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Fodby menighedsråd 

 
I Fodby bliver der i fremtiden udgivet et blad i samarbejde med 

Fodby Lokalråd hver 3. måned og dette blad husstandsomdeles i 

Fodby sogn. Hvis man er interesseret, kan bladet også findes på 

Fodby Lokalråds hjemmeside. Bladet vil omfatte alle praktiske 

oplysninger om arrangementer i Fodby sogn og alle kirkelige 

oplysninger vil også kunne findes på Fodby kirkes hjemmeside.  
  

 

Konfirmationer 2015  

 

Der afholdes konfirmation i Karrebæk kirke den 12. april kl. 10.30 

og i Fodby kirke den 19. april kl. 10.30. Konfirmationsforberedelsen 

foregår i Bethesda tirsdag morgener fra kl. 7.50 og starter tirsdag d. 

21 oktober lige efter efterårsferien, skolebusserne kører forbi 

Karrebæk kirke, hvor man kan stå af ved Bethesda. Elever fra 

Fodby/Bistrup/Dyves Bro kan efter aftale hentes hjemme og blive 

kørt til Bethesda. Tilmelding ved undervisningsstart eller til præsten 

på tlf. 55442233 eller mail: jgr@km.dk  
 

 

Særlige gudstjenester i Fodby 

Søndag den 12. oktober kl.10.30 er der høstgudstjeneste i 

Fodby Kirke. Efter gudstjenesten er der frokost i Forsamlingshuset, 

og som sædvanlig synger vi dejlige sange fra højskolesangbogen. 

Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til spisningen, 

senest den 6. oktober på mail: pbfodby@hotmail.com  

Torsdag den 9. oktober kl. 17.30 er der spagettigudstjeneste 

i Fodby 

Forløbet bliver at vi mødes i Kirken til en meget kort og børnevenlig 

andagt; hvorefter der serveres aftensmad i Sognegården. Hele 

arrangementet forventes at vare 1 – 1.5 time.  

Det er et tilbud til alle i Sognet, og det er gratis, men af praktiske 

hensyn vil vi bede jer om tilmelding på mail: pbfodby@hotmail.com 

med angivelse af antal børn og voksne, senest den 4.oktober 

mailto:pbfodby@hotmail.com
mailto:pbfodby@hotmail.com
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søndag den 2.november kl. 19.00 er der Alle Helgen´s 

gudstjeneste i Fodby Kirke. Det er en meget stemningsfuld 

aftengudstjeneste hvor vi mindes Dem som har  

”forladt” os i det forgangne år.  

 

Planlagte arrangementer 

Lørdag den 25. oktober kl 11.00-13.00 er der dragedag i 

Sognegården med let frokost, dragebygning og forhåbentlig 

flyvning. Vi håber at mange børn og voksne møder op. 

 

Torsdag den 30. oktober kl.19.00 er der Spil dansk dag i 

Forsamlingshuset. Vi synger danske sange og hører vores 2 dygtige 

kor optræde med sange som de har instuderet til lejligheden. 

 

Værd at vide 

 
Konfirmationer i 2015: Karrebæk kirke, 12. april kl. 10.30  

Fodby kirke, 19. april kl. 10.30  

Tirsdagsmøder I Bethesda, i samarbejde med Fodby, Marvede og 

Vallensved Sogne:  

9. september kl. 14.30 Vi synger fra Højskolesangbogen sammen 

med Anders Juhl  

21. oktober kl. 14.30 Lokalhistoriker Rasmus Nielsen fortæller om 

emnet:  

Kulturlandskabets billedbog, om vore 900 år gl. sogne m.v.  

11. november kl. 14.30 Erik Wilhelmsen fortæller om 

Mødrehjælpens historie.  

Andre møder:  

Onsdag d. 8. oktober kl. 19.00, Dialogmøde i Bethesda med 

paneldebat m.v.  

Onsdag d. 5. november kl. 19.30, Foredrag i Bethesda med Lise 

Trap, ”Hjertebånd - at leve med sine døde.”  

