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Konfirmation i
2015?
Vil du
gerne konSkelby - Gunderslev
Sogneblad
Redaktion:
Inge Hoffmann, Alléen 10, Skelby
Carl K. Schulz. Buen 22, Skelby
Kasserer & annoncer:::
Birte van der Weiden
Tlf: 5573 4691
E.mail birtevdw@mail.dk

2015 eller
overvejer
du, så skal du allerede nu tilmelde dig den forudgående forberedelse.

Redaktionen påtager sig intet ansvar
for skade eller gene som følge af
trykfejl eller forkerte oplysninger
bragt i bladet.
Internet:
Www.landsbyforeningen.dk
www.sognebladet-broen.dk
Redaktionel e-mail
kyhne.schulz@c.dk

Tilmelding: Der vil være

Stof bedes indleveret pr. mail på
ovennævnte mail adresser eller til
et af redaktionens medlemmer.
Stoffet skal være redaktionen i
hænde senest 14 dage før bladets
udgivelse. Stof der modtages senere
vil blive bragt i det følgende nummer af bladet.
Broen udkommer fire gange om året;
marts, juni, september og december.
Broen udkommer næste gang den 1.
september 2013

mindst en af deres forældre be-

Tryk: GEFION TRYK; Næstved
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firmeres i

løbende indskrivning/tilmelding
torsdag den 19. juni kl. 19 –
20 i Stalden i Præstegården.
Kommende konfirmander og

des medbringe konfirmandaspirantens dåbs- eller navneattest.
Er nogen forhindret i at møde
op, da bedes man ringe til Præstegården og lave en anden aftale ved at kontakte sognepræst
Rikke Milan Nielsen.
Broen

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Rikke Milan Nielsen
Præstestræde 6, Skelby
4160 Herlufmagle
Tlf. 55 45 00 69 eller 25 53 27 97
E-mail: rmn@km.dk

Organist
Birgitte Munch-Steensgaard
Præstestræde 6A, Skelby
4160 Herlufmagle
Tlf. 55 70 10 06 - 24 66 84 40
organist@skelbygunderslevkirker.dk

Graver
John Christiansen,
Tlf. 23 72 70 68 eller 55 45 01 68
graver@skelby-gunderslevkirker.dk

Menighedsrådsformand
Marianne Brix Hansen
Rejnstrupvej 15, Rejnstrup
4250 Fuglebjerg
Tlf. 55 45 01 52 / 61 74 69 15
formand@skelbyGunderslevkirker.dk
Kirkeværge
Lars Hybholt
Trælløsevej 56, Trælløse
4160 Herlufmagle
Tlf. 21 75 70 51
kirkevaerge@skelbygunderslevkirker.dk

Tjek hjemmesiden og find os på Facebook
Her kan du bl.a. orientere dig om, hvad der sker i sognene og se hvornår der er gudstjeneste. Du kan se billeder fra tidligere arrangementer, læse om årets konfirmander og mange andre gode ting.

www.skelby-gunderslevkirker.dk
Broen
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Kirke-cafeen tager på udflugt
Tirsdag den 3. juni arrangerer kirke-cafeen sommerudflugt. Turen går i
år til Sorø, hvor vi blandt andet skal se og høre om Sorø Klosterkirke,
Akademihaven og selve Akademiet. Efter en rundtur går turen videre
til Gyrstinge Skovkro, hvor vi vil drikke eftermiddagskaffe.
Vi kører med bus fra Skelby Præstegård kl. 13.00 og forventer at være
hjemme igen kl. 16.30.
Pris: 50,- kr. (inkl. bus, kaffe og rundvisning)
Tilmelding:
Ring til Rikke på tlf. 55 45 00 69 eller 25 53 27 97 senest den 27.maj

