Glade hilsner fra organist Christian og
præst Ida

Familiegudstjeneste onsdag
den 30. januar og 20. marts
kl. 17.00 i Vemmelev Kirke

V

i mødes i Vemmelev Kirke til
en kort og familievenlig gudstjeneste, hvor vi hver gang gætter en hemmelighed, synger gode sange,
og hører en god historie.
Når gudstjenesten er slut, går vi over
i Sogneladen og spiser dejlig mad sammen. Hvad menuen står på, kan man se
på vores hjemmeside i tiden op til arrangementet.
Det er selvfølgelig gratis at være med
til gudstjeneste, men det er også gratis
at spise med! For at vores dygtige kokke
kan vide, hvor meget mad der skal laves, skal tilmelding ske senest lørdagen
før arrangementet ved at skrive en mail
til tilbordsmedgud@gmail.com. Angiv
venligst dér, hvor mange børn og voksne
I kommer. Vi kan være højst 80 til spisningen, så tilmeldingen sker efter »først
til mølle-princippet«.
Tag gerne bedsteforældre, gode naboer og venner med. Vi glæder os til at
være sammen med jer! 

KOM OG
SPIS MED!

Velkommen til
babysalmesang
i Vemmelev Kirke
Vi fylder Vemmelev Kirke med
babypludren og sang fra onsdag
den 20. februar kl. 9.00.

G

ennem sang og dans skal vi opleve kirkerummet og den danske
salmeskat sammen på en hyggelig og uformel måde. Vi skal lege med sæbebobler, høre klokkespil og nyde akustikken i det lyse rum. Det er en hyggestund
af ca. 45 minutters varighed, og forløbet
spænder over syv gange i foråret. Første
gang er onsdag den 20. februar kl. 9.009.45, sidste gang er onsdag den 3. april.
Babysalmesang er et gratis tilbud til dig
og dit barn indtil 12 måneders alderen, og
sang- og musikkundskaber er ingen forudsætning.
Kom og oplev glæden ved at synge med
dit barn, i fællesskab med andre børn og
forældre! 
For information og tilmelding
med oplysning om forældres navn,
adressse og telefonnummer samt barnets
navn, kontakt kirkesanger Luna Kjølstad
Nielsen på lunakjoelstads@hotmail.com
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Gudstjenester
December 2018 - februar 2019
Dato

Vemmelev Kirke	Hemmeshøj Kirke

Søndag den 2. december
1. søndag i advent

10.30 IRL Lysgudstjeneste

Søndag den 9. december
2. søndag i advent

9.00 NDN

Søndag den 16. december
3. søndag i advent

19.00 IRL
De ni læsninger

Søndag den 23. december
4. søndag i advent

10.30 SBF
Kirkekaffe

Mandag den 24. december
Juleaften

11.00 SBF
14.30 IRL

Tirsdag den 25. december
Juledag

10.30 IRL

10.30 SBF Julerogudstjeneste
15.00 SBF

Mandag den 31. december
Nytårsaftensdag
Søndag den 6. januar
Helligtrekongers søndag

10.30 SBF
Kirkekaffe

Søndag den 13. januar
1. s. e. helligtrekonger

10.30 SBF
Kirkekaffe
10.30 IRL
Kirkekaffe

Søndag den 20. januar
2. s. e. helligtrekonger
Onsdag den 23. januar

19.00 SBF Hjerterogudstjeneste

Søndag den 27. januar
3. s. e. helligtrekonger

10.30 SBF
Kirkekaffe

Onsdag den 30. januar

17.00 IRL Til bords med Gud

Søndag den 3. februar
4. s. e. helligtrekonger

9.00 NDN

Søndag den 10. februar
Sidste s. e. helligtrekonger

10.30 SBF
Kirkekaffe

Søndag den 17. februar
Septuagesima

13.00 SBF

10.30 SBF

Onsdag den 26. december
2. juledag
Søndag den 30. december
Julesøndag
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Dato

Vemmelev Kirke	Hemmeshøj Kirke

Søndag den 24. februar
Seksagesima

9.00 NDN

Onsdag den 27. februar

19.00 SBF Hjerterogudstjeneste

Søndag den 3. marts
Fastelavn

10.30 SBF/IRL
Fastelavnsgudstjeneste

Præster: SBF Sanne B. Forner  IRL Ida R. Lund  NDN Nina D. Nyegaard, Tårnborg
Kirkebil: Kan benyttes til alle gudstjenester, ring 7025 2525.