Spaghettigudstjenester:  

25. september og 20. november kl. 17 i Karrebæk kirke  

9. oktober kl. 17.30 i Fodby kirke  

Koncerter  
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Søndag d. 28. september kl. 16.00 Gospelkoncert i Karrebæk kirke, 

Gospelbrothers  

Torsdag d. 30. oktober kl. 19.00 Spil dansk i Fodby forsamlingshus  

Torsdag d. 27. november kl. 19.30. Koncert i Karrebæk kirke med 

Dorte Kollo  

Dragedag i Fodby sognehus:  

Der afholdes dragedag i Fodby Sognegård lørdag d. 25. oktober kl. 

11.00 - 13.00  

Korene starter:  

Fodby– Karrebæk koret starter tirsdag d. 26. august kl. 19.00 i 

Bethesda  

Tøzzerne starter torsdag d. 28. august kl. 16.00 i Bethesda, (fra 4 

klasse - )  

 

Indre mission i Karrebæk:  

Kontaktperson: Arne Specht Nielsen.  

Tlf. 55442112. E-mail: ak.nielsen@stofanet.dk 

 

 

 

Billede af Fodby kirke i snedækket stand (foto: starbas.net) 
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Gudstjenesteliste for sept.-okt. og november i Fodby og 

Karrebæk kirker 

 

September: 

Søndag den 7. september.      10.30 Karrebæk 

Søndag den 14. september. 10.30 Fodby  

19.00 Karrebæk  

Søndag den 21. september. 10.30 Karrebæk Høstgudstjeneste 

Torsdag den 25. september.      17.00 Karrebæk Spagettigudstjeneste 

Søndag den 28. september.       10.30 Fodby 

 

Oktober: 

Søndag den 5. oktober. 9.00 Karrebæk Anne Gitte Forslund 

Torsdag den 9. oktober. 17.30 Fodby  Spagettigudstjeneste 

Søndag den 12. oktober.           10.30 Fodby Høstgudstjeneste        

19.00 Karrebæk 

Søndag den 19. oktober. 10.30 Karrebæk  

Søndag den 26.oktober. 10.30 Fodby 

 

November: 

Søndag den 2. november. 10.30 Karrebæk  Alle Helgen 

   19.00 Fodby  Alle Helgen 

Søndag den 9. november. 9.00 Fodby Anne Gitte Forslund 

   19.00 Karrebæk  Anne Gitte Forslund 

Søndag den 16. november. 10.30 Karrebæk 

Torsdag den 20. november. 17.00 Karrebæk Spagettigudstjeneste 

Søndag den 23. november. 10.30 Fodby Sidste søndag i kirkeåret

      

Søndag den 30.november. 10.30 Karrebæk 1. søndag i advent 
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KONTAKT 

 
  

Præst: Jakob Grandjean  

Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde  

Træffes bedst 9-10, fredag er fridag. Altid ved behov  

tlf. 55 44 22 33 mail: jgr@km.dk 

 
 

Graver: Karsten Jørgensen 

 Træffes bedst tirsdag-fredag  Kl. 12-13 på tlf. 20 45 89 86 

mail: graver.karrebaekkirke@gmail.com  

 

 

Organist: Anders Juhl  

Træffes bedst tirsdag-fredag Kl. 10-16 på tlf. 20 23 89 30  mail: 

organistandersjuhl@gmail.com  

 

 

MHR-Karrebæk                       MHR-Fodby  

Formand Erik Sørensen             Formand Palle Brushøj  

Tlf. 42442585                           Tlf. 28337589 

mail:supkon@mail.dk                mail:pbfodby@hotmail.com 

             

 

 

Mød os på: 

Facebook  -  Karrebæk  -  Fodby Kirke 

www.fodbykirke.dk 

www.karrebaekkirke.dk 

                    

 

 

mailto:jgr@km.dk
mailto:graver.karrebaekkirke@gmail.com
mailto:organistandersjuhl@gmail.com
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Fodby Forsamlingshus 

Bankospil 

Afholdes onsdage i lige uger kl. 19.00. 

Dørene åbnes kl. 18.00. 

De fleste gevinster er kødgevinster, men der er også 

pengegevinster, hvor den største er på 800 kr. og mulighed for 500 

kr. i puljespillet. Der er et godt og billigt cafeteria. 

