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Liturgi
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Nye ritualer i folkekirken?
historie er lang, og der er noget særligt og ærefrygtindgydende ved at træde ind i en sammenhæng, hvor
vi gør noget, kristne har gjort i 2000 år.

Gudstjenesterne peger på et mysterium

Af Karsten Bjerreskov Farup
I de ni sogne er vi velsignet med smukke gamle middelalderkirker, som minder os om, at vi træder ind i
en historie over mange hundreder af år, når vi kommer ind i kirken. Nogle har måske den fornemmelse,
at det, der foregår i kirkerne – ordene, ritualerne og
musikken – har lige så mange år på bagen som kirkerne. Og sandt er det, at folkekirkens måde at holde
gudstjeneste på – både om søndagen og ved andre
lejligheder – har rødder langt tilbage i kirkens historie.
Det giver jo også god mening. En af pointerne med
ritualer er, at de skal gentages, og jo længere de bruges,
jo mere tyngde er der på en måde i dem. Kirkens
I 2016 nedsatte de ti biskopper tre fagudvalg.
Opgaven var at skrive nogle rapporter, der
kunne danne baggrund for en folkekirkelig
drøftelse – med inddragelse af så mange som
muligt – af ændringer i ritualer og liturgi, og
muligheden for at give større frihed i gudstjenestelivet i folkekirken.
Der er udkommet tre rapporter:
Folkekirkens liturgi – mellem frihed og
fasthed
Gudstjeneste – om gudstjenestelivet i Den
Danske Folkekirke
Dåb og nadver – om sakramenterne i Den
Danske Folkekirke
Der er også kommet ”pixi-udgaver” af
udvalgenes rapporter, som i kort form trækker pointerne op. Det hele kan findes på
folkekirkens hjemmeside - www.folkekirken.
dk/aktuelt/liturgiarbejde

Men ritualerne i gudstjenesterne skal jo også gerne
give mening. Nok er en del af meningen, at der
grundlæggende er et mysterium i kristendommens
evangelium: at den almægtige Gud blev menneske i
Jesus, og at vi ved Helligåndens kraft kan tale og høre
Guds eget ord til os, ja, at Gud endda vil røre ved os
i dåben og tage plads i os og iblandt os, når vi deler
nadveren med hinanden. Det mysterium kommer
vi aldrig helt bag om, det kommer vi ikke til helt at
forstå – før engang i evigheden.
Alle vores gudstjenester skal dog gerne pege hen på
dette mysterium, og der kan godt være ord og handlinger i vores ritualer, der står i vejen for at gøre evangeliet nærværende og virkeligt – også i nutiden. Måske
er ordene for gammeldags, eller måske bygger de på
en forståelse af verden og livet, som ligger os fjernt.
Gudstjenestelivet i kirken skal derfor med jævne mellemrum tages op til drøftelse og overvejelse.

Der tænkes nye tanker

Et sådant arbejde satte biskopperne i folkekirken i
gang for tre år siden. Nogle fagudvalg med tænksomme og kloge folk blev nedsat, og nu foreligger
deres foreløbige arbejde. Tre rapporter, der skal danne
udgangspunkt for en proces, der formentlig ender
med at ændre på både rammer og indhold for gudstjenesterne i folkekirkens mange menigheder – herunder
ritualerne for dåb og nadver.
Skal vi have (næsten) fuldkommen frihed til at gøre
som præst og menighed et givent sted nu gerne vil? Eller skal vi bevare de ret faste rammer, så gudstjenesten
også kan genkendes, når man ikke er hjemme i sin
egen kirke? Hvor skal vægten lægges i ritualerne for
dåb og nadver? Er det tilgivelse eller fælleskab – eller
noget helt tredje?
Processen er nu i gang, og i løbet af det næste års
tid er det muligt at komme med overvejelser, ideer
og forslag vil blive indsamlet og behandlet, inden der
så nedsættes udvalg, der skal komme med egentlige
ændringsforslag. Så tag fat i din(e) præst(er) og hør
nærmere om det hele. For det skulle ikke gerne være
præsterne alene, der kommer til at bestemme. Måske
skal I nedsætte et lokalt udvalg, hvor den nuværende
praksis kan overvejes, og hvor forslag til forbedringer
kan bringes til torvs. Det vil både gavne kirkelivet
lokalt – og nu altså også i hele folkekirken.

Præsteliste

Indhold 
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tårnfalk i Mørkøv og meget mere.

Henriette Barkholt
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6 Frivillig ved kirken
Interview med Lene Thomassen,
der i fire år hjalp til som frivillig,
når der f.eks. var spisninger i Svinninge Sognehus.
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7 Fremtiden i Mørkøv
Sognepræsterne Karsten Bjerreskov Farup og Katja Ambeck Bendix orienterer om fremtidstankerne for Kirkerne
i Mørkøv.

8 Hvad betyder dom?
Lene Wadskær har interviewet Henriette Pedersen, der holdt foredrag på
årets sommerhøjskole i Jyderup, om
begrebet ”dom”.

9 Børn og babyer
Kirkerne har mange aktiviteter
for babyer og større børn. Læs om
babysalmesang, børnekor og minikonfirmand.

12-17 Kalender
Claes Wegener står i spidsen for
gospelkoret Trinity, der giver koncert i Svinninge 29. september.
Se de mange andre spændende
tiltag på kalendersiderne.

4

Nyt fra sognene
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Hjembæk Kirke har fået nyt gulv
Over sommeren har håndværkere arbejdet med gulvet
i Hjembæk Kirke. Det gamle
gulv var ujævnt og usikkert at gå
på - måske fordi man tidligere
har haft grave i kirken ligesom i
Roskilde Domkirke.
I stedet for at dække alt i kirken af, fik man lov til at lave en
arbejdstunnel (se billedet).

I skrivende stund er man ved
at lægge de nye fliser, så kirken
bliver klar til at genåbne søndag
den 29. september. Fliserne er
mage til dem, der blev lagt i
våbenhuset, da det blev renoveret
i 1999.
Foto: Arkitekt Michael Madsen

Tårnfalk i Mørkøv Kirke
I en håndfuld år har der boet et
tårnfalkepar i Mørkøv Kirke,
hvor de også har ynglet.
Nu er det endelig lykkes for
graverne at tage et par gode billeder af en af fuglene. En af dem
havde en dag fået øje på sig selv

i et af vinduerne ind til kirken.
Smuk og fascinerende er den jo
også at se på!

Foto: Ove Henriksen

Kunstnere søges
Sidder du derude med en masse malerier
eller billeder, der blot venter på at blive vist
frem, så kontakt sognegården i Jyderup på
59 22 62 95 eller kmn@km.dk, og vi laver
en aftale om udstilling.

Kundby Kirkes Gospelkor

Har du lyst til at synge? Så er gospelkoret i Kundby en mulighed. Vi øver tirsdag aften kl. 19.00 i
kirken. Sæsonstart tirsdag d. 20. august kl. 19.00
i Kundby kirke. Kontaktperson: Dea Skovshoved.
Tlf. 60 52 34 00

Svinninge Kirkes voksenkor

Fra september tager voksenkoret i Svinninge fat
på en ny sæson. Man øver hver torsdag kl. 16.3018.00 i Sognehuset, Kirkevej 4. Det er gratis, så se
forbi eller kontakt korleder Kristin Lomholt på tlf.:
23 10 75 42 eller kristinlomholt@outlook.dk.

Jyderup Kirke til byfest
Kom og mød Jyderup Kirke til byfest i Jyderup, lørdag d. 7. september fra 09.30 til 14.00.
Der vil være særligt fokus på børnene. Vi vil tilbyde
forskellige aktiviteter til børn og barnlige sjæle.
På standen vil der stå et par friske menighedsrådsmedlemmer, som er klar til at fortælle om bl.a. børnegudstjenester, samt opstart af nyt børnekor.
Så kom forbi Jyderup kirkes stand. Her er altid bønner på kanden og småkager i skålen.

Torsdagstræf holder pause
I efteråret 2019 vil vi holde en pause med vores ”Torsdagstræf” (tidligere Tirsdagstræf) i Skamstrup Præstegård. Vi vil i stedet prøve noget nyt: ”Højskolesang”.
Det vil vi holde på plejecenteret på Rosenvænget, hvor
der allerede er en flok, der er glade for at synge.
Ideen er, at der er en vært, der i en time eller halvanden vælger nogle sange – fra Højskolesangbogen eller
hvor de gode sange nu er – og fortæller, hvorfor netop
den sang ligger værtens hjerte nær. Første gang bliver d.
19. september kl. 13.30.
Se kalenderen side 12-17 for nærmere oplysninger.

