Kirkeblad for Køng og Svinø Kirker
December 2021- januar-februar 2022

Køng
Svinø
5/12 - 2.s. i Advent
15.30 AMNM Lucia
12/12- 3. s. i Advent 10.30 MM
17/12
10.00 MM
Andagt for børnehaven med juledukketeater
19/12- 4. s. i Advent 10.30 AMNM
De 9 læsninger
24/12 – Juleaften
16.00 MM
14.00 MM
25/12 – Juledag
10.30 MM
26/12 - 2. juledag
10.30 AMNM
31/12 - Nytårsaften
15.00 MM
1/1 - Nytårsdag
16.00 MM
2/1 - Hellig 3 Konger 10.30 AMNM
9/1 - 1. s.e.H3K
14.00 AMNM
16/1 - 2. s. E. H3
10.30 AMNM
23/1 - 3. s.e. H3K
10.30 AMNM
30/1 - 4.s.e. H3K
10.30 AMNM
6/2 - Kyndelmisse
15.00 AMNM
13/2 - Septuagesima 9.00 LF
20/2 - Seksagesima 10.30 AMNM
27/2 - Fastelavn
14.00 AMNM
Friluftsgudstjeneste Køng Præstegård
AMNM
LF
MM

= Anne-Marie Nybo Mehlsen
= Lars Foged
= Mette Magnusson

Julekoncert i Køng Kirke
- i år med ”Stjernen”
Sangforeningen ”Stjernen” vil sætte os i julestemning med dejlige
julesalmer- og sange

Torsdag d. 9. december kl. 19.30

Vi synger Julen ind

Traditionen tro synger vi også i år julen ind i Køng Præstegård og
indbyder til en dejlig aften med fællessang af julens gode salmer og
sange under ledelse af organist Anette Jepsen Holm på klaver - og så
byder vi naturligvis på gløgg og æbleskiver samt en rigtig julehistorie.

Torsdag d. 16. december kl. 19.30

De 9 læsninger
En gammel engelsk juletradition, som vi har taget til
os.
Kom og hør forskellige mennesker læse 9 udvalgte
bibeltekster, der alle peger hen mod Julens under – på
hver sin måde.
Det sker 4. søndag i advent d. 19. december kl. 10.30 i
Køng Kirke

.............Og så bliver det Jul – med gode traditionsrige
gudstjenester i begge kirker

Traditionen tro markerer vi årsskiftet med gudstjeneste i
Køng Kirke d. 31. december kl. 15.00 og i
Svinø Kirke d. 1. januar kl. 16.00
Efter begge gudstjenester bydes på champagne og
kransekage.

Kyndelmisse på Svinø

Søndag d. 6. februar kl. 15.00
Efter gudstjenesten bydes på kyndelmissepandekager

Hej! MINI-KONFIRMAND?
Hvad er det? - et tilbud fra Køng og Svinø kirker til alle børn i 3. klasse,
der har lyst til at
•lære kirken at kende
•synge sange og salmer, laver fagter og danse
•tegne, folde, fjolle, klippe og klistre, male og spise lakridsfisk
• høre spændende historier fra Bibelen og bede Fadervor
• lave drama – små skuespil
•forberede afslutningsfest og gudstjeneste
•og sikkert andet godt og sjovt.....
Vi starter og slutter med en sang og får lidt at
spise undervejs.
Vi mødes hver onsdag kl. 14.30 – 16 fra 5. januar
til 9.marts, undtagen i uge 7, som er vinterferie.
Tilmelding og nærmere information hos sognepræst
Anne-Marie på amnm@km.dk eller 24 98 15 98

Fastelavn

Vi indbyder til friluftsgudstjeneste for hele familien
på præstegårdens gårdsplads Fastelavns søndag. Efter gudstjenesten er
der tøndeslagning for alle aldre i Præstegårdshaven. Menighedsrådet
byder på varm kakao, sodavand, the og kaffe, fastelavnsboller og traditionen tro - en lille én at varme sig på til de voksne samt slikposer
til alle børn.
Selvfølgelig er alle – børn som voksne – velkomne til at sætte fantasien i
sving m.h.t. udklædning.
Køng Præstegård Fastelavns søndag 27. februar kl. 14.00

Husk også: Sangcafé - med frokost!

I Køng Præstegård kl. 11.00-13.00
Torsdag d. 2. december 2021
Torsdag d. 6. januar 2022
Torsdag d. 3. februar 2022
Torsdag d. 3. marts 2022