Legestue

V

emmelev Legestue er et spændende tilbud til forældre og bedsteforældre med børn i alderen
0-6 år. Mødre og fædre på barselsorlov er
også meget velkomne. Vi hygger, synger,
leger, er kreative, hører historier og spiser
madpakke sammen. Vi mødes hver mandag og torsdag kl. 9.30-12.00 i Sogneladen,
Fruegade 19, og det koster 10 kr. pr. familie pr. gang at være med. 
Kontakt: Janne Valentin 2124 2603 /
jannelg83@gmail.com eller Mette Skov
5189 9354 / mette-skov@live.dk.
Facebook-gruppe: Vemmelev Legestue

Kom og
leg med!

10.30 SBF
Kirkekaffe

Voksenkor

N

u starter et kor for voksne i Vemmelev og omegn!
Der er plads til alle, og det kræver ingen forudgående musikalske færdigheder at synge med i koret – selvom det
selvfølgelig er et plus.
Vi øver hver torsdag kl. 19.00-20.30 i
Sogneladen, Fruegade 19, Vemmelev. Vores allerførste korprøve bliver torsdag den
17. januar.
I koret skal vi arbejde med at finde vores fælles klang og optræde lejlighedsvist.
Derudover skal vi selvfølgelig synge dejlig
musik sammen, og korleder Luna Kjølstad Nielsen og pianist Christian Kruse vil
sammen sørge for, at det hele går op i en
højere enhed.
Koret er både for herrer og damer, og
det er gratis at synge med.
Du er hjerteligt velkommen til at komme forbi og prøve, om kor er noget for dig.
For information og tilmelding
kontakt korleder og kirkesanger
Luna Kjølstad Nielsen på
lunakjoelstads@hotmail.com
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Velkommen til
kirkernes nye
kirkesanger og
korleder




Luna Kjølstad Nielsen er ansat
som kirkesanger og korleder i
Vemmelev og Hemmeshøj
Kirker fra den 1. oktober.
Her præsenterer Luna sig selv:

M

it navn er Luna, og jeg er den nye
kirkesanger ved Vemmelev og
Hemmeshøj Kirker.
Jeg er et forholdsvist nyt ansigt her i Vemmelev, da jeg egentlig kommer fra en lille
landsby, Niløse, nær Dianalund. Jeg er 26
år gammel, og har været kirkesanger i lokalområdet i en del år efterhånden.
Som barn startede jeg med at synge i
kor, og det har haft en afgørende betydning for, hvor jeg er i mit liv i dag. Min
egen erfaring med børnekor og voksenkor
smitter naturligvis af på min måde at lede
kor på og mine kreative idéer.
Her i Vemmelev har jeg mødt mit livs
kærlighed, Mark, og vi har sammen købt
et nedlagt landbrug i Hemmeshøj. Hele
grunden skal totalrenoveres, og vi har således boet mere end et helt år i en skurvogn, men vi kalder alligevel huset og
grunden for »Vores lille stykke himmel ud
mod vest«.
Til daglig studerer jeg ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Kø-

benhavn, hvor jeg har hele fire hovedfag:
Klassisk sang, musikpædagogik, korledelse og ensembleledelse. Mine opgaver på
konservatoriet spænder over en bred palet
af musikpædagogiske fag ved siden af de
obligatoriske fag såsom klaver og hørelære. Min seneste uge vekslede således bl.a.
mellem at strukturere og udføre en musiktime for dagplejebørn, indstudere en
popsang med rytmisk band og dirigere et
harmoniorkester igennem tre Bach koralmusikstykker. Jeg har brugt mange år på
at synge operaarier og skole min stemme
klassisk, og jeg var i nogle år i tvivl om jeg
skulle vælge en karriere som operasanger,
men jeg kan mærke nu, at jeg har fundet
min rette hylde som musiklærer.
Jeg er ovenud glad for at jeg har fået
denne stilling i disse to smukke kirker,
hvor jeg får mulighed for både at bruge
min stemme, men især at få lov til at bruge
mine musikpædagogiske kompetencer. Og
jeg glæder mig til, forhåbentlig, at sprede
en masse musikglæde!