Nyt fra sognene
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Holmstrup Kirke - nye tiltag
Tekst og fotos: Taimi Grønborg
Mange nye tiltag er realiseret i Holmstrup Kirke igennem forår og sommer 2019.

Nyt look til bænke og knæfald

Menigheden kan nu glæde sig over nye, grønne hynder, som er lagt på alle bænke. Den lyse og indbydende farve har givet en flot samhørighed med det øvrige
inventar i kirken. Samtidig er knæfald og præstestol
renoveret, hvilket også giver en helhed omkring
alteret.

Der skulle også findes en god placering, som
ikke måtte skade den historiske bygning, men som
samtidig skulle placeres til oplysning for besøgende
og menighed. Tavlerne er nu placeret lige indenfor i
kirken, og på dem kan man læse præstehistorik fra før
reformationen og op til i dag.

Knæfald og præstestol er blevet renoveret
Præstetavlerne er ophængt i kirken

Flygel

Til sidst skal nævnes det længe ønskede flygel, som
nu også er fast inventar i kirken, og som bliver indviet
ved en særlig koncert i kirken den 8. september, hvor
alle er meget velkomne (læs mere side 12).
Menighedsrådet er meget glad for de nye tiltag og
håber, at menigheden vil tage rigtig godt imod
dem.

Nye grønne hynder på alle bænke i Holmstrup Kirke

Præstetavler

Menighedsrådet har sideløbende med ovennævnte
arbejdet med at få præstetavler, som kirken ikke før
har haft. Der er blevet arbejdet med kirkens præstehistorik, grafisk opsætning og udtryk, som skulle passe
ind i kirkens øvrige interiør – bl.a. med de moderne
messinglamper.

Asbjørn & Jóannes afsluttede i maj deres koncert
med en aftensalme ved flyglet.
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Frivillig
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”Alle kan snitte en agurk”
Lene Thomassen fandt glæde og fællesskab som en af kirkens frivillige
Tekst og foto: Asbjørn Janke Hansen
For nogle år siden inviterede en
veninde Lene Thomassen med til en
fællesspisning i Svinninge Sognehus.
På det tidspunkt havde Lene netop
afsluttet en periode, hvor hun tog sig
af sine børnebørn om tirsdagen, og da
hun oplevede fællesskabet i sognehuset,
tænkte hun, at det kunne være et godt,
nyt fællesskab at være med i. Derfor
tog hun kontakt til formand Kirsten
Dahl, og snart var hun en af de frivillige, som går til hånde ved forskellige
kirkelige arrangementer.

Fællesskab om noget praktisk

Lene Thomassen var frivillig i fire år og håber, hun igen får mulighed
- Jeg kan godt lide at være aktiv, når
for at være med.
jeg er afsted, og her var en gruppe af
mennesker i forskellige aldre, som havde det
ved, hvem der kommer, så arbejdet kan fordeles.
fornøjeligt sammen med noget praktisk og samtidig
Gruppen af frivillige var ret stor, da Lene begyndte.
Siden er nogle stoppet og nye kommet til. Flere er
mænd. Det er ofte dem, der står for Sognehusets store
grill, som ofte benyttes.

”

Man behøver ikke
kunne en hel masse
for at være frivillig
fik snakket sammen om stort og småt, fortæller Lene
hjemme i stuen på Rønne Alle, hvor hun og hendes
mand Finn har boet mange år.
Hun har gennem livet jævnligt været i kirke, men
hun havde ikke deltaget som frivillig før. Nu lærte
hun ikke kun nye mennesker at kende. Hun kom også
til at afprøve nye opskrifter og krydderier.
- Det var særligt ved spisningerne, der var brug for
frivillige, så jeg kom til at hygge mig i køkkenet.

Mange aldersgrupper

Lene fortæller også, at der ofte er yngre med - f.eks.
mødre med børn, som leger, mens de voksne er i
gang. Eller unge, som kan klare de lettere opgaver.
- Man behøver ikke kunne en helt masse for at være
frivillig. Alle kan snitte en agurk eller sætte tallerkener
på bordet. Det vigtigste er, at man møder op - at vi

Savner fællesskabet

Efter fire år stoppede Lene som frivillig, da hun fik
noget sygdom, der generede. Det går bedre nu, og
hun er ikke afvisende for at tilbyde sin tid igen.
- Jeg savner fællesskabet, hvor vi var sammen og
havde god tid til at få snakket og planlægge osv.
Jeg håber, at kunne melde mig på banen igen.

Hvordan blive frivillig?
Har du lyst til at prøve at være
frivillig, er du velkommen til at
kontakte f.eks. formanden for dit
menighedsråd. Du kan se telefonnumre m.m. på side 18-19 bag i
bladet her.
Nogle kirker har mere etablerede
frivillig-grupper, mens andre bare er
glade for hjælpere til diverse opgaver.
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Fremtidsplaner i Mørkøv
”Kirkerne i Mørkøv” vil gerne rykke endnu tættere sammen for at styrke
kirkelivet i og omkring Mørkøv
Af Karsten Bjerreskov Farup og Katja Ambeck Bendix,
på vegne af menighedsrådene
Kirkerne omkring Mørkøv ligger pudsigt placeret.
Tre kirker i små landsbyer og en ved et smukt gods,
men ingen i de to byer, der er hjemsteder for omkring
tre fjerdele af sognenes beboere, nemlig Knabstrup
og Mørkøv, stationsbyerne. Og det er jo historisk set
- fordi stationerne kom til at ligge, hvor de gør - at
geografien for kirkerne er lidt speciel.
Mørkøv er endda delt mere eller mindre midt igennem mellem to sogne, Skamstrup-Frydendal i syd og
Stigs Bjergby-Mørkøv Sogn i nord. Men sognegrænsen går ikke ved en simpel øst-vest-linje midt gennem
Mørkøv, næh, den snørkler sig ned gennem byen, vist
nok efter et for længst tilkastet åløb. Én har fortalt, at
i hendes barndomshjem, der kom det an på, hvilket
værelse i huset, man blev født i, om man nu blev født
i det ene eller det andet sogn.

Fire år med gode erfaringer

Det er bl.a. derfor, de fire kirker omkring Mørkøv i
nu godt fire år været en del af ét pastorat, altså haft to
præster til at gøre tjeneste i alle kirker i de to sogne.
For der er stadig to sogne, Skamstrup-Frydendal Sogn
og Stigs Bjergby-Mørkøv Sogn, og hvert sogn har sit
eget menighedsråd. Men sammenlægningen til et
pastorat har givet mulighed for en masse samarbejde.
Menighedsrådene holder fællesmøder og afholder
fælles arrangementer. Det betyder også, at man henvender sig til en enhed, når man har brug for kirke
eller præst på en eller anden måde. Det gælder de
kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse, og
det gælder konfirmationsundervisningen, personregistreringen, og det gælder langt det meste samarbejde
med andre foreninger og institutioner i sognene.
Gudstjenester planlægges i fællesskab og den ene
præst er – næsten i hvert fald – lige så meget præst
i den ene ”ende” af pastoratet som i den anden. Vi
holder gudstjenester sammen, og der er et mere udstrakt samarbejde mellem de ansatte i kirken, sangere,
organister, gravere, sekretær. Og ikke mindst en fælles
hjemmeside – kirkerneimørkøv.dk.
Erfaringerne er mest gode.

Ønske om ét menighedsråd - ét sogn

Derfor er det ønsket hos menighedsrådene i de to
sogne at blive knyttet endnu tættere sammen, ja, at

Menighedsmøde i
Multihuset på Rævebjerg
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.30
Kom og hør om menighedsrådenes arbejde og
planer for fremtiden – sognesammenlægning
og sognehus. Menighedsrådene skal og vil
også repræsentere menigheden - jer i sognet,
og gode indspark er meget velkomne. Kirken
er jeres, og vi har brug for en proces, hvor
alle har mulighed for at blive hørt. Vi ønsker
et godt samarbejde med alle gode kræfter i
Mørkøv og omegn.

blive lagt sammen til ét sogn – med ét menighedsråd.
Det er besluttet, at man arbejder på at nå derhen,
men hvordan og hvornår det sker, er endnu uklart.
Bliver der ved med at være opbakning til en sammenlægning, så er år 2021 et godt bud, efter valget til
menighedsrådene i 2020.

