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Skelby - 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
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
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
Tryk: GEFION TRYK; Næstved
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Kirkernes Nyhedsbreve
Du kan tilmelde dig kirkernes
nyhedsbreve , ved at sende en
mail til Rikke på rmn@km.dk.
Så vil du modtage en mail , når
der igen er et særarrangement i
en af kirkerne eller i Stalden
Broen

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Rikke Milan Nielsen
Præstestræde 6, Skelby
4160 Herlufmagle
Tlf. 55 45 00 69 - 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

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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SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Børne og familiegudstjeneste
- det er høstgudstjeneste for hele familien
Søndag 14. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste for hele familien i Gunderslev kirke. Gudstjenesten vil være noget for alle sanser.
Traditionen tro opfordrer vi alle til at tage lidt
af høsten med i kirke. Det kan være kartofler,
agurker, en buket blomster, et glas marmelade, en pose boller, lidt persille, rødbeder, æbler, eller andet.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
en lille forfriskning og lidt at spise og så skal
der holdes auktion over al den ”høst” der er
indkommet.
I lighed med sidste år vil menighedsrådet sammen med lokalrådet igen i år indkøbe blomsterløg, som vi håber I vil være med til at sætte rundt om i vores lokalområde, så Skelby og
Gunderslev Sogne bliver endnu mere blomstrende. Blomsterløgene uddeles i forbindelse
med høstgudstjenesten.
Høstmusikken spilles af ”husorkestret”, der består af Birgitte, Birgitte
og Lars.

Høst af dåbsæbler
Siden oktober 2013 har de små dåbsbørn, der er blevet døbt i enten
Skelby eller Gunderslev Kirke fået et dåbsæble. Et dåbsæble er et æble
syet i filt, hvorpå barnets navn, dåbsdag og dåbskirke er broderet. Æblet bliver umiddelbart efter dåben hængt på dåbstræet, som altid står
fremme i kirken. Tanken bag dåbsæblerne er at vise, at vi alle er som
æbler på et stort Guds træ, hvorfra vi kan hente næring til at vokse, elske, lege og leve. Endvidere har det været vigtigt at give dåbsfamilierne et konkret minde om dåben og dåbsdagen. Det er Birthe og Kurt
Frederiksen, der har været med til, at ideen med dåbsæblerne er blevet
en realitet. Birthe syr æblerne, mens Kurt har skabt træet.
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Lørdag den 27. september kl. 10.00 høstes dåbsæblerne i Skelby Kirke ved en kort familiegudstjeneste, hvor alle naturligvis er velkomne.
Særlig indbudt bliver dog de familier, der har en dåbsæble hængende
på dåbstræet, da de denne dag kan høste deres æble og får det med
hjem som et minde om dåben.
Lørdag den 11. oktober kl. 10.00 høstes dåbsæblerne i Gunderslev
Kirke. Dette foregår også ved en særlig familiegudstjeneste, men alle
er selvfølgelig velkomne!

Meditationsgudstjeneste med Hang
Søndag den 12. oktober kl. 19.30 holder vi
en aftengudstjeneste i Skelby Kirke, hvor der
vil være særlig mulighed for ro og fordybelse. Ved gudstjenesten medvirker Benjamin
Barfod & Musique des Etoiles.
Siden de sidst spillede i Skelby Kirke har
han og ensemblet udviklet sig meget og Barfod har været på flere rejser i Indien og spillet i templer med indiske klassiske musikere.
Omkring Benjamin Barfod og hans hangklangunivers er der vokal og blæsere, der
fletter sig ind i hinanden.