NYT KOR!
KOM OG
VÆR MED!

Jeg glæder mig til at starte babysalmesang op. Her skal vi hygge om de små i kirkens lyse rum, og synge en masse dejlige
salmer og sange og danne grobund for den
fremtidige musik i børnenes liv.
Vi har allerede startet børnekor op, og
vi skal lege en masse musik ind i kroppen
og kigge lidt på nogle rytmer og toner, og
så skal vi gå lucia til december.
Efter nytår starter jeg et voksenkor, og
vi skal lave dejlig musik sammen og synge
sammen af hjertens lyst. Jeg håber at en
masse sangglade voksne vil komme og
være med.

Vi tager en frisk
tone og starter
et nyt børnekor!
Vores allerførste
korprøve var onsdag
den 24. oktober, men
du kan sagtens nå at
være med endnu.

I

Jeg håber, at jeg formår at viderebringe
min glæde ved musikken, og jeg håber, at
den vil smitte og inspirere både store og
små.
Jeg elsker at synge i det lyse kirkerum
sammen med menigheden, og jeg føler
mig privilegeret med så dygtige og rare
kollegaer! Ved min første søndagsgudstjeneste blev jeg budt flot velkommen af
menighedsrådet og medarbejderne med
en kæmpe prinsessebuket og smigrende
ord – og jeg føler mig så enormt velkommen – TAK FOR DET! Jeg glæder mig til
samarbejdet! 

kor lærer man at synge sammen og lytte til hinanden. Vi
skal synge sange og salmer og
få musikken ind i kroppen.
Vi deltager indimellem i udvalgte arrangementer i vores to kirker.
Kor er for alle sangglade drenge og
piger, der går i 3.-6. klasse, og med mulighed for at fortsætte efter 6. klasse. Der
er ingen optagelsesprøve, man skal bare
kunne lide at synge. Man bliver glad af
at synge i kor og udvikler venskaber på
tværs af klassetrin. I kor er man en vigtig
brik i det store fællesskab.
Det er gratis at gå til kor, og man kan
tilmelde sig hos mig på lunakjoelstads@
hotmail.com, men man må også gerne
bare dukke op til en onsdagskorprøve
kl. 16.30-17.30. Bemærk, at efter nytår
rykkes korprøven til torsdage kl. 17.3018.30, første gang den 17. januar.
Vi bliver forkælet med smukt akkompagnement på klaver og orgel af Christian Kruse ved arrangementer, og så glæder vi os til at gå lucia til jul! Vi glæder os
til at synge med dig! 

De venligste hilsner
Luna

De venligste hilsner
korleder og kirkesanger Luna

Som barn startede jeg
med at synge i kor, og det
har haft en afgørende
betydning for, hvor jeg er i
mit liv i dag.
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12 RE P ORTAG E

kesanger Erik Nygaard så smukt sang
det ved gudstjenestens afslutning – og
den kurs kaster sit skin ned over vores
rejse.
Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært ved en lækker fiskefrokost –
også fra Korsør – og der var skibsmusik
leveret af Christian Kruse på flygelet
og fine taler fra både menighedsrådsformand Liselotte Dollas, Jens Møller,
Steen Zoffmann og Kurt Sørensen og
vi sang Viggo Andersens skibssang,
stammende tilbage fra 2016, hvor vi
indviede kirkeskibet i Vemmelev Kirke.

Reportage fra

Kirkeskibsindvielse i
Hemmeshøj Kirke
Søndag den 16. september fejrede vi høstgudstjeneste i en smukt
pyntet Hemmeshøj Kirke – endda med en gammeldags plov stillet
op i kirkens hoveddel – også kaldet »kirkeskibet«!