Grund erhvervet bag Brugsen i Mørkøv

Ønsket er at
få et sted, et
hus i Mørkøv,
den største og
centrale by, hvor
folk handler,
hvor den største
skole er, hvor
mange aktiviteHer ønsker menighedsrådene at bygge ter udfolder sig
et sognehus.
– der vil kirken
også gerne være.
Vi fik mulighed for at købe en attraktiv grund
bag Brugsen, ved siden af lægehuset, med udsigt til
Rævebjerg – og den har vi erhvervet. Provstiet, som
fører tilsyn med sognene og også skal finde pengene,
bakker op om ideen og har i første omgang bevilliget
midlerne til grunden.
Det er store visioner for fremtiden. Og det er menighedsrådene bevidste om. Derfor vil vi også gerne
invitere alle med ind i processen.
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Hvad er dom?
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...at dømme levende og døde
Lene Wadskær har interviewet Henriette Pedersen,
der i juni fortalte om dom på Sommerhøjskolen i Jyderup
Dommedagsprædikant – det vil Henriette Pedersen
ikke være. Men dom vil hun gerne tale om. Og det
gjorde hun på Sommerhøjskolens anden dag om eftermiddagen, hvor hendes foredrag satte gang i spørgsmål og meningsudvekslinger.
Det begyndte med, at de i hendes sogn i Aalborg
lavede en studiekreds om trosbekendelsens på mange
måske ret dunkle udsagn. F.eks. som det lyder til sidst
i artiklen om Jesus: ”siddende ved Gud Faders højre
hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og
døde”.
”Dom er jo et tema i Det Nye Testamente, hvor
besværligt og ubekvemt det end er. Det kan vi ikke
komme udenom. Derfor må vi tale om det. Måske
er det sådan, at jo mindre vi vil tale dom - med Gud
i centrum og som dommer - jo mere indtager vi selv
pladsen og dømmer både os selv og andre. Det hele
bliver moral og op til mig selv. Men kristendom er
altid på fællesskabets præmis”, siger Henriette.

Kirkefædre med forskellige syn

I Sommerhøjskolen præsenterede Henriette os for et
par meget forskellige kirkefædre fra kristendommens
tidligste tid - Irenæus og Tertullian - der med hver sin
teologiske indgangsvinkel har sat uudslettelige spor i
vores måde at tro på Gud.
Den ene, Irenæus, lægger positiv vægt på den rest af
gudbilledlighed, der er i os. Den anden, Tertullian, på
at alt er ødelagt ved syndefaldet. Og da Tertullian var
jurist, brugte han et juridisk sprog til at beskrive Gud
som den forurettede, vrede Gud, der holder regnskab.
I den vestlige kristenhed, som vi hører til, fik
Tertullian gennemslagskraft, men Irenæus’ tanker om
vores gudbilledlighed – altså vores evne til at elske,
gøre, skabe, handle – har også fundet vej. Ikke mindst
i Grundtvigs digtning.

Dom i vores daglige liv

Sammen med moderne forfattere som Henrik Ibsen
og Erling Jepsen, talte Henriette for det synspunkt, at
dommen er i vores liv med hinanden her og nu:
”Verdensdommen er ikke om engang. Når vi hører i
Matthæusevangeliet om får og bukke, der skal sendes
hver sin vej, så bliver vi bange og begynder at tænke
frelsesegoistisk på os selv, mens dem, det egentlig
handlede om i den historie, er ”disse mine mindste
små”, der sultede, tørstede, var fængslede, som Jesus
taler om. Og hvad vi gjorde eller ikke gjorde for dem.”

Henriette Pedersen er læreruddannet, men har altid
været interesseret i de helt store spørgsmål. Så hun gav sig
til at læse teologi. Nu er hun præst dels i Budolfi Sogn,
dels i psykiatrien i Aalborg. Hun er gift med Dorte, og
hendes store interesse er jagthunde, som hun træner. Selv
har hun to, Vitus og Karl.
Hvor i Bibelen ser du dette fokus på her og nu?
Det gør jeg f.eks. i fortællingen om kvinden, der er
grebet i hor, og man fører hende for Jesus for at teste,
om han vil give dem og loven medhold i, at hun skal
stenes? Jesus svarer dem: ”Den, der er ren, kan kaste
den første sten”. Og de lægger deres sten fra sig og
dømmer hende ikke. ”Det gør jeg heller ikke” siger
Jesus så og sender kvinden af sted med en formaning.
Kristendom handler om relationer fra ende til anden. Der er altid et jeg og et du.

Pligt og ansvar

For mig er kristendommens omdrejningspunkt ansvaret. Pligt og ansvar. Du behøver ikke mærke efter og
spørge, om du har lyst. Du skal elske din næste. Og
det handler om mere end god moral og ordentlig opførsel. Det er en måde at være til i verden på. Der er
muligvis et hinsides, men her og nu har jeg sammen
med I andre en pligt til at skabe rammer, så vi kan få
en tålelig tilværelse.
Pligt og ansvar er frisættende i forhold til regler,
normer, moselov – der er religionskritik i det – det er
slangens opfordring til at bruge hovedet: Mon nu også
Gud siger dette og hint – kan det nu også passe….?

De ni sogne

Børnesiden
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Minikonfirmander i Kundby
Tirsdage kl. 13.45-15.15 fra d. 17/9
og indtil slutningen af november.
For alle børn i Kundby Sogn, der går i 3.
klasse (eller er på den alder).

Minikonfirmander i Kundby

Når man går til minikonfirmand, lærer man
kirken og historierne fra Bibelen at kende.
Vi leger, tegner, synger, drikker saft og spiser
kage, spiller teater, hygger og har det rart.
Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder
Elsebeth Dyekjær Kruse, tlf. 23 83 67 77
eller mail: elsebethkruse@hotmail.com

Børnekor i Mørkøv og Jyderup
Børnekor i Kirkerne i Mørkøv

Til efteråret starter vi børnekor op i Kirkerne i Mørkøv. Det er for børn fra 1. til 6. klasse. Det er Mona,
der er kirkesanger, der kommer til at
lede koret. Vi skal hygge os med at
lære en masse forskellige sange, som
vi senere hen skal optræde med.
Nærmere oplysninger om tidspunkt og tilmelding kommer snart
på vores hjemmeside www.kirkerneimørkøv.dk, samt i den folder, som vi
deler ud på Kildebjerg og Knabstrup
Skole.

Børnekor i Jyderup

Jyderup Menighedsråd har netop ansat Mona Hoelgaard Madsen til at lede et spirekor (0.-2. klasse) og
et juniorkor (3.-6. klasse) i
Sognegården i Jyderup.
Spirekoret øver mandage
kl. 14.15-15.00 og juniorkoret
mandage kl. 15.30-16.00.
Læs mere på kirkens hjemmeside jyderupkirke.dk
Kirkerne åbner nye muligheder
for at synge i børnekor

Babysalmsang i Skamstrup og Svinninge
Kom og syng og dans med din baby i Skamstrup eller
Svinninge Kirke på onsdage. I Skamstrup er det kl.
10.00 - i Svinninge 10.30. Her mødes de små babyer
til babysalmesang. Vi synger salmer og sange samt
bruger fagter for at understøtte sangene. Børnene lyt-

ter til musik, mens der pustes sæbebobler og fortælles
historier. Efter vi har sunget, er der hyggeligt samvær.
Babysalmesang er for alle børn i alderen 3-12 måneder. Det er gratis, og alle er hjerteligt velkomne.

Skamstrup

Første gang i Skamstrup Kirke er onsdag d. 14. august
kl. 10.00. Nærmere information og tilmelding hos
Mona Hoelgaard Madsen på telefon 21 43 40 45 eller
mail: monahoelgaard@hotmail.com.