NØDRÅB! Vi har behov for nogle hjælpere ved bankospillet, både i 

køkkenet og i salen. Hvis du vil hjælpe til, kontakt da Palle på tlf. 

28337589 eller på mail: pbfodby@hotmail.com 

 

 

Loppemarked 
 

Loppemarkedet afholdes i år lørdag den 7. september kl. 10 – 

14. 

Loppemarkedet afholdes i år i Sognegården, Fodbygade 37, 

4700 Næstved.  

Hvis I har noget som I gerne vil af med, så kontakt: Ole Madsen 

på tlf 54148466 eller Sv. Ejnar på tlf. 42182563 

 

Dilettant i Fodby forsamlingshus. 

Igen i år vil vi lave en dilettant forestilling i Fodby forsamlingshus i 

foråret 2015. Der er opstartsmøde i forsamlingshuset  torsdag den 

11. september 2014 kl. 19.00, her er alle som er interesserede i 

spille en rolle eller at hjælpe til bag scenen, er velkomne. 

Hvis du bare er nysgerrig, så kom og få et indblik i arbejdet 

 

Venlig hilsen 

 

Michael Toft Nielsen  

Søndervej 40, 4700 Næstved 

55445434/21648140  

michael.toft.nielsen@gmail.com 

mailto:michael.toft.nielsen@gmail.com
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Høstfest 

 
Forsamlingshuset holder høstfest lørdag den 27. september 

fra kl.18-24.00. 

Vi skal som sædvanlig have noget god mad, drikkevarer til rimelige 

priser og musik. Bestyrelsen håber at I igen i år bakker op om 

denne fest. 

Det er god måde at møde nye og ”gamle” beboere i sognet på, så på 

gensyn. 

Menu: Buffet, drikkevarer købes i baren. 

Pris pr. pers. 200,- børn under 10 år 50,- 

Indbetaling  på kontonr. 0697-747009 ” senest den 22. 

September 

husk og mærk indbetalingen høstfest 2014 samt navn- 

navne. 

 

Bestyrelsen. 

 

Fodby Arkivgruppe 

 

Fodby Arkiv gruppe, har i løbet af sommeren gået i gang med at 

lave en folder til omdeling og ellers har vi fået et nogle foto bla. 

andet af Onkel Hans gård i Fodby, jeg ved ikke hvilken gård det er. 

 Ellers er der blevet skrevet om Peter Hansen Fra Skraverup og hans 

rejse til Zion. en meget barsk tur over USA, og om Almagergården 

(Golfbanen ) 

Peter Hansen forlod Danmark i april 1861, sejlede til Tyskland og 

derfra videre til England hvor de tog fra Liverpool den 16 maj 1861. 

Det var ombord på Monarch of the Sea. At krydse Atlanterhavet 

under sejl tog 4-8 uger. Billetterne var meget dyre. De få der havde 

råd rejste på første eller anden klasse, men fattige emigranter blev 

stuvet sammen under dækket – overfyldte, uhygiejnisk, stinkende, 

utøjs plagede, baraklignende aflukker. De havde ingen frisk mad, 

sygdom var udbredt og der var hyppige begravelser af dem der 

døde til søs. De var 955 personer ombord.  



9 
 

Mormonkirken ordnede forholdende for den enkelte udvander, 

gennem oplysningsvirksomhed, praktiske råd osv. Således hed det 

at emigranterne skulle anskaffe sig selv det fornødne bliktøj, som 

måtte stå i forhold til antallet af medlemmer i familien. Vandflasker, 

som holder 3 potter for hver person, kogekedel, kaffe eller te kedel, 

stegepande, kasserolle, suppefad, spisefad, drikkekop, ske, kniv og 

gaffel for hver person, vaskevandfad, kammerpotte, eller bækkener 

med låg. Disse skulle være af solidt blik. Læs mere på hjemmesiden 

www.bistrupby.dk under Menneskeskæbner, her er resten af 

historien. 

 

billede af onkel Hans gård i Fodby 

Vi vil meget gerne have mere materiale, gerne kopier, så henvend 

jer til Conny Larsen tlf. 23419158. 