S

elvom ploven er et fint symbol
på landbrugskultur og høst, var
det dog ikke den, der var fokus
på denne dag. Vi indviede nemlig det gode
skib »Bien« i modeludgave som kirkeskib.
Skibet blev båret ind i procession af modelskibsbygger Steen Zoffmann, ejer Jens
Møller af den rigtige »Bien«, der ligger i
havn i Korsør, idémand Kurt Sørensen og
kirkeværge Viggo Andersen. Mens gudstjenesten blev fejret, stod skibet på døbefonten som et fint symbol på færden over
livets vande.
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Der er masser af symbolik i et kirkeskib.
Gennem århundreder har vi udsmykket
vores kirker med modelskibe – og ikke
plove, fordi modelskibene kan minde os
om, at kirken – i form af de troendes forsamling – er som et skib på vej mod Paradis. Vi har Jesus med os ombord på skibet
– ligesom disciplene havde det dengang,
hvor en storm skræmte dem og Jesus beroligede både hav, storm og disciple. Vi er
i sikkerhed med Gud og vi vil ende i havn i
Guds Rige en dag – det er vores tro og håb.
Kursen er Kap det Gode Håb, som kir-

Vi indviede nemlig det
gode skib »Bien« i modeludgave som kirkeskib.

Indsamling af
lysestumper

V

i har her i pastoratet en permanent indsamling af lysestumper.
Det betyder, at man kan komme
til Sogneladen og vores to kirker med sine
lysestumper og lægge dem i vores lysestumpekurve.
Lysestumperne omstøbes til fine, nye
lys af Lysstøberiet Ring, og overskuddet
fra salget af disse lys går til Danmissions
arbejde i Afrika, Asien, Mellemøsten og
Danmark.
Vi håber, at I vil hjælpe os med at deltage i dette velgørende genbrugsprojekt. 

Nu har vi flotte modelskibe i begge
vores kirker, hvilket er en rigdom.
Det var en fin og mindeværdig dag
og vi håber, at rigtig mange vil komme
og nyde det flotte skib, der nu er hængt
op i buen midt i Hemmeshøj Kirke. 

Følg os på
Facebook

P

å kirkernes Facebookside
»Vem
melev og Hemmeshøj Kirker« er der mulighed
for at følge med i, hvad der foregår i
og omkring Vemmelev og Hemmeshøj Kirker. Facebook-siden fortæller
blandt andet om kirkernes aktiviteter og kommende arrangementer. Så
følg os på Facebook! 
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DET SKER

Hyggeklubben

Dåbsklude

Lørdagsdåb

Hyggeklubbens arrangementer foregår på onsdage kl. 13.30-16.00
i Sogneladen, Fruegade 19, Vemmelev

år præsten under dåben har øst
vand på dåbsbarnets hoved, bliver vandet tørret af den døbtes
hoved med håndstrikkede eller hæklede
dåbsklude med kristne symboler. Dåbskludene laves af frivillige i vores to sogne
og er således gaver fra menigheden til
dem, der bliver døbt i vores to kirker. Med
en sådan gave bliver dåbsbarnet budt velkommen i kirken af menigheden og får
et fint minde med hjem. Derhjemme kan
man selv brodere navn og dåbsdato på
kluden, hvis man ønsker det.
Skulle man have lyst til at være med til
at strikke dåbsklude til vores dåbsbørn,
bedes man kontakte sognepræst Ida Rusholt Lund på 2021 4240 / idrl@km.dk. 

N

ørdagsdåb er et tilbud til de familier, der bor i eller har tilknytning til Vemmelev eller Hemmeshøj Sogn.
Hvis man er interesseret i at høre mere
og lave aftale om lørdagsdåb, kan man
kontakte præsterne.
Der tilbydes lørdagsdåb den 5. januar,
den 2. februar og den 13. april. 