Svinninge

Kontaktperson er Elsebeth Dyekjær Kruse, som kan
træffes på tlf. 23 83 67 77 eller mail: elsebethkruse@
hotmail.com.
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Anja bringer naturen hjem til folk
Anja Jensen arbejder til daglig som gravermedhjælper ved Jyderup Kirke, men i sin fritid er
hun naturfotograf. Fra oktober til december udstiller hun fotografier i Jyderup Sognegård.
”Jeg har altid været meget glad for at være i naturen.
Det har jeg fra mine forældre”, fortæller Anja og
fortsætter: ”Det med at fotografere begyndte, da jeg
gik ture med min hund. Jeg begyndte at tage billeder
med min mobil og blev bidt af at fotografere. Da
jeg så mistede min hund for 5-6 år siden, købte jeg
et godt kamera. Siden har jeg brugt mange timer i
naturen, hvor jeg især synes, det er spændende at
fotografere fugle og naturomgivelser.”
Det er lykkedes Anja at få billeder af både havørn og
fiskeørn. En dag sad hun syv en halv time for at få et
billede af den meget sky isfugl. På opfordring begyndte hun at lægge fotos ud på en facebookside, og det
har skabt mange kontakter og kommentarer.
”Jeg håber med mine billeder at pege på, hvor skøn
naturen er, og hvor vigtigt det er, at vi passer godt på
den. Når jeg er ude for at fotografere, ser jeg meget
affald – plastik og andre ting, som ikke hører til i naturen. Det skal dyrene ikke generes med. Vi må holde
op med at smide ting rundt omkring.”

Anja har tidligere udstillet i Hørve Medborgerhus.
Hun glæder sig til at præsentere sine billeder i Jyderup
Sognegård.

Gudstjenester på ældrecentrene
Lunderosevej

Onsdag d. 4. sept. HEB
Onsdag d. 18. sept. LUJ
Onsdag d. 9. okt. HEB

Onsdag d. 23. okt. LUJ
Onsdag d. 6. nov. HEB
Onsdag d. 20. nov. LUJ

Alle andagter er kl. 14.30.

Rosenvænget

Svinninge Ældrecenter

Alle andagter er kl. 13.30.

Andagten er kl. 13.30.

Torsdag d. 5. sept. KAB
Torsdag d. 3. okt. KBF
Torsdag d. 7. nov. KAB

Tirsdag 3. sept. LW
Tirsdag 8. okt. AH
Tirsdag 5. nov. DTH

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal

Tirsdag d. 24. september
Onsdag d. 23. okt. - fælles for hele
pastoratet
Torsdag d. 14. november
Møderne afholdes kl. 19.30 i præstegården.

St. Bjergby-Mørkøv

Onsdag d. 11. september
Fællesmøde 23. oktober (se ovenfor)
Onsdag d. 20. november
Møderne afholdes kl. 19.30 i præstegården.

Kundby

Jyderup

Hjembæk-Svinninge

Holmstrup

Tirsdag d. 3. september
Tirsdag d. 1. oktober
Tirsdag d. 5. november
Møderne afholdes
i konfirmandstuen kl. 16.00.
Tirsdag d. 17. september
Torsdag d. 31. oktober
Torsdag d. 28. november
Møderne afholdes i Sognehuset, Kirkevej 4, kl. 18.30.

Torsdag d. 12. september
Torsdag d. 10. oktober
Torsdag d. 14. november
Møderne afholdes kl. 19.00
i Sognegården i Jyderup.
Tirsdag d. 10. september
Tirsdag d. 8. oktober
Tirsdag d. 12. november
Møderne afholdes kl. 19.00 i
Sognegården i Jyderup.

De ni sogne

Nyt fra Indre Mission og kirkebøgerne

IM Jyderup

IM Nordvest

Drivsåtvej 35, 4450 Jyderup.
Kontakt: Finn Hansen: telefon 30 32 24 08
Mail: finn.agnete@hansen.mail.dk

Martin Lønnesvej 46, 4440 Mørkøv.
Facebook: www.facebook.com/faften2
Hjemmeside: http://im-nordvest.indremission.dk
Kontakt: Thomas Kofod: htkofod@gmail.com 20 31 27 75

September

Tirsdag d. 10. kl. 19.00: Storkredsmøde. Taler:
Pastor Niels Jørn Fogh, Herlev.
Onsdag d. 11. kl. 19.00: Kirkehøjskole, Sognegården.
Tirsdag d. 24. kl. 19.00: Taler: Pastor Lars Ulrik
Jensen, Jyderup.
Onsdag d. 25. kl. 19.00: Kirkehøjskole, Sognegården.

Oktober

Onsdag d. 9. kl. 19.00: Kirkehøjskole, Sognegården.
Tirsdag d. 15. kl. 19.00: Taler: Fritidsforkynder Kaj
Lund, Herlev.
Onsdag d. 23. kl. 19.00: Kirkehøjskole, Sognegården.
Tirsdag d. 29. kl. 19.00: Taler: Børnekonsulent
Michal Nørgård, Slagelse.

November

Onsdag d. 6. kl. 19.00: Kirkehøjskole, Sognegården.
Tirsdag d. 19. kl. 19.00: Taler: Fritidsforkynder
Harry Dalgård, Dianalund.

Alle er meget velkomne til møderne.
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September

Mandag d. 2. sept kl. 19.15: *Undervisning: Den almægtiges løfter (Jer. 3031) v. Daniel Burgdorf.
Mandag d. 16. sept. kl. 19.15: *Forbindelse til Gud v. Robert Svendsen.
Fredag d. 27. sept. kl. 18.00: F-aften for hele familien, med fokus på lovsang
og vidnesbyrd på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv.
Tilmelding – se nederst.
Mandag d. 30. sept kl. 19.15: *Matt. 17. 1-9 v. Egon Kattner.

Oktober

Mandag d. 14. okt. kl. 19.15: *Indledning til Romerbrevet. Han giver os alt.
Rom. 1. 16-17 v. Leif Andersen.
Fredag d. 25. okt. kl. 18.00: F-aften for hele familien v. Lennart GrønkjærDavidsen på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv. Tilmelding – se
nederst.
Mandag d. 28. okt. kl. 19.15: *Undervisning: Han afslører os (1-5) Rom 3.
v. Leif Andersen hos Kresten og Edith Nielsen, Drivsåtvej 27, Jyderup.

November

Mandag d. 11. nov. kl. 19.15: Foredrag i anledning af 30 året for Murens fald.
Emne: DDR-kirkens rolle i murens fald v. Lennart Grønkjær-Davidsen.
Fredag d. 15. nov. kl. 18.00: F-aften for hele familien v. Thomas Kildeholm
Jensen på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv. Tilmelding – se
nederst.
Mandag d. 25. nov. kl. 19.15: *Undervisning: Han kæmper for os. (2-5)
Rom. 4-5 v. Leif Andersen.
						*Videomøde
Alle er velkomne til møderne!
Hvis du/I ønsker at deltage i fællesspisningen ved F-aftnerne er prisen
25 kr. Maxpris pr husstand 100,-. Tilmelding sker på tlf. eller sms på 28 78 02
71 eller faften2@gmail.com senest onsdagen før arrangementet afholdes.

Hvad gør jeg i tilfælde af...
Benyt de digitale selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk
Her findes: Omsorgs- og ansvarserklæring, Ansøgning om
navngivning, Ansøgning om
navneændring, Anmodning om
begravelse eller ligbrænding
Papirblanketter hentes på:
www.personregistrering.dk
Fødsel
Når moderen er gift: Fødsel og
faderskab registreres automatisk.
Når moderen er ugift: Fælles forældremyndighed kan registreres
via www.borger.dk

Navngivning/dåb
Et barn skal have navn, inden det
bliver 6 måneder. Navngivning
kan foretages enten ved dåb eller
via www.borger.dk
Navngivning ved dåb sker ved
henvendelse til sognepræsten eller
kirkekontoret. Navne og adresser på 3-5 faddere (inkl. den,
der bærer barnet) medbringes til
dåbssamtalen.
Bryllup
Tidspunkt for bryllup aftales
med præsten. I god tid før vielsen
– dog maks. 4 måneder før – skal

en ”Prøvelsesattest” indhentes
via bopælskommunen. Navn og
adresse på to vidner medbringes
til samtalen med præsten.
Dødsfald
Et dødsfald anmeldes via www.
borger.dk. En kirkelig begravelse eller bisættelse aftales med
præsten. Bedemand kan hjælpe
med kiste og andre praktiske ting
samt den digitale anmeldelse.
Mistet attest
Attest kan bestilles på borger.dk.
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September
Onsdag d. 4. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård kl.
10.00-12.00
Vi nørkler og hygger et par timer.
Der er kaffe på kanden, og vi har
garn og opskrifter.
Kom og vær med.
Onsdag d. 4. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Godnatgudstjeneste for småbørn,
deres familier og alle andre, der
kunne have lyst til at synge og lege
i kirken.
Vi har tændt lys og lagt madrasser
på gulvet. Vi begynder med at sidde
og spise lidt sammen, og så synger
vi forskellige sange og hører en godnathistorie. Musen Hubert er også
med. Man må meget gerne have sit
sovedyr og nattøj med.
Torsdag d. 5. sept. Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.
En stillegudstjeneste er ment som
et åndehul midt i en travl hverdag
– en stund til fællesskab, stilhed og
eftertanke.
Under tjenesten vil vi gennem den
gamle, kristne meditationspraksis,
”Lectio Divina”, høre Kristendommens evangelie.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i kirkerummet.
Søndag d. 8. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Høstgudstjeneste, kirkepyntning og høsthygge ved møllen