Alle Helgens dag
Søndag den 2. november kl. 14.00 fejrer vi Alle Helgens Dag i Skelby Kirke.
Alle Helgens Søndag er
dagen vi i kirken i særlig
grad mindes de mennesker, vi har mistet og som
har gjort en forskel i vores liv, fordi de var her.
Denne dag vil gudstjenesten med salmer, musik og levende lys danne rammen om de tanker og
erindringer vi hver især måtte sidde med. Navne på dem vi har mistet
og begravet siden sidste alle helgen vil blive læst op, og vi vil alle have
mulighed for at tænde lys for dem vi har mistet og savner.
Broen
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste for Skelby og Gunderslev Sogne

SKELBY
KIRKE

GUNDERSLEV
KIRKE

STALDEN
PRÆSTEGÅRDEN

August
Søndag den 31. august

10.30
Kirkekaffe

September
Tirsdag den 2. september

Kirke-café
Kl. 14-16
Sangaften
19.30 – 21.00

Onsdag den 3. september
Søndag den 14. september
13.s.e.trinitatis
Onsdag den 17. september
Lørdag den 27. september

10.30
Høstgudstjeneste
Filmaften
Kl. 19.30 -22.00

10.30
Familiegudstjeneste med æblehøst
10.30
Søndag den 28. september
15.s.e.trinitatis
Kirkekaffe
Oktober
Tirsdag den 7. oktober

Kirke-café
Kl. 14-16
Sangaften
19.30 – 21.00

Onsdag den 8. oktober
Lørdag den 11. oktober
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10.30
Familiegudstjeneste med æblehøst
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SKELBY
KIRKE

GUNDERSLEV
KIRKE

STALTEN
PRÆSTEGÅDENDEN

19.30
meditationsgudstjeneste

Søndag den 12. oktober

17.s.e.trin
Mandag den 20. oktober

Filmaften
Kl. 19.30 -22.00

9.00
Søndag den 26. oktober
November
14.00
Søndag den 2. november
Alle Helgens dag
Musikgudstjeneste
Tirsdag den 4. november

Kirke-café
Kl. 14-16

Onsdag den 5. november

Sangaften
19.30 – 21.00

Onsdag den 12. november

KONCERT kl.
19.30
m. Anne-Mette
Elten

Søndag den 16. november
22.s.e.trinitatis

10.30
kirkekaffe

Tirsdag den 18. november
Søndag den 30. november
1.s. i advent
Søndag den 30. november

Filmaften
Kl. 19.30 -22.00
10.30
kirkekaffe
16.00
Julekoncert med
elever fra Næstved Gym.

December
Tirsdag den 2. december
Søndag den 14. december
3.s.i advent

Broen

Kirke-café
kl. 14-16
14.00
Familiegudstjeneste
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KONCERTER
Anne-Mette Elten i Gunderslev Kirke
Onsdag den 12. november kl. 19.30 giver Anne- Mette Elten koncert
i Gunderslev Kirke.
Sammen med På Slaget 12 bragede
Anne-Mette Elten i 1987 igennem
med ”Hjem til Århus”, der i dag for
længst er blevet til en evergreen. I
2007 udgav hun albummet ” Vær
velkommen” med danske salmer
fortolket på en helt ny måde og i
2012 udgav hun albummet ”Adagio
‐ 12 klassiske sange” med et udvalg
af nogle af de helt store og populære sange fra det klassiske repertoire.
Denne aften i Gunderslev Kirke vil repertoiret tage udgangspunkt i Anne Mette Eltens fortolkninger af den danske salmeskat, men vi vil også
kunne høre sange fra hendes andre udgivelser og mon ikke også der
sniger sig et par På slaget 12- numre ind?!
Billetter:
Billetter til koncerten koster kr. 100,- og kan købes/reserveres ved henvendelse til Helle Bibi Christensen på tlf. 61 66 08 85 eller til Præstegården på tlf 55 45 00 69 eller mail rmn@km.dk