 

Fodby GF 

Fodby GF fejrede den 19/3 Knud Krügers 50 års medlemskab. 

Knud Krüger startede som aktiv, både på håndboldsholdet, og på 

gymnastikholdet. Knud Kryger er kendt som en ihærdig og talentfuld 

idrætsmand, som i sine 20 år som aktiv har været med til at præge 

Fodby FG.  

Da gymnastikholdet for 30 år siden manglede en træner var 

holdkammeraterne ikke i tvivl om at det var Knud der skulle 
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overtage. Knud var ikke selv så sikker, men indvilligede i at påtage 

sig opgaven. 

Der er nu gået 30 år, og holdet kan se tilbage på en aktiv tid med 

en altid positiv og engageret træner. Så var der nogen der havde 

lyst til mere end den ugentlige gymnastik træning, så arrangerede 

Knud gerne løbetræning i Borgnakke-skoven. 

I Fodby GF er vi stolte over at have så ihærdige medlemmer, og er 

ekstra stolte over hvorledes at Knud og gymnastikholdet gennem 

adskillige år har mødt op hver onsdag. 

Jeg er overbevist om at det ikke alene skyldes motionen, men i høj 

grad fællesskabet og det gode humør. 

Dagen blev efter endt gymnastik fejret med blomster og vin – og en 

udnævnelse til æresmedlem. 

Træning i Fodby GF 

Vi savner nye medlemmer, så hvis  du har lyst, så skulle der være 

mulighed for at få motioneret. Fodby GF har følgende aktiviteter: 

Damegymnastik: starter mandag 1/9 kl. 19.00 

For nærmere info kontakt: anne.skibby1@vorfrueskole.dk 

Herregymnastik: starter onsdag 17/9 kl. 19.00 

For nærmere info kontakt: Flemming Bøtter tlf. 28 94 35 08 

Herrefodbold/oldboys: spilles udendørs hver torsdag kl. 19.00 – 

indendørs startes i oktober. 

For nærmere info kontakt: Ivan Christensen 55 45 55 43 

Badminton: for booking af bane kontakt: Flemming Bøtter tlf. 28 94 

35 08 

Aktiviteterne foregår på Gedebjerg skole (tidligere Margretheskole), 

skolevej, Fodby. 

Årligt kontingent er nedsat til kr. 200,- 

mailto:anne.skibby1@vorfrueskole.dk
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Fodby Lokalråd 

Som I nok har lagt mærke til er Kirkebladet & Fodnoten lagt 

sammen til et nyt samlet blad. Udover navnet er der ændret på 

udgivelserne så det nye blad udkommer 4 gange årligt, starten af 

februar med deadline midt januar, starten af maj med deadline midt 

april, starten af august med deadline midt/slut juli, start november 

med deadline slut oktober. Fodnoten udkom før ”kun” 2 gange 

årligt, men for at få det hele til at passe sammen er det vedtaget at 

det nye blad altså udkommer 4 gange. 

 

Lugtgener ved Saltø 

Der er netop nu blevet kørt kalkungødning ud på dele af Saltø´s 

marker, forpagteren har som aftalt kontaktet lokalrådet og fortalt at 

der skulle køres gødning ud, vi vidste godt det ville blive med kort 

varsel og det var vist også samme dag eller dagen efter de startede. 

Vi har adviseret via hjemmesiden. I modsætning til sidste år, hvor 

de harvede, har de i år valgt at pløje, og det sammen med den 

nedbør der er kommet, har nok taget de værste lugtgener, her hvor 

vi bor, har vi ikke lagt mærke til de store lugtgener. En anden grund 

kan være at det er nogle af de andre marker der får et skud 

kalkungødning i år. Forpagteren har forklaret at det skulle køre i en 

cyklus på 3-4 år pr. mark.  

Lokalrådet har lagt den korrespondance vi har haft med Næstved 

kommune op på hjemmesiden, hvis der er nogen der skulle have 

lyst til at se det. 