Sted: Skamstrup Kirke kl. 9.15
”Marken er mejet og høet er høstet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs”.
Dette fejrer vi med en særlig høstgudstjeneste. Kl. 9.15 mødes alle
dem, der har lyst til at være med

til at pynte kirken, i våbenhuset,
hvor der også vil være en kop kaffe.
Kl. 10.30 er der gudstjeneste, hvor
korn, frugt og blomster bæres ind i
kirken af minikonfirmanderne.
Efter gudstjenesten går vi over til
Skamstrup Mølle, hvor der vil være
rundvisning i møllen. Der males
mel til at bage brød af, og der vil
være lidt godt at spise og drikke.
Søndag d. 8. sept. Kundby

Høstgudstjeneste og
konfirmandindskrivning

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Søndag d. 8. sept. Svinninge

Forklaringsgudstjeneste
og konfirmandstart

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Søndag d. 8. sept. Holmstrup

Koncert: Indvielse
af kirkens nye flygel

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
Mød op til en forrygende koncert
med den danske operasanger og
tenor Magnus Vigilius, som optræder med hovedroller i det meste af
verden, bl.a. hovedroller i Wagner
Festspiele i Bayreuth.
Dernæst møder vi pianist og repetitør Jens Andersen, som har haft
talrige koncerter i ind- og udland,
og ikke mindst kirke- og operasanger Børge Nielsen, som har været
ansat i Det Kongelige Teater i 25 år.
Alle tre kunstnere er lokale - et
stærkt musikalsk team. Glæd jer til
en helt fantastisk eftermiddag med
bl.a. Duetten fra Perlefiskerne og
Wolframs sang til aftenstjernen.
Der vil også være fællessange.
Arrangementet er gratis, og alle er
velkomne!
Mandag d. 9. sept. Jyderup

Vi strikker

Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.0016.00
Har du lyst til at strikke, så er det
her, det foregår den 2. mandag i
måneden. Der er kaffe på kanden
og småkager i skålen.
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Tirsdag d. 10. sept. Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste med
tema om ”Kvinder i Bibelen”.
Denne gang er det Maria.
Fællesspisning i Sognehuset på
Kirkevej 4 bagefter. Tilmeld til
Hans G. Glumby: 23 62 90 64.
Torsdag d. 12. sept. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Vi begynder endnu en sæson med
håndarbejde og hygge. Man behøver ikke være en haj til at strikke
eller hækle for at være med. Vi har
både garn, strikkepinde, opskrifter og vejledning, så det er nemt
at komme i gang. Kontaktperson:
Marie Madsen, tlf. 60 48 79 46.
Torsdag d. 12. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Fyraftenssalmer

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Til fyraftenssalmer synger vi 3-5
salmer, og præsten fortæller lidt om
de salmer, vi synger.
Det er en kort gudstjeneste på en
god halv times tid. Temaet denne
dag er høstsalmer.
Torsdag d. 12. sept. Jyderup

Spaghettigudstjeneste:
Løvernes konge

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
En spaghettigudstjeneste er en
gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne - store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og
naboer. Det er hyggeligt og afslappet. Vi synger, hører en historie og
får at vide, at Gud kan lide os.
Bagefter spiser vi sammen i
Sognegården. Det er gratis, og man
skal ikke melde sig til, men endelig
bare komme og være med.
Søndag d. 15. sept. Holmstrup

Høstgudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 10.00
Vi fejrer og takker for årets høst i
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den smukt pyntede kirke. Derefter inviterer menighedsrådet på
en let frokost i Randi og Mogens’
smukke have, Holmstrupvej 2.
Alle er velkomne, der er fri entré.
Søndag d. 15. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Høstgudstjeneste og høstfest

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 10.30
Søndag indledes den særlige høstgudstjeneste med, at spejderne
bærer høsten ind i kirken med sang
og faner.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i teltet ved præstegården med sang, musik, hyggeligt
samvær og lækker kage til kaffen.
Spejderne står klar med mobilt
bålsted, hvor der kan bages pandekager, og de instruerer børnene i at
lave gulerodsfløjter.
Søndag d. 15. sept. Svinninge

Menighedsmøde

Sted: Svinninge Kirke kl. 11.30
Under kirkekaffen afholdes menighedsmøde, hvor menighedsrådet
orienterer om deres tiltag og svarer
på spørgsmål.
Torsdag d. 19. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang

Sted: Rosenvænget kl. 13.30-15.00
Fællessang er godt for både krop
og sjæl. Og mange sange betyder
noget både for vores fællesskab og
for os som enkelte mennesker.
Til højskolesang synger vi en
række sange sammen, mest fra
Højskolesangbogen, valgt af
dagens vært, der imellem sangene
vil fortælle, hvorfor sangene ligger
dem på sinde eller hjerte.
Torsdag d. 19. september er det
sognepræst Karsten Bjerreskov
Farup, der er vært. Vi drikker kaffe
undervejs, og organisten spiller til.
Søndag d. 22. sept. Jyderup

Høstgudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 10.00
Høsten er i hus. Det fejrer og
takker vi for i Jyderup Kirke, der
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denne dag er pyntet med alt, hvad
høsten kan bringe.
Efter gudstjenesten inviterer
Jyderup Menighedsråd på dejlig
frokost i Sognegården.
Alle er velkomne, der er fri entré.
Søndag d. 22. sept. Svinninge

Høstfest med Leif Ernstsen

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Spillemand Leif Ernstsen kommer
og festliggør gudstjenesten med sit
dejlige harmonikaspil.

Leif Ernstsen
Ringkøbing Amts Dagblad skrev:
”Leif Ernstsen spiller med vanlig
og overdådig virtuositet”
Bagefter i Sognehuset er der
frokost og mere underholdning ved
Leif og i forlængelse heraf auktion,
hvor overskuddet går til menighedsplejen. Medbring gerne frugt,
grønt eller andet fra egen avl til
auktion.
Onsdag d. 25. sept. Kundby

Sogneaften:
Med Røde Kors i Malawi

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00
Organist ved Kundby Kirke,
Karen Højland, har været i Afrika
med Røde Kors og fortæller om sin
rejse.
”Som frivillig i Røde Kors deltog
jeg i en studietur i Malawi. Det var
fantastisk at opleve, hvilken forskel
Røde Kors gør for så mange menneskers liv.
Vi besøgte distrikter, hvor der
var gravet brønde, der giver rent
drikkevand til hele landsbyer, som
derefter ikke har oplevet den dødelige kolera.
Vi oplevede Røde Kors’ arbejde

Karen Højland i Malawi
med sanitet, hygiejne, seksualundervisning, menstruation og almindelig god opførsel, hvilket bl.a.
reducerer antallet af alt for tidlige
graviditeter og aidstilfælde.
At det nytter noget at hjælpe
gennem Røde Kors blev så tydeligt
bevist.
Alle steder blev vi taget så godt
imod, og aldrig har jeg mødt et
mere varmt og hjerteligt folkefærd
end kvinderne i Malawi.
Onsdag d. 25. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00
(der presses æbler fra kl. 16.00)
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne - store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og
naboer. Det er hyggelig og afslappet, og der er noget for både øjne,
ører og mund.
Man er allerede velkommen fra
kl. 16.00, hvor vi presser æbler til
most, men gudstjenesten begynder
kl. 17.00. Bagefter spiser vi hjemmebagt pizza sammen i præstegården. Det er gratis, og man skal
ikke melde sig til, men endelig
bare komme og være med.
Torsdag d. 26. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.00-21.00
Vi nørkler og hygger et par timer.
Der er kaffe på kanden, og vi har
garn og opskrifter.
Kom og vær med.
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Torsdag den 26. sept. Holmstrup
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30

Tænkepauser i Holmstrup Emne: Natur

Mød op til hygge og nærvær, samtale og undren – ingen færdige svar.
Vi slutter kl. 21.30. Oplæg ved Lars
Ulrik Jensen. Alle er velkomne!
Torsdag d. 26. sept. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Se omtale ved 12. september.
Kontaktperson: Marie Madsen, tlf.
60 48 79 46.
Fredag d. 27. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Gøglergudstjeneste

Sted: Mørkøv Kirke kl. 21.00
Traditionen tro vil der også i år
være gøglergudstjeneste i forbindelse med årets kræmmermarked i
Mørkøv. Alle er naturligvis meget
velkomne til at deltage i denne
gudstjeneste, hvor gøglerne genses
efter vandring i det ganske land.
Lørdag d. 28. sept. Hjembæk

Familiegudstjeneste

Sted: Hjembæk Kirke kl. 10.30.
Gudstjeneste for store og små.
Lørdag d. 28. sept. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Vi indleder endnu en sæson med
Højskolesangbogen, fællessang,
hyggesnak og kaffe.
Alle er velkomne.