Advents- julekoncerten 2014
Søndag den 30. november kl. 16.00 holder vi advents-og julekoncert i
Gunderslev Kirke. Det er elever fra Næstved Gymnasium, der synger
og spiller.
Sidste år havde et stort antal fremmødte glæde af at lytte til to musikklasser fra Næstved Gymnasium & HF. Daværende 3. Z blev studenter
her i sommer, men der er jo heldigvis altid nye hold, der er parate til at
tage over. Ved koncerten i år bliver det til et genhør med den nuværende 3. Z og deres musiklærer Lone Sand, og det er faktisk 3. gang det
meget velsyngende musikhold skal optræde for os. De får selskab af
den nuværende 2. Z og deres musiklærer, Kirsten Søgaard Nevers.
Koncerten vil byde på et varieret juleprogram inden for mange forskellige stilarter fremført af ca. 50 engagerede, musiske unge mennesker
8
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Kirke-cafeen – et sted at mødes!
Kirke-cafeen holder fortsat åben den første tirsdag i måneden! 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, er velkomne. Man forpligter sig ikke til at komme hver gang, men 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.
Menighedsrådet søger for kaffen og lidt til. Organisten og præsten vil også
deltage og vil som regel byde ind med et underholdende indslag. Ligesom
der også vil komme gæster udefra.
Kommende datoer:
Tirsdag d. 2. september kl. 14-16: Caféen får besøg af Helle Poulsen, der
er præst i Vejlø kirke.
Tirsdag d. 7. oktober kl. 14- 16: Efterår i ord og toner. Rikke og Birgitte
fortæller.
Tirsdag den 4. november kl. 14 – 16: Birgitte fortæller om filmmusikkens virkemidler.
Tirsdag den 2. december kl. 14 – 16: Der er julebanko og julehygge på
programmet.
Tirsdag den 2. september får kirkecaféen får besøg af sognepræst Helle Poulsen fra Vejlø kirke. Helle Poulsen har i foråret haft tre måneders studieorlov fra
sit sogn, og de måneder har hun tilbragt i Jerusalem med at studere den kvindelige nonne Egeria. Vi skal høre om den kvindelige pilgrims rejse fra Frankrig

Sangaftener med hygge – en onsdag om måneden!
For et år siden udbød vi en ny aktivitet: Sangaftener med hygge den første
onsdag i hver måned fra kl. 19.30 til ca. 21.00. Det gik rigtig fint i efteråret
2013, mens der kom færre i forårsmånederne. I juni holdt vi derfor et lille
møde for at tale om konceptet, som vi nu har ændret lidt på.
Vi har fået nye højskolesangbøger, og tanken er først og fremmest, at vi vil
synge fællessange fra den. Den nye udgave fra 2006 indeholder en lang
række nye, dejlige sange, og vi kan så veksle mellem at lære nogle af dem
og vælge fra det kendte repertoire. I det hele taget er der stor deltagerindflydelse! Vi vil også få tid til at snakke over et glas vin eller vand, og alle
er velkomne til at møde op den første onsdag i september.
Broen
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Sangaftener med hygge – en onsdag om måneden!
For et år siden udbød vi en ny aktivitet: Sangaftener med hygge den
første onsdag i hver måned fra kl. 19.30 til ca. 21.00. Det gik rigtig fint
i efteråret 2013, mens der kom færre i forårsmånederne. I juni holdt vi
derfor et lille møde for at tale om konceptet, som vi nu har ændret lidt
på.
Vi har fået nye højskolesangbøger, og tanken er først og fremmest, at
vi vil synge fællessange fra den. Den nye udgave fra 2006 indeholder
en lang række nye, dejlige sange, og vi kan så veksle mellem at lære
nogle af dem og vælge fra det kendte repertoire. I det hele taget er der
stor deltagerindflydelse! Vi vil også få tid til at snakke over et glas vin
eller vand, og alle er velkomne til at møde op den første onsdag i september.