Cafeen i Stalden i Præstegården
Kirke-cafeen holder sommerlukket, men åbner igen den første tirsdag i september. Programmet for efterårets kirkecafé er endnu ikke helt på plads. Birgitte og jeg vil dog bestræbe os på at lægge et program, hvor der både er plads
til alvor og leg, grin og gode snakke.
Kirke-cafeen er for alle i sognene, der har eftermiddagen fri og som har lyst
til at mødes med andre fra sognene og drikke kaffe/the, synge, og snakke om
stort og småt. Man forpligter sig ikke til at komme hver gang. Man kan komme, når man har tid, mulighed og lyst. Det væsentlige ved eftermiddagen er
hyggen og muligheden for at få snakket, set og hørt.
Kommende datoer:
Tirsdag den 2. september kl. 14 – 16 i Stalden i Præstegården
Tirsdag den 7. oktober kl. 14 – 16 i Stalden i Præstegården
Tirsdag den 4. november kl. 14-16 i Stalden i Præstegården
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2. pinsedag fejres i det fri
Igen i år har godt 20 sogne
valgt at holde fælles friluftsgudstjeneste
2. pinsedag.
Traditionen tro holdes gudstjenesten i parken på Gunderslevholm. Gudstjenesten
begynder kl 11.00 og både
kor, organister, gravere, sangere og præster fra de mange
sogne deltager. Gudstjenesten
er tilrettelagt således at der er
noget for alle sanser og alle aldre.
Det eneste man skal medbringe er noget at sidde på. Vi satser selvfølgelig på godt og tørt vejr!

Sankt Hans på
Præsteengen
Mandag den 23. juni er det igen tid til
tale, bål og hyggeligt samvær på
præsteengen i Skelby. Det er nemlig
Sankt Hans aften og den skal også fejres i år i Skelby.
Årets båltaler kan vi endnu ikke afsløre, men taleren gå på kl. 19.30,
hvorefter vi synger midsommervisen og bålet tændes.
Kaffe og kage skal der naturligvis også til, så boden er klar igen i år.
Alle er velkomne!
Broen

Skt. Hanskomiten
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste for

SKELBY KIRKE

GUNDERSLEV
KIRKE

Stalden

MAJ

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 29. maj

10.30
Kirkekaffe

JUNI

Tirsdag den 3. juni

Kirke-cafeen på udflugt
Kl. 13-17

Pinsedag
Søndag den 8. juni
2. pinsedag
Mandag den 9. juni

Søndag den 22. juni
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10.30
Kirkekaffe
11.00
11.00
FRILUFTSFRILUFTSGUDSTJENESTE GUDSTJENESTE
PÅ GUNDERS- PÅ GUNDERSLEVLEVHOLM
HOLM
10.30

Broen

Musikgudstjenester og arrangementer i
Kirkerne og i Stalden
SKELBY KIRKE

GUNDERSLEV
KIRKE

Stalden

JULI

Søndag den 6. juli

10.30
Kirkekaffe

Søndag den 20. juli

10.30

AUGUST

Søndag den 3. august
Søndag den 17. august

Søndag den 31. august

9.00
Tom Daugaard,
Hårslev
10.30

10.30 Kirkekaffe

SEPTEMBER

Søndag den 14. september

Broen

10.30
Høstgudstjeneste
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Spørgeriet i Gunderslev Kirke
I bogen Sagn og gode historier fra det sydlige Sjælland gemmer der
sig en fantastisk sagnskat. Det er lokalhistorikeren Svend Dahl, der
har skrevet den, og
den rummer et
væld af spændende sagn og historier. Også egnen
omkring Skelby
og Gunderslev
Sogne er med i
bogen. Svend Dahl
fortæller bl.a. om
spørgeriet i Gunderslev Kirke sådan her:
”Vejfarende bemærkede ofte, at Gunderslev Kirke var helt oplyst om
natten og lyset skinnede om natten ud på vejen. Det blev flere gange
sagt til præsten i Skelby, men uden resultat. Han turde ikke undersøge årsagen, blev det sagt.
Præsten henvendte sig til pastor Munck i Herlufsholm og bad om bistand, og han lovede at komme. En nat kaldte han på sin kusk og bad
ham spænde for – og han måtte sørge for at de kunne være ved Gunderslev Kirke lidt før kl. 12. Så kørte de. Da de nåede kirken var den
fuldt oplyst. Præsten stod af vognen og bad kusken vente lidt. Så tog
han sin rejsekappe af og stod i fuld ornat og tog sin Bible under armen og gik ind i kirken. Kusken mente, at han opholdt sig derinde
henved ½ time. Så kom præsten ud, satte sig op i vognen og de kørte
hjem.
Præsten talte ikke om noget, men lysene blev slukket i kirken, dengang præsten satte sig til vogns. Under kørslen på vej hjem hørte kusken, at præsten flere gange for sig selv sagde: ”Det var mærkeligt …
det var mærkeligt” Siden den tid er der ikke iagttaget noget unaturligt
ved kirken”
Udover alle de mange sagn og historier rummer bogen også en masse
flotte fotos og finurlige tegner, lavet af tegner Michael Nielsen.
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Blanketten kan afleveres hos
Inge Hofmann, Buen 10, Skelby eller sendes til kassereren
Birte van der Weiden, Thyrasvej 12, Toksværd, 4684 Holmegaard
E-mail: birtevdw@mail.dk
For resten af 2014 opkræves 1/2 kontingent.