Trinity har base i Strandmarkskirken i Hvidovre og synger bl.a.
Claes Wegeners gospelsalmer, der
udtrykker gospelmusikken på dansk
og videregiver vores værdifulde
salmer til nye generationer.
“Claes Wegener har formået at
skabe en ny genre inden for gospel”, skrev Indre Missions Tidende.
Koncerten varer en god time,
hvorefter vi byder på et traktement
i kirkens våbenhus.

Oktober
Onsdag d. 2. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
Vi nørkler og hygger et par timer.
Der er kaffe på kanden, og vi har
garn og opskrifter.
Onsdag d. 2. okt. Jyderup

Sogneaften - Aktiv dødshjælp

Sted: Sognegården i Jyderup kl.
19.00
Michael Pedersen, teolog og
højskolelærer, der ikke er bange
for at provokere, sætter fokus på
angsten for smerte de sidste dage af
livet og udfordrer de mange holdninger til emnet.
Søndag d. 6. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Gospelkoncert

Sted: Skamstrup Kirke kl. 16.00
Revelation Gospel Choir står for
dynamisk gospelmusik med nerve,

glæde og groove! Så glæd dig til
at blive taget på en rejse gennem
smukke inderlige sange, der vækker
de store følelser til dansable gospel
hits, der giver dig lyst til at synge
med.
Koret ledes af Danmarks mest
funky gospeldiva Sofie Hermind.
Hendes energi og humor får alle
med og gør det nemt at slippe det
gode humør løs.
Til at bakke koret op og sørge
for medrivende rytme og groove
sidder den dygtige pianist Michael
Roepstorff bag tangenterne.
Michael er udover at være organist for kirkerne i Mørkøv også livemusiker for mange danske soloartister og kor i forskellige genrer.
Velkommen til en uforglemmelig
oplevelse med Revelation Gospel
Choir. Koncerten er gratis.
Tirsdag d. 8. okt. Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste med
tema om ”Kvinder i Bibelen”.
Denne gang er det Elisabeth.
Fællesspisning i Sognehuset på
Kirkevej 4 bagefter.
Tilmeld til Hans Georg Glumby
på telefon 23 62 90 64.
Torsdag d. 10. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Menighedsmøde

Sted: Multihuset på Rævebjerg
kl. 19.30
Læs mere om dette arrangement i
boksen på side 7.

Søndag d. 29. sept. Svinninge

Koncert med Claes Wegener
og gospelkoret Trinity

Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
Der vil denne søndag eftermiddag
være ægte gospelsangglæde. Trinity er et unikt gospelkor med 60
sangere og Claes Wegener i front.
Vi kan se frem til en koncert af
stort format og til gospelmusikkens
varme og intense måde at udbrede
det kristne budskab på. Publikum
inviteres til at synge med.
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Hør gospel i Svinninge 29. sept. og i Skamstrup 6. okt.
Her Revelation Gospel Choir.
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Torsdag d. 10. okt. Kundby

Sogneaften om Tro OG viden

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00
Hvad er baggrunden for, at vi er
tilbøjelige til at tænke tro ELLER
viden? Det vil historikeren Lektor
Morten Fink-Jensen fortælle mere
om i sit foredrag om tro og viden i
renæssancen.

Denne torsdag er det brugerrådsformand Frank Kaster Andresen,
der er vært. Vi drikker kaffe undervejs, og organisten spiller til.
Torsdag d. 24. okt. Jyderup

Spaghettigudstjeneste
Halloween

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Se omtale side 12 (12. sept.).
Efter gudstjenesten spiser vi
sammen i Sognegården. Det er
gratis, og man skal ikke melde sig
til.
Torsdag d. 24. okt. Kundby

Strikkecafé

Tid og sted: Kundby Præstegård,
konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Historiker, Morten Fink-Jensen
Nye videnskabelige opdagelser
og metoder lagde i perioden 15001700 grunden til det moderne,
naturvidenskabelige verdensbillede.
Det satte forholdet mellem tro og
viden til debat. Men tiden efter
reformationen forsøgte at undgå
konflikter mellem religion og
videnskab. Det ses også i Danmark, hvor Christian d. 4. opførte
Trinitatis Kirke, der rummede
universitetsbibliotek og Rundetårn
som astronomisk observatorium.
Lørdag d. 12. okt. Svinninge

Familiegudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små.
Mandag d. 14. okt. Jyderup

Vi strikker

Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.0016.00
Har du lyst til at strikke, så er det
her, det foregår den 2. mandag i
måneden. Der er kaffe på kanden
og småkager i skålen.
Torsdag d. 17. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang (se side 4)

Sted: Rosenvænget kl. 13.30-15.00

Torsdag d. 24. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Film + nørkleaften i Kirkerne
i Mørkøvs filmklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.30
Denne aften kan man kombinere
film og nørkleri. Vi hører et lille
oplæg om aftenens film, så ser vi
filmen på storskærm, og bagefter
får vi et lille traktement.
Man er meget velkommen til
at nørkle undervejs, og hvis man
gerne vil nørkle uden at se film, er
det også muligt.
Medlemskab af filmklubben
koster 20 kr. Kontakt sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup for
nærmere information.
Lørdag d. 26. okt. Kundby

Lørdagssang
- med besøg af salmedigteren
Hans Anker Jørgensen

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Hans Anker Jørgensen blev født
26. januar 1945 i Himmerland,
voksede op i Vallekilde, blev student fra Holbæk og cand. theol. fra
København.
HAJ har været præst i København i næsten 30 år og er nu
tekstforfatter og foredragsholder og
bor nu - igen - i Odsherred.

HAJ er
repræsenteret med
flere salmer i
salmebogen
og højskolesangbogen.
Nogle af
hans salmer
er oversat til svensk, norsk, tysk,
færøsk, islandsk og engelsk.
Søndag den 27. okt. Jyderup
Sted: Jyderup Kirke kl. 16.00
Musikgudstjeneste med masser
af sang og musik samt bønner og
korte læsninger.
Tirsdag d. 29. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Sangaften:
Efterårets sangskat

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
19.30
Kom til efterårssangaften.
Vi sidder i den lune præstegård
med kaffe og kage, mens efterårsblæsten rusker eller regnen slår
mod ruden og synger os igennem
de dejlige efterårssange fra Højskolesangbogen.
Organist Michael Roepstorff har
nøje udvalgt, hvad vi skal synge,
og sammen med kirkesanger
Mona Hoelgaard slår de tonen an
for os og giver også et lille nummer
eller to. Velkommen til fællessang,
lidt godt til ganen og hyggeligt
samvær.
Onsdag d. 30. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
(der dyppes lys fra kl. 16.00)
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne - store som små.
Denne gang er spejderne med
og lærer os at dyppe lys, som vi
vil bruge i gudstjenesten sammen. Bagefter spiser vi uhyggelig
græskarsuppe og gulerodssuppe,
samt lækre brød sammen i præstegården. Det er gratis, og man
skal ikke melde sig til.
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Torsdag d. 31. okt. Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.
En stillegudstjeneste er ment som
et åndehul midt i en travl hverdag
– en stund til fællesskab, stilhed
og eftertanke. Under tjenesten vil
vi gennem den gamle, kristne meditationspraksis, ”Lectio Divina”,
høre Kristendommens evangelie.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i kirkerummet.