Kim Larsen: 23. okt. 1945 – 3o. sep. 2018
Onsdag den 9. januar kl. 13.30

I anledning af Kim Larsens død i efteråret vil vi mindes
ham ved endnu engang at høre om hans liv og musik, og
vi vil synge et udvalg af hans sange. Kim Larsen var både
sanger, sangskriver, forfatter og guitarist, og han blev ofte
kaldt »Danmarks nationalskjald«. Tiden efter hans død
viste os, hvor populær og elsket han var. Mariann Ottosen
fortæller hans historie. 
Filmeftermiddag – en film om et maleri
Onsdag den 6. februar kl. 13.30

Denne film er baseret på den sande historie om en jødisk
kvinde og hendes kamp for at genvinde sin retmæssige
arv og sin jødiske families ære. 60 år efter hendes flugt til
USA, rejser hun ud for at hente de kunstskatte hjem, som
nazisterne stjal fra familien, heriblandt et meget berømt
maleri af Gustav Klimt. En fantastisk film om en fantastisk
historie. 

L

Rejsen til Israel – Kannaens land
Onsdag den 13. marts kl. 13.30

Denne eftermiddag vil Mariann Ottosen fortælle om og
vise billeder fra den rejse hun foretog til Israel i november 2018. Vi skal høre om landet, hvor Biblen blev til, og
vi skal se mange af de kendte steder fra Gammel og Ny
Testamente på det store lærred, og undervejs vil vi synge
udvalgte sange og salmer. 
Forårets sange og salmer – sangeftermiddag
Onsdag den 10. april kl. 13.30

Traditionen tro vil vi i denne skønne forårstid bruge en eftermiddag på at synge et udvalg af alle vore vidunderlige
forårssange – og salmer. Kom og syng med! 
Kirkebilen kan benyttes til Hyggeklubbens arrangementer, ring 7025 2525.

Menighedsplejen og julehjælp

V

i har i Vemmelev og Hemmeshøj Sogne en menighedspleje, som man kan søge
om økonomisk støtte, hvis man er trængt. Man kan f.eks. søge menighedsplejen om hjælp til afholdelse af konfirmationsfest, til bidrag til en spejderlejr eller
andet. Gennem året bliver der samlet ind ved gudstjenester, arrangementer, i kirkebøsserne og ved koncerter. Stor tak til alle, der har lagt penge til menighedsplejen!
Det er også muligt at søge menighedsplejen om julehjælp, hvis det er svært at få det
hele til at slå til i juletiden, både for familier og enlige. Julehjælpen vil typisk bestå af
madvarer og lignende til hjælp til juledagene.
Ansøgningsskema til julehjælp kan afhentes hos præsterne efter aftale. Ansøgningsfristen er søndag den 2. december. 
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Vemmelev kirke
Slagelse Landevej 121
4241 Vemmelev

Hemmeshøj kirke
Hemmeshøjvej 16 B
4241 Vemmelev

Sogneladen
Fruegade 19
4241 Vemmelev

Sognepræst
Sanne Bügel Forner
Fruegade 19,
4241 Vemmelev
5838 2080 / sbf@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.

GRAVER
Svend Petersen
2325 6870
graver-kontor@mail.dk

Menighedsrådsformand
Liselotte Dollas
5838 6015
dollas@mail.dk

Sognepræst
Ida Rusholt Lund
2021 4240 / idrl@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.

Organist
Christian Kruse
4072 5258
mail@christiankruse.dk
Kirkesanger
& korleder
Luna Kjølstad Nielsen
lunakjoelstads@hotmail.com

Præstesekretær
Susanne Møller
smoe@km.dk

Næstformand
Mariann Ottosen
2398 8208
mottosen@live.dk
Kasserer
Torben Schrøder
5838 2524
2rb1@cdnet.dk

Praktisk information
Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognets præster.
Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognets præster.
Dødsfald: Meddelelse om dødsfald rettes til sognets præster, hvorefter videre
aftaler indgås.
Vil du tale med din præst?: Du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.
Præsten har tavshedspligt.
Kirkebil: Kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer, ring 7025 2525.

www.vemmelevhemmeshøjkirker.dk
Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs mere om kirkerne,
gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

Udgiver Vemmelev-Hemmeshøj Menighedsråd. Sognepræst Sanne Bügel Forner er
ansvarshavende redaktør  Layout Mette Laustsen