 

Vindmøller ved Saltø 

Vindmøllegruppen under Fodby lokalråd havde i foråret arrangeret 

møde med jurist Børge Knakkergaard i Fodby forsamlingshus, mødet 

var velbesøgt med ca. 35 fremmødte, deriblandt nogle fra andre 

områder i Næstved kommune der har udsigt til at blive naboer til 

kæmpevindmøller. Mødet var både oplysende, men også lidt 
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nedslående idet Børge fortalte, at hvis Næstved kommune gerne vil 

have vindmøllerne, så skal vi nok regne med at de kommer, med 

mindre der skulle dukke et sjældent dyr op, mennesker er åbenbart 

ikke sjældne nok. 

På hjemmesiden er der lagt stikordsreferat fra mødet.  

Gruppen har talt med nogle af de andre områder, der kan se frem til 

vindmøllerne og haft snakket om, at de ville arrangere et større 

borger/politikermøde for at få noget opmærksomhed på de 

bekymringer der er i dele af lokalområderne vedr. støjen fra 

møllerne og de sundhedsmæssige aspekter af at leve i konstant støj 

som man ikke umiddelbart kan høre (subsonisk). Vi regner med at 

have nyt med i næste udgave. Der kan ses visualiseringer af 

møllerne på hjemmesiden. 

 

 

Visualisering af vindmøller på 149m totalhøjde set fra Møllevænget 21 ved 

Bistrup. 
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Lokaldemokrati 

Lokalrådene har hørt under lokaldemokratiudvalget, dette blev 

nedlagt i forbindelse med konstitueringen i forbindelse med 

kommunevalget 2013. Der er nedsat en arbejdsgruppe med 

politikere, embedsfolk samt 2 lokalrådsformænd der skal komme 

med et oplæg til fremtidens virke for lokalrådene. Lokalrådene som 

samlet arbejder for at vi kan komme ind i processerne i kommunen 

inden der reelt er truffet en afgørelse i sagerne, om det lykkedes er 

tvivlsomt på nuværende tidspunkt.  

I dele af kommunens administration virker det ikke som om 

lokalrådene eksisterer, andre steder har vi haft en reel indflydelse, 

et rigtigt godt eksempel er på arbejdsgruppen vedr. den kollektive 

trafik. Per Persson fra Fodby lokalråd har som den ene af 4 

lokalrådsmedlemmer deltaget i de møder der har været og selvom 

der var besparelser på programmet flere gange, har det alligevel 

været muligt at ændre nogle af buslinierne så de passede bedre ind 

i hverdagen. Desuden er kommunen opmærksom på, at der nok 

skulle lukkes op for nogle af de lukkede ruter, så skolebusserne 

kunne medtage passagerer eller rutebusserne kommer til at passe 

med skolen. Det er dog et større puslespil og ikke altid muligt pga. 

lovgivningen på området, vi ser det dog positivt, at der faktisk bliver 

lyttet og tænkt over det vi siger, det vil vi gerne have meget mere 

af. 

  

Samværshaven ved Fodby Sognegård 

Der er endelig kommet skred i sagen, landzone tilladelsen til 

etableringen af samværshaven er kommet igennem høringsperioden 

på 4 uger uden indsigelser og vi har indsendt tilrettet materiale til 

brug for byggeansøgningen. Der kan dog forekomme lang ventetid 

på sagsbehandlingen, men eftersom vi haft sagen liggende længe i 

kommunen håber vi de har mulighed for at køre den hurtigere 

igennem. 

Arbejdsgruppen vil udarbejde en tidsplan for anlæggelsen, hvor vi 

tænker at dele den op i små opgaver som vi kan melde os til. 
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Tanken er, at man for eksempel melder sig til at køre faldgrus på 

ved legestativet og det foregår en Lørdag kl. 10-14. Når opgaven er 

afsluttet kan man tage glad hjem, eller vælge at hjælpe andre 

steder i haven. 

Lokalrådet vil sørge for forplejning under byggeriet og vi håber det 

kan udvikle sig til nogle rigtig hyggelige dage, både for dem som vil 

lave noget og for dem der er nysgerrige, formålet er jo at haven 

skulle føles som alles og at den bliver brugt meget. 

Når vi har en plan klar vil vi indkalde til et møde og forklare hvordan 

vi havde tænkt os det skulle forløbe.  