November
Søndag d. 3. nov. Kundby

Allehelgensgudstjeneste

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Ved denne gudstjeneste mindes vi
vore døde og sætter lys på kirkegården bagefter.
Søndag d. 3. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Allehelgensgudstjeneste

Sted: Skamstrup Kirke kl. 16.00
Særlig mindegudstjeneste med
stemningsfuld musik, lystænding
og oplæsning af navne på dem, vi
har mistet i vore sogne i årets løb.
Tirsdag den 5. nov. Jyderup

Sogneaften - Hans Anker
Jørgensen

Sted: Sognegården i Jyderup kl.
19.00
Salmedigteren fortæller om baggrunden for sine salmer.
Vi skal også synge dem.
Onsdag d. 6. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Se omtale side 12 (4. september).
Onsdag d. 6. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
Vi nørkler og hygger et par timer.
Der er kaffe på kanden, og vi har
garn og opskrifter.

Torsdag d. 7. nov. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Mandag d. 11. nov. Jyderup

Vi strikker

Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.0016.00
Har du lyst til at strikke, så er det
her, det foregår den 2. mandag i
måneden. Der er kaffe på kanden
og småkager i skålen.
Tirsdag d. 12. nov. Jyderup

Spaghettigudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Familigudstjeneste arrangeret af
årets konfirmandhold.
Tirsdag d. 12. nov. Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste med
tema om ”Kvinder i Bibelen”.
Denne gang er det Magdalena.
Fællesspisning i Sognehuset på
Kirkevej 4 bagefter. Tilmeld til
Hans G. Glumby: 23 62 90 64.
Torsdag d. 14. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang (se side 4)

Sted: Rosenvænget kl. 13.30-15
Fællessang er godt for både krop
og sjæl. Torsdag d. 14. november er
det sognepræst Katja Ambeck Bendix, der er vært. Vi drikker kaffe
undervejs, og organisten spiller til.
Torsdag d. 14. nov. Jyderup

Spaghettigudstjeneste
Pas på den runde jord

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
En spaghettigudstjeneste er en
gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne - store som små,
forældre, bedsteforældre, venner
og naboer. Det er hyggeligt og
afslappet.
Vi synger, hører en historie og får
at vide, at Gud kan lide os.
Bagefter spiser vi sammen i Sognegården. Det er gratis, og man
skal ikke melde sig til, men endelig
bare komme og være med.
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Søndag d. 17. nov. Jyderup

Fællessang - vi synger fra
Højskolesangbogen

Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
Søndag d. 17. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Familiegudstjeneste med afslutning på konfirmandlejr

Sted: Mørkøv Kirke kl. 10.30
Som afslutning på årets konfirmandweekend holder vi familiegudstjeneste i Mørkøv Kirke, hvor
konfirmanderne har overnattet.
Konfirmanderne deltager i gudstjenesten.
Alle er hjerteligt velkomne.
Torsdag d. 21. nov. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Torsdag d. 21. nov. Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.
En stillegudstjeneste er ment som
et åndehul midt i en travl hverdag
– en stund til fællesskab, stilhed
og eftertanke. Under tjenesten vil
vi gennem den gamle, kristne meditationspraksis, ”Lectio Divina”,
høre Kristendommens evangelie.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i kirkerummet.
Torsdag d. 21. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Fyraftenssalmer

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Til fyraftenssalmer synger vi 3-5
salmer og præsten fortæller lidt om
de salmer, vi synger. Det er en kort
gudstjeneste på en god halv times
tid. Temaet denne dag er adventssalmer.
Onsdag d. 27. nov. Jyderup

Fredsgudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 18.00
Fredslyset fra fødselsgrotten i
Betlehem ankommer til Jyderup
Kirke. Spejderne kommer i fælles
fakkeloptog fra Spejdergården og
op til kirken kl. 18.00, hvor vi
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afholder en aftengudstjeneste om
fred. Bagefter byder meningsrådet på
en lille forfriskning i Sognegården.
Onsdag d. 27. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor alle
er velkomne - store som små.
Bagefter spiser vi risengrød sammen i
præstegården.
Det er gratis, og man skal ikke
melde sig til, men endelig bare
komme og være med.
Torsdag d. 28. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Film + nørkleaften i Kirkerne i
Mørkøvs filmklub
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.30
Se omtale side 15. (24. oktober).

December
Søndag d. 1. dec. Kirkerne i Mørkøv

Tænd-lyset-fest

Sted: Skamstrup Mølle
1. søndag i advent - i samarbejde med Møllelauget og Foreningen for
Skamstrup og Omegn. Nærmere omtale i næste kirkeblad.

Kirkehøjskolen i Jyderup
Hvad kvinder ved om tro
Efterårets kirkehøjskole sætter fokus på fem kvindelige teologer, som
har præget og stadig sætter sit præg på vores tro på Gud. Undervisningen er gratis og foregår i Sognegården i Jyderup med sognepræst Lars
Ulrik Jensen som underviser.
Onsdag den 11. september kl. 19.00-21.00

Hildegard af Bingen (1098-1179)

Udover at være hovedperson i en nutidig bestsellerroman var hun en visionær kvinde, hvis tanker til
stadighed inspirerer.

Torsdag den 28. nov. Holmstrup

Tænkepauser i Holmstrup Emne: Familien

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30
Mød op til hygge og nærvær, samtale
og undren – ingen færdige svar. Vi
slutter kl. 21.30. Oplæg ved Lars
Ulrik Jensen.
Alle er velkomne!
Lørdag d. 30. nov. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe.
Alle er velkomne.
Lørdag d. 30. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Julemarked

Sted: Stigs Bjergby Forsamlingshus
Stigs Bjergby Beboerforening, byens
borgere og Kirkerne i Mørkøv afholder i fællesskab julemarked med start
i kirken, masser af boder i og ved
forsamlingshuset og underholdning
på scenen.
Ønsker du en bod, så kontakt
Liselotte på 23 96 35 70 eller mail
lid@km.dk.
Nærmere omtale i næste kirkeblad.

Onsdag den 25. september kl. 19.00-21.00

Jeanne d’Arc (1412-1431)

Dreyer lavede en af filmhistoriens bedste film om
denne kvinde, der betalte med sit liv for sin overbevisning. Hendes liv sætter fokus på spændingsfeltet
mellem kristendom og politik.
Onsdag den 9. oktober kl. 19.00-21.00

Teresa af Avila (1515-1582)

Hun brød alle konventioner for, hvad en kvinde
kunne opnå på den tid. Hun havde større erfaringer
end de fleste med bøn og meditation, og hun delte ud
af denne erfaring gennem en række bøger, som stadig
læses flittigt.
Onsdag den 23. oktober kl. 19.00-21.00

Simone Weil (1909-1943)

Hun forenede intelligens og medfølelse, lidelse og
skønhed, sandhed og kærlighed både i sit liv og i sine
skrifter. Hun befandt sig på kirkens yderside, men
samtidig på troens inderside.
Onsdag den 6. november kl. 19.00-21.00

Moder Teresa (1909-1997)

Hun viede hele sit liv til at virke for Calcuttas fattige
og efterlod et væld af tanker og bønner om at følge
efter Kristus. Samtidig har hendes efterladte skrifter
åbenbaret en kvinde, der kæmpede med sin tro.
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Kontaktoplysninger
Jyderup og Holmstrup
Kirke- & præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95

Kirkeværge Jyderup Kirke
Kristian M. Knudsen
Kvamvej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 69 68

Udlejning af sognegården
Lisbeth Jespersen
Telefon: 61 39 15 53
sognegaard@jyderupkirke.dk

Graver Jyderup Kirke
Jack Rasmussen
Ny Kirkevej
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 70 40/24 26 62 95
graver@jyderupkirke.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem 11.30 og 12.30

Kirkekontor v/ sekretær
Karen-Margrethe Nielsen
Træffes Elmevej 11, 4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95
kmn@km.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem kl. 9.00 og 12.00
KBF sognepræst
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14, 4450 Jyderup
lauj@km.dk
Er som regel i Sognegården
tirsdag til torsdag 10.00-12.00
Mandag er fridag
Telefon: 29 39 69 73
Sognepræst
Henriette Barkholt
hbar@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
mellem kl. 10.00 og 12.00
Privat:
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
Telefon: 29 37 62 95
Organist
Birgitte Krossing
Telefon 40 15 53 06
Kirkesanger
Børge Nielsen
Telefon: 30 31 77 71
Menighedsrådsformand Jyderup
Jette Møller
Rønnevej 1
4450 Jyderup
Telefon: 25 33 92 07