Filmaftener i Stalden
Temaet for de tre film i januar, februar og marts hed ”vindue mod øst”,
og vi kom til Indien, Kina og Japan. Her i efteråret vender vi derfor
blikket mod vest, og fælles for de tre film er, at de alle har modtaget
Oscar-statuetter. Konceptet for vores lille filmklub er uændret. Vi begynder kl. 19.30 med en forfriskning og et kort oplæg om filmen, og
efter filmen er der tid til at tale om den. Det foregår i Stalden, og deltagelse er gratis.
Onsdag d. 17. september: A Beautiful Mind
Den danske titel er ”Et smukt Sind”, og Ron Howards film fra 2001
modtog hele fire Oscars, bl.a. for bedste film.
Filmen er inspireret af virkelighedens amerikanske matematiker, John Forbes Nash, der
led af paranoid skizofreni, men som ikke desto
mindre i 1994 modtog Nobelprisen i økonomi
for sit fundamentale bidrag til økonomisk spilteori. Nash (spillet af Russell Crowe) gifter sig
med den smukke studerende Alicia (Jennifer
Connelly), og han har tilsyneladende en strålende fremtid foran sig. Banebrydende forskning har givet international anerkendelse, og
CIA hyrer ham til at
10

Broen

bryde tophemmelige koder, men det krævende arbejde ødelægger hans
i forvejen skrøbelige forhold til virkeligheden. Nu er det kun hans hengivne hustru, der kan hjælpe ham i denne medrivende fortælling om
mod, lidenskab og triumf. Spilletid: 130 minut
Mandag d. 20. oktober: Precious
Den unge, afroamerikanske pige, Claireece ”Precious” Jones, vokser
op i et hjem med misbrug og overgreb i Harlem,
New York. Moderen er voldelig og faderen voldtager sin datter. To gange resulterer faderens
overgreb i graviditeter, og den vrede, Precious
føler ved sin uretfærdige skæbne, gør det svært
for hende at bryde den sociale arv. Dertil kommer
hendes livstruende overvægt og svære analfabetisme, som afskærer hende fra omverdenen – indtil
en lærerinde sætter sig for at hjælpe. Filmen fra
2010 er instrueret af Lee Daniels, der har en særlig forkærlighed over for de mennesker, som vores samfund støder fra
os. Filmen bygger på romanen ”Push” af forfatteren Sapphire, der har
undervist piger som Precious i Harlem. Det er tænderskærende socialrealisme koblet med karsk humor, og filmen vandt to Oscars ud af seks
nomineringer. Spilletid: 109 minutter
Tirsdag d. 18. november: Shakespeare in Love
Den unge Will Shakespeare (spillet af Joseph Fiennes)er tidens største
skuespilforfatter, og han hyres til at skrive et stykke til det lukningstruede Rose Theatre. Stykket skal hedde ”Romeo and Ethel, the Pirate’s
Daughter”, men den unge dramatiker har fået skriveblokering og må gå
til psykolog. Han savner en muse, som dukker op i form af den gudesmukke Lady Viola (Gwyneth Paltrow). Viola er blevet lovet bort af
sin far til et for hende ulykkeligt giftemål med Lord Wessex (Colin
Firth), men hun har dramatik i blodet og elsker poesien og skuespillet
og reciterer i smug sin elskede Shakespeare. Skæbnen vil, at Viola og
Will mødes på Rose Theatre, hvor hun prøver til rollen som Romeo,
forklædt som mand. Filmen fra 1998 er instrueret af John Madden, og
den modtog ikke mindre end syv Oscars, bl.a. for bedste film og bedste
kvindelige hovedrolle. Spilletid: 123 minutter.

Broen
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LOKALT
Generalforsamling i Lokalrådet
Onsdag den 18. juni blev der holdt generalforsamling i Lokalrådet med
dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter formandens og kasserens beretning, blev regnskabet godkendt.
Da der ikke var nogle indkomne forslag, gik forsamlingen hurtigt over
til valg af medlemmer.
Skelby-Gunderslev Lokalråd består af 5 medlemmer og 1 suppleant:
Dorte Britt Andersen, Anne Kristensen, Gitte Vive, Susanne Larsen og
Rikke Milan Nielsen blev valgt som medlemmer, og Torben Nielsen
blev valgt som suppleant. Revisor er Rikke Clemmensen.
Under evt. blev der rejst nogle spørgsmål, som Lokalrådet i den kommende periode vil se nærmere på. Det drejer sig bl.a. om busrute 570,
cykelsti til Glumsø fra Skelby og fra Rejstrup.
Har du spørgsmål eller forslag til dit lokalråd, så kan det kontaktes
på lokalrodsk@gmail.com