Landsbyforeningen
for
Skelby - Gunderslev Sogne (LSGS)
Buen 18, Skelby, 4160 Herlufmagle
Undertegnede ønsker at udmelde mig/os af Foreningen
Navn:

————————————–—————-

Adresse:

————————————————

Postnr.:

By:

Ønsker medlemskab som
Enkeltperson
giver 1 stemme
ved generalforsamlingen

Husstand
giver 2 stemmer
ved generalforsamlingen

Årligt kontingent:

kr. 75,-

kr. 125,-

Girokort vil blive tilsendt.

Dato:

/

-2014
underskrift

Broen
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LOKALT
LSGS—Kalender

Hver onsdag kl 1430 til 1630 spilles BOCCIA
i DEPOTET, Alle er velkomne, det er gratis.
Tag eftermiddagskaffen med og få et par hyggelige timer og lidt
motion og snak
Dit lokalråd holder generalforsamling
Onsdag den 18. juni 2014 afholdes generalforsamling i Skelby-Gunderslev Lokalråd. Det sker kl. 19.00 i Depotet, Buen
18, Skelby.
Dagsorden er som følger i henhold til vedtægter:
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage
før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Skelby-Gunderslev Lokalråd
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Skelby Vandrehjem - “Depotet”
Vandrehjem og borgerhus ved Susåen
Buen 18, Skelby, 4160 Herlufmagle
Tlf.: 2620 9719
Mail: detgamledepot@gmail.com
Website: www.depotet-susaa.dk

”Depotet” nu med 29 sengepladser!

Prisliste Depotet—Vandrehjem og Festsalen
Overnatning voksen, enkeltværelse
Overnatning 2 personer, dobbeltværelse
Overnatning 3 personer, 3-sengsværelse
Overnatning 4 personer, 4-sengsværelse
Overnatning i fællesrum (8 senge) pr.person
Weekendseng, barn
Leje af sengelinned pr. seng
Leje hele Vandrehjem, inklusiv overnatning (egen rengøring)
Leje hele Vandrehjem (2 døgn), inklusiv overnatning (egen rengøring)
Fest og møder i Stue/køkken (egen rengøring)
SALEN
Festsal, weekend 24 timer (egen rengøring)
Festsal, hverdag 24 timer (egen rengøring)
Festsal til møder (pris pr. time)
VANDREHJEM og FESTSAL
HELE VANDREHJEM og FESTSAL 24 timer (fre-lør-søndag)
HELE VANDREHJEM og FESTSAL 24 timer (man-torsdag)

325,00
400,00
500,00
600,00
125,00
50,00
50,00
3500,00
6000,00
400,00

2000,00
1200,00
100,00
5000,00
4500,00

Betaling for evt. rengøring
Rengøring hele Vandrehjem
Rengøring af Festsal

600,00
500,00

Depositum for leje af hele Vandrehjem eller Festsal (netbank)

750,00

Vedr. reservation/leje af FESTSAL kan det oplyses at festsal er
reserveret flere lørdage-søndag frem til juni 2015.
PRISER JUNI 2012 gældende til 31.12.2013
BESTYRELSEN DSI-DEPOTET

Broen
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Støt op om

Landsbyforeningen
og

Depotet

Medlem af
Centralforeningen af
Autoreparatører i Danmark

SKELBY AUTOVÆRKSTED
v. Karsten Larsen
Buen 38, Skelby
4160 Herlufmagle - tlf. 55 45 00 50
www.skelbyauto.dk

UPS!
Det ser da lidt tomt ud.
Er det her du skal annoncere?
Ring i dag til
Carl på 5586 1073

Skelby Forsamlingshus
v/ Nina Levin
55 45 02 12 / 61 77 79 88
www.skelbyforsamlingshus.dk
mail. Skelby.nina@mail.com
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