Der er lagt en projektbeskrivelse op på hjemmesiden 

 

Økonomi 

Lokalrådet har fået udbetalt 165.000 kr. af 215.000 kr. til 

etableringen af samværshaven, de sidste 50.000 bliver udbetalt 

senere, når haven er etableret. Derudover har der været et 

aktivitets tilskud, hvor vi har fået de sidste penge for årene 2013 & 

2014 udbetalt her til sommeren 2014.  

Lokalrådet får et årligt driftstilskud på 10.000 kr. Pengene går til 

kaffe & småkager til vores lokalrådsmøder og indtil nu Fodnoten. 

Derudover har vi støttet diverse små aktiviteter i området, primært 

folk eller foreninger der gør en indsats for at der sker noget i 

lokalområdet. Har du nogen, du synes der gør noget for området 

eller beboere i området og har udgifter som betales af egen lomme 

så prøv at skrive til lokalrådet, det kunne være vi syntes det var et 

godt initiativ. 
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Kontaktliste 

 

Fodby Lokalråd 

Kasper Nielsen  

Telefon: 21495955 

kontakt@fodbylokalraad.dk 

 

 

Fodby Menighedsråd 

Palle Brushøj 

Telefon: 28337589 

pbfodby@hotmail.com 

 

 

Loppemarked 

forsamlingshus 

Ole Madsen 

Telefon: 54148466 

Svend Ejner Hansen 

Telefon: 42182563 

 

 

Forskønnelsesprisen 

kontakt@fodbylokalraad.dk 

 

Arkivgruppen 

Conny Larsen 

Telefon: 23419158 

bistrupby@yahoo.dk 

 

 

 

Fodby GF 

Ivan Christensen 

Telefon: 55455543 

ic.4@live.dk 

 

 

Bistrup Vandværk 

Kasper Nielsen 

Telefon: 21495955 

kasper@kn-el.dk 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:pbfodby@hotmail.com
mailto:ic.4@live.dk
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Vigtige datoer i Fodby Sogn 
 

Tirsdag den 19. august kl. 19.00     Fodby menighedsrådsmøde. 

Tirsdag den 26. august kl. 19.00     Voksenkoret starter i Bethesda. 

Torsdag den 28. august kl. 16.00    Tøzzerne starter i Bethesda. 

Tirsdag den 2. sept. Kl. 19.00         Lokalrådsmøde i sognegården 

Lørdag den 7. sept. Kl. 10-14.00      Forsamlingshus loppemarked i 

sognegården                         

Tirsdag den 9. sept. Kl. 14.30          Tirsdagsmøde i Bethesda. 

Torsdag den 11. sept. Kl. 19.00  Dilettant opstartsmøde 

Lørdag den 27. sept. kl. 18-24.00     Forsamlingshus høstfest 

(tilmelding). 

Torsdag den 9. okt. Kl. 17.30           Spagettigudstjeneste i Fodby 

(tilmelding) 

Søndag den 12. okt. Kl. 10.30          Høstgudstjeneste i Fodby 

(tilmelding). 

Tirsdag den 21. okt. kl. 14.30           Tirsdagsmøde i Bethesda. 

Lørdag den 25. okt. kl. 11-13           Dragedag i Fodby sognegård 

Torsdag den 30.okt. kl.19.00            Spil dansk dag i Fodby 

Forsamlingshus 

Søndag den 3. nov. Kl. 19.00            Fodby Alle Helgen i Kirken. 

Tirsdag den 4. nov. Kl. 19.00            Lokalrådsmøde i sognegården 

Onsdag i lige uger, Bankespil i Fodby Forsamlingshus 

 

Hvis du kender til et arrangement som skal med i Fodby Sogne & 

Kirkeblad eller på lokalrådets hjemmeside, så send det til 

kontakt@fodbylokalraad.dk. Billedmateriale som viser vores 

lokalområde eller et arrangement er også meget velkomment, 

Billeder slettes eller tilbageleveres efter brug.Næste deadline på 

Fodby Sogne & Kirkeblad er ultimo oktober 2014. 

mailto:kontakt@fodbylokalraad.dk