Inges fortælling om Susåskolen, Skelby
dec. 1956.
Birgitte (Gitte), Bent og jeg ankommer til Susåskolen i Skelby.
Jeg var blevet ansat som ny lærer, der skulle tage sig af gymnastik,
håndarbejde og dansk i 3. kl. plus alt det løse.
På lærerværelset sad 5 (gamle i mine øjne) lærere, de har vel været
mellem 40 og 45 år, men jeg var kun 23 år og med megen lille erfaring,
så jeg følte mig meget ung.
Skolen var startet 1. sep. 1956 og børnene var kommen fra 5 små skoler. Skelby for- og hovedskole, Kagstrup, Holløse og Rejnstrup skoler,
så de medbragte hver især forskellige traditioner.
Nu skulle der skabes nye fælles. Jeg blev sat til at lave julekomedie.
Det havde jeg aldrig prøvet før.
Skoleinspektøren, Einar Lambert og jeg fandt et stykke med små tableaus; der var nogle med nisser, trolde, julemanden og Jesusbarnet i
krybben, det gjorde, at vi kunne vælge børn fra alle klasser.
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LOKALT
Julefesten oprandt, forældrene var inviteret til at komme og julespillet
gik godt. Alt var i orden, troede jeg, men senere hørte jeg, at nogle af
skolekommissionen havde haft et farligt vrøvl hjemme, fordi de havde
givet tilladelse til at blande nisser, trolde og julemanden sammen med
Jesu fødsel. Det harmonerede ikke med deres opfattelse af kristendom.
Inge Hoffmann

Foredrag om Havørne
5.september

Sted: Skelby Vandrehjem – Depotet, Buen 18, Skelby, 4160 Herlufmagle
12.september
Sted: Hørhavegård, Vinstrup, Hørhavevej 1, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
Foredragsholder: Bente Holm-Petersen, Fuglebjerg og Benth Micho Lange, Herlufmagle
Foredrag og billedshow om Havørnen
Pris 50 kr/person
Begge foredrag fra. Kl. 19.00 til ca. 22.00
Foredragsaften med mange flotte billeder af Havørne ved Tystrup-Bavelse
søerne i mange forskellige situationer fra året rundt. Billederne er taget af
Bente Holm-Petersen, som gerne vil dele ud af sine oplevelser med Havørne
fotografering af Havørne ved Tystrup-Bavelse sø gennem flere år.
Hørhavegård og Skelby Vandrehjem – Depotet byder på et traktement med
kaffe/vand og kage ved foredragsaftenen og der vil også kunne stilles spørgsmål vedrørende Havørnen. Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Natur-park
byder på kaffe/kage til foredragsaftnerne.
Tilmelding ved deltagelse:
Tilmelding til foredraget er nødvendigt med hensyn til deltagers antal i forhold til lokaler.
Hørhavegård: 40 deltager
Skelby vandrehjem – Depotet : 50 deltagere
Tilmelding på mail:
kongskildefriluft@gmail.com
eller tel.: Benth Micho Lange – 20673717

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

Folkemusik i Depotet,
Landsbyforeningen for Skelby
og Gunderslev Sogne inviterer
alle til sangaftern
Hvor de Fensmark Spillemænd
med
Lars Ole, Benny og Martin spiller
og synger for, til mange gamle og
nye sange
Der synges efterårssange

Tirsdag den 21 oktober fra kl 1930
Og Vintersange

Tirsdag den 25 november kl. 1930
Foreningen er som sædvanligt vært med kaffe og kage
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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 31.12.2014
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

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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