Menighedsrådsformand Holmstrup
Eva Schiøtt, Åmosevej 11,
Holmstrup, 4450 Jyderup
Telefon: 26 79 35 32
eva@degnen.dk
Kirkeværge Holmstrup Kirke
Per Malmos
Holmstrup Byvej 1, Holmstrup
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 73 78
Graver Holmstrup Kirke
Dorthe Rasmussen
Træffes på kirkegården
Telefon: 30 59 61 14
graver@holmstrupkirke.dk
Træffetid tirsdag til fredag
mellem 12.00 og 12.30
Kirkebil
Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

www.jyderupkirke.dk
www.holmstrupkirke.dk
Facebook: Kirkerne i
Jyderup og Holmstrup

Kundby
Sognepræst
Lene Wadskær
Telefon 59 26 40 88/27 20 41 34
Mandag er fridag

Kundby kirkekontor
Bygaden 34, 4520 Svinninge
Telefon: 59 26 40 88/27 20 41 34
kundby.sogn@km.dk
Graverkontor
Graver Jytte Jensen
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 45 89
Kirketelefon: 29 79 10 89
jyj@km.dk
Organist
Karen Højland
Telefon 30 95 12 31
Kirkesanger
Carsten Hobolt
Telefon 23 25 51 50
Menighedsrådformand
Frank B. Schmidt
Bygaden 32B
4520 Svinninge
Telefon: 30 22 72 56
frankbschmidt@gmail.com
Kirkeværge
Lind Holmegaard
Bellisvej 10, Kundby
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 43 06/21 74 43 16
klholmegaard@c.dk

Facebook: Kundby Kirke
www.sogn.dk

Kirkerne i Mørkøv
KBF sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
kfh@km.dk
Telefon: 59 27 51 47
Mandag er fridag
Sognepræst
Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 53 29
kaab@km.dk
Mandag er fridag
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Kirkekontor v/ sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 40 16 21 47
lid@km.dk
Træffetid: Tirsdag-onsdag og
fredag fra 9.00-12.00
Fælles kirkegårdskontor
Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv
Telefon: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Kirkesanger Stigs Bjergby-Mørkøv
Gittelis Hansen
Telefon: 21 69 22 17
Organist Stigs Bjergby-Mørkøv
Kjeld Skjønnemand
Telefon: 26 42 56 86
Menighedsrådsformand
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9
4440 Mørkøv
Telefon: 26 27 46 57
Kirkeværge Stigs Bjergby
Søren Skou Larsen
Langevang 4, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 40 20 78 11
Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Telefon: 59 27 44 14
Kirkeværge Mørkøv
Dan Birk Kronbach
Nykøbingvej 57, 4440 Mørkøv
Telefon: 40 89 16 63
Graver i Mørkøv
Ove Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30,
4440 Mørkøv
Telefon: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup
4440 Mørkøv

Telefon: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk
Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen
Rugvænget 3
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com
Kirkeværge Skamstrup
Tove Andersen
Telefon: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com
Kirkeværge Frydendal
Torben Lauritsen
Ringstedvej 62, 4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 43 24/30 64 66 41
to-la@hotmail.com
Organist Skamstrup-Frydendal
Michael Roepstorff
Telefon: 26 28 15 48
mbjr1983@gmail.com
Kirkesanger Skamstrup-Frydendal
Mona Hoelgaard Madsen
Telefon: 21 43 40 45
monahoelgaard@hotmail.com
Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester
og arrangementer i ”Kirkerne i
Mørkøv”.
Bestil kørsel ved at ringe på:
20 20 48 20 / 24 62 20 01 – senest
fredag kl. 16.00, når du vil i kirke
om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk
Facebook: Kirkene i mørkøv

Hjembæk-Svinninge
Sognepræst og kirkekontor
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6B, 4520 Svinninge
Telefon: 59 26 51 65
Mobil: 61 27 28 46
asha@km.dk
Mandag er fridag

Deltids sognepræst og fængselspræst
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163
2500 Valby
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Elsebeth Dyekjær Kruse
Strandbakken 67
4400 Kalundborg
Telefon: 23 83 67 77
elsebethkruse@hotmail.com
Graver
Jørgen Nielsen
Graverkontoret
Kirkevej 20 B, 4520 Svinninge
Telefon: 20 19 20 97
graverkontoret@mail.dk
Organist og korleder
Kristin Lomholt
Telefon: 23 10 75 42
kristinlomholt@outlook.dk
Kirkesanger
Peter Kornbech Grell
Telefon: 31 79 51 89
petergrell@hotmail.com
Menighedsrådsformand
Kirsten Dahl
Solholm 10, 4520 Svinninge
Telefon: 29 79 79 22
kisdahl@mail.dk
Kirkeværge Svinninge Kirke
John Jensen
Telefon: 28 51 13 83
abildgaard1718@gmail.com
Kirkeværge Hjembæk Kirke
Karin Bruun Borch
Telefon: 61 26 80 14
karinborch@gmail.com
Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Telefon: 40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

www.svinningekirke.dk
Facebook:
Hjembæk-Svinninge kirke

10.30 KBF

Skamstrup

Ingen

Ingen

10.30 KBF

Ingen

Skamstrup

16.00 KAB/KBF Ingen

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Skamstrup

09.15 KBF

29/9 15. søndag efter trin.

Oktober

6/10 16. søndag efter trin.

13/10 17. søndag efter trin.

20/10 18. søndag efter trin.

27/10 19. søndag efter trin.

November

3/11 Alle Helgens dag

10/11 21. søndag efter trin.

17/11 22. søndag efter trin.

24/11 Sidste s. i kirkeåret

December

1/12 1. søndag i advent

Ingen

10.30 KAB

Ingen

Ingen

09.15 KBF

Ingen

09.15 KBF

09.15 KAB

10.30 KBF

09.15 KAB

10.30 KBF

Ingen

10.30 KBF

Ingen

10.30 KBF

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

Ingen

09.15 KAB

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

09.15 KAB

Ingen

10.30 KAB

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

09.15 KAB

10.30 KBF

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

10.30 KF

Hjembæk

Ingen

10.30 MKA

Ingen

15.00 AH

Hjembæk

Ingen

Se Kundby

10.30 AH

Ingen

Hjembæk

10.30 MKA

Kirken lukket

Kirken lukket

Kirken lukket

Kirken lukket

Hjembæk

Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk

Der tages forbehold for ændringer!

KBF = Karsten Bjerreskov Farup KAB = Katja Ambeck Bendix
AH = Asbjørn Janke Hansen MKA = Mette Kruse Andersen KF = Kærne Foersom (praktikant)
LW = Lene Wadskær MB = Mette Brunshuus KK = Kathrine Kjærgaard STN = Søren Trolddal Nielsen
HEB = Henriette Barkholt LUJ = Lars Ulrik Jensen

Ingen

Frydendal

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Frydendal

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Ingen

Frydendal

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

22/9 14. søndag efter trin.

10.30 KAB

10.30 KBF

Frydendal

Ingen

12. søndag efter trin.

8/9

Ingen

Skamstrup

15/9 13. søndag efter trin.

11. søndag efter trin.

1/9

September

Ingen

Svinninge

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

17.00 AH

Svinninge

10.30 MKA

Se Kundby

Ingen

10.30 AH

Svinninge

Ingen

10.30 KF

10.30 AH

10.30 AH

10.30 AH

Svinninge

Holmstrup

10.00 LUJ

10.00 LUJ

11.30 HEB

10.00 LUJ

Holmstrup

10.00 HEB

Ingen

10.00 LUJ

Ingen

09.00 HEB

Holmstrup

Spisning

Kor/musikere
medvirker
Kirkekaffe

Ingen

Holmstrup

Ingen

10.00 HEB

11.30 LUJ

Familie-gudstjeneste

10.00 LUJ

Jyderup

10.00 LUJ

11.30 HEB

10.00 LUJ

17.00 HEB/LUJ 10.00 HEB/LUJ

Jyderup

16.00 LUJ

11.30 LUJ

10.00 HEB

11.30 LUJ

Jyderup

11.30 HEB

10.00 HEB

Ingen

10.00 HEB

10.30 HEB

Jyderup

Høstgudstjeneste

14.00 LW

Kundby

10.30 STN

10.30 LW

Se Svinninge

10.30 LW

Kundby

09.00 MKA

10.30 KK

10.30 LW

10.30 LW

Kundby

10.30 LW

10.30 LW

09.00 AH

10.30 LW

10.30 MB

Kundby