Alting har en tid,
For alt, hvad der sker under himlen, er der et
tidspunkt.................
Sådan skrives der i Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente – og
sådan er det jo.
Min tid som præst her i Køng og Svinø er ved at være slut.
D. 1. januar 2022 går jeg på pension efter 36½ år som præst – de sidste
32 år her i Køng og Svinø.
Det har været gode år. Jeg kunne ikke have ønsket mig at være noget
andet sted, faktisk! Men det har også været arbejdsomme år – især i
årene fra 2007 og frem, hvor jeg også har været provst.
Arbejdet har været en livsform, og især i de seneste år har det været
præget af møder i Roskilde og Vordingborg - og tilsynsopgaver i hele
provstiet, dvs. Vordingborg kommune. Det har betydet, at der har været
mindre tid til at være præst her, og det giver en konstant dårlig
samvittighed over ikke at kunne levere husbesøg og lignende nok. Men
det er de arbejdsvilkår, der har været.
Nu må jeg se, om jeg kan finde ud af at være pensionist. Det håber jeg –
og så tænker jeg, at jeg nok kommer på besøg engang imellem i
kirkerne og måske også af og til deltager i de forskellige aktiviteter, der
finder sted her i sognene.
Det er et stort privilegium at være præst – og også at være præst det
samme sted i så mange år, som jeg har været det. Jeg har mødt de
samme familier i både sorg og glæde – døbt og konfirmeret i flere
generationer, og nogle af jer har jeg både døbt, konfirmeret og viet – og
også døbt jeres børn!
Tak for den tillid, I har vist mig i situationer, der har været voldsomme
og omvæltende for jer – enten når I har mistet et kært og elsket
menneske, eller når et nyt lille familiemedlem er kommet til verden,
eller I har fundet jeres livs udkårne.
Ja, tak for 32 gode år i Køng og Svinø kirker og sogne. Det har været et
dejligt sted at være præst.
Jeg har jo – som nogen af jer nok ved – allerede taget lidt forskud på
pensionisttilværelsen, idet jeg pr. 1. juni flyttede ud af præstegården og
ind i et sprit nyt seniorboligfællesskab i Næstved. Det var en stor

omvæltning – ikke mindst det at skulle tømme 350m2 og få det
vigtigste til at være på 79 bruttokvadratmeter i en lille lejlighed. Men
jeg er blevet rigtig glad for at bo der, og jeg tror også, det var godt at
trække sig gradvist tilbage, således at jeg de sidste måneder etablerede
mig i Næstved, samtidig med at jeg stadig passede mit arbejde som
præst og provst.
Jeg holder mine sidste gudstjenester til Nytår – og Nytår er jo
brydningstid mellem noget gammelt og noget nyt - en afsked med ét år
og en velkomst til et andet år. Så nytåret i år bliver for mig en ekstra
brydningstid, idet jeg jo så træder ind i en ny livsfase på netop dette
tidspunkt.
Min sidste gudstjeneste i Køng Kirke er Nytårsaftens eftermiddag –
d. 31/12 kl. 15.00
I Svinø Kirke holder jeg min sidste gudstjeneste d. 1/1 kl. 16.00.
Og så bliver præstekjolen hængt væk,
men mon ikke den bliver taget frem i ny og næ, hvis jeg måske kommer
til at vikariere under sygdom eller lign.
Lad os se, hvad fremtiden vil bringe.
Tak for 32 gode år!
Mette Magnusson

Kontakt:
Sognepræst, kbf. og provst: Mette Magnusson. Køng Kirkevej 2,
Tlf. 55 76 91 09 - mail: MMA@km.dk Træffes efter aftale. Mandag fri
– frem til 1. januar.
Vikarierende Sognepræst: Anne-Marie Nybo Mehlsen
tlf. 24 98 15 98 – mail AMNM@km.dk. Mandag fri
Organist: Anette Jepsen Holm Tlf. 27 81 20 23
Kirkesanger: vakant
Graver ved Køng og Svinø Kirker: Carsten Nielsen. Træffes dagligt
på kirkegården. Telefontid mandag – fredag kl. 12-12.30.
Tlf. 55 76 93 97 - Mail: graverkontor@pc.dk
Gravermedhjælper ved begge kirker: Claus Grundahl
Kirketjener ved Svinø Kirke: Kirsten Andersen Tlf. 55 76 93 83
Menighedsrådet:
Formand: Jørgen Toft Tlf. 24 89 67 57
Næstformand Lis Birch Christiansen Tlf. 30 30 29 15
Kirkeværge: Jens Larsen Tlf. 23 30 94 61.
Øvrige: Kirsten Andersen Tlf. 40 43 76 35;
Birthe Petersen Tlf. 23 44 96 09; Nanna Stryhn Tlf. 26 81 42 71;
Marianne Brinch Nielsen Tlf. 24 23 13 51; Tina Vagnby 20 32 48 83
Web-master: Carsten Nielsen. Tlf og mail: se oven for.
Sognets hjemmeside er: www.koeng-svinoe-sogn.dk
Facebookside: www.facebook.com/koengsvinoekirke
Kirkebil: Der kan benyttes kirkebil til alle gudstjenester i kirkerne samt
til diverse arrangementer i Præstegården. Henvendelse vedr. kørsel sker
til Dantaxi. – Tlf: 70 25 25 25
Åbne kirker: Begge kirker er åbne dagligt i graverens arbejdstid. Finder
du kirken låst, kan der evt. aftales åbning med kirkeværge, sognepræst,
en medarbejder eller et rådsmedlem. Se telefonnumre ovenfor.
I Svinø kan der også rettes henvendelse til:
Anny Bagger Christensen. Tlf: 55 76 90 36

