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Israelsrejse

De ni sogne

Sognerejse til Israel
De ni sogne arrangerer sammen med journalist og rejseleder Rasmus Birkerod en rejse til Israel i januar 2020
Nu har du muligheden for at tage med De ni sogne på studierejse til Israel/
Palæstina, hvor en af de lokale præster også deltager på ekspeditionen til det
bibelske land.
Journalist Rasmus Birkerod er guide på rejsen. Han har jævnligt arbejdet i
området som rejseleder gennem de seneste 23 år, hvor han har stået i spidsen
for sognerejser, læserrejser og efteruddannelsesrejser for journalister og fotografer.
Det her er en rejse til et af klodens mest bemærkelsesværdige rejsemål. Vi
kommer til at gå op og ned ad bibelhistorie. Vi besøger bl.a. Negevørkenen,
Det døde Hav, Masada, Jerusalem, Getsemane Have, Gravkirken, Grædemuren, Tempelpladsen, Via Dolorosa, Genesaret Sø, Betlehem, Hebron, Tel
Aviv og Patriarkernes Grav.
Hele programmet kan ses på www.birkerod-indigt.dk/rejser. Vores primære
base bliver derfor et centralt hotel i Jerusalem, hvor vi bor i 5 af de 7 nætter.
Datoer: 12.-19. januar 2020. Tilmeldingsfrist 1. september 2019.
Pris: 14.500 kr. (Tillæg for enkeltværelse: 3.500,- kr.)
Inkluderet i prisen: Flybilletter Københan-Tel Aviv - Alle overnatninger på
3-stjernede hoteller - Morgenmad og aftensmad - Egen bus - Alle udflugter og
entreer - Alle drikkepenge - Bidrag til rejsegarantifonden.
Antal deltagere: Minimum 14 - maksimum 25.
Betaling: Deltagere betaler depositum på 3.000 kr. umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. Restbeløb betales ca. 6 uger før afrejse (1. dec. 2019).
Rejsegarantifonden: Alle rejser er omfattet af rejsegarantifonden.
Om Rasmus Birkerod (f.1975): Gift og far til tre børn. Uddannet journalist og
rejseleder. Har tidligere blandt andet arbejdet for Tjæreborg Rejser, Dagbladet
Politiken, Viasat og 11 år på TV ØST.

Tilmelding: Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Send en mail til sognepræst Asbjørn Hansen på asha@km.dk.
Følgende skal fremgå på tilmeldingen: Dit fulde navn - præcis det navn, der
står i dit pas. Adresse, telefonnummer, mailadresse, dit pasnummer og passets
udløbsdato. Vi skal også bruge dit CPR-nummer, men vil bede om, at dette
meddeles mundtligt via telefon.

Rasmus Birkerod
tlf. 30 27 23 19

Asbjørn Hansen
tlf. 61 27 28 46

Præsteliste

Indhold 

Jyderup og Holmstrup
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Telefon: 29 39 69 73
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Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
kaab@km.dk
59 27 53 29
Hjembæk-Svinninge
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk
59 26 51 65 / 61 27 28 46
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9 Sommerkirke
For 11. år i træk inviteres børn, der
skal gå i 3., 4. og 5. klasse efter
sommerferien til tre dage med leg,
sang, fællesskab og kirkegang på
Sognefogedgården i Mørkøv Kirkeby.

11 Guldbryllup
Lizzie og John fandt det oplagt
at indlede fejringen af deres
guldbryllup i kirken. Vi har talt
med dem om oplevelsen.

Kundby
Lene Wadskær
Helligkorsvej 35A, 2. tv.
4000 Roskilde
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34

12 Demente synger

De ni sogne udgives af
menighedsrådene i Jyderup,
Holmstrup, Skamstrup-Frydendal,
Stigs Bjergby-Mørkøv, Kundby og
Hjembæk-Svinninge.

Næste deadline: 26-07-2019.

6-7 Messehageler
En gruppe vævere med
tilknytning til Vævernes Hus på
Kattrup Gods nær Jyderup har
fremstillet tre flotte messehageler.

Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163
2500 Valby
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk

Ansv. red.: Ovenstående præster
Lay-out: Asbjørn Janke Hansen
Forsidefoto: Jeanette Munch
Thomassen
Oplag: 8.000
Bidrag til bladet sendes til:
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk

4 Lukket kirke
Gulvet i Hjembæk Kirke
trænger til at blive udskiftet,
så kirken lukker hen over
sommeren.

Henriette Barkholt
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
hbar@km.dk
29 37 62 95
Kirkerne i Mørkøv
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
kfh@km.dk
59 27 51 47
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Elsebeth Dyekjær Kruse mødes
et par gange om måneden med
ældre og demente på Kastaniely
i Svinninge. Her bliver sunget
igennem og husket salmevers.

11

15-16 Kalender
Et par fine koncerter har sneget
sig ind i sommermånederne. Læs
bl.a. om Arne A Band og CS
Nielsen.
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Nyt fra sognene
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Jørgen Nielsen 25 års jubilæum
Jørgen Nielsen har den 1. juni været
ansat 25 år som graver ved Hjembæk og Svinninge kirkegårde. Mens
præster, organister og menighedsråd
har skiftet, har Jørgen passet kirkegårdene - de seneste år som ledende
graver.
Menighedsrådet indbyder derfor
til reception i Sognehuset, Kirkevej 4
den 5. juni kl. 12.30.

Hjembæk Kirke lukker tre måneder
Midtergulvet i Hjembæk Kirke vil hen over sommeren blive rettet op og belagt med nye klinker. Derfor kan
kirken ikke benyttes til gudstjenester, dåb, vielser eller andre handlinger, før gulvet forhåbentlig ligger færdigt
til september. I disse måneder vil alle tjenester foregå i Svinninge Kirke.
”Tre af de nye klinker vil få indridset symboler”, fortæller sognepræst Asbjørn Janke Hansen, som indtil
videre ikke vil afsløre, hvad gulvet kommer til at gemme rundt omkring.

Syng i børnekor

Babysalmesang
Kom og syng og dans med din baby i
Skamstrup Kirke! Hver tirsdag kl. 10.00
mødes de små babyer til babysalmesang. Vi
synger salmer og sange samt bruger fagter
for at understøtte sangene. Børnene lytter til
musik, mens der pustes sæbebobler, og der
fortælles historier. Efter vi har sunget, er der
hyggeligt samvær.
Babysalmesang er for alle børn i alderen
3-12 måneder. Nærmere information
og tilmelding hos Mona Hoelgaard
Madsen på telefon 21 43 40 45 eller mail
monahoelgaard@hotmail.com.
Det er gratis, og alle er hjerteligt velkomne.

Svinninge Kirkes børnekor optager nye sangere efter
sommerferien 2019. Elsker du at synge – og har du
lyst til at lære om musik, få nye korvenner, tage på
ture og stævner og synge i kirken til festlige lejligheder?
Børnekoret er for piger og drenge i 3.-6. klasse. Vi
synger pop, rock, klassisk og laver dansekoreografier
og musical. Vi laver stemmetræning, lærer noder og
lærer at synge kanons og 2-stemmigt.
Alle kan være med, og det er gratis at gå til kor.
Sæsonen 2019-20 begynder efter sommerferien.
Vi mødes hver torsdag kl 15.15-16.30 i Sognehuset, Kirkevej 4, 4520 Svinninge.
For mere info kontakt gerne Kristin via mail på:
kristinlomholt@outlook.dk Du kan også sende sms
eller ringe til Kristin på tlf. 23 10 75 42.

Nyt fra sognene
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Frivillig-komsammen
Jyderup og Holmstrup menighedsråd inviterede deres frivillige til komsammen i Jyderup Sognegård. Dette
for at sige tak for alle de timer, de bruger som hjælpere i vores kirker, sognegård, plejehjem osv. Det blev en
hyggelig eftermiddag med finurlige indslag og gode samtaler over det oste- og rødvinsdækkede bord.

De frivillige skulle bl.a. udforme symboler vha.
mønter og ting, de lige havde i lommen.

Der spilles ballon-badminton med fluesmækkere hen over
bordene.

Kundby kirkes
Gospelkor

Kirkebladet ”De ni
sogne” fylder 10 år

Koret holder sommerferie fra d. 11. juni, men
begynder igen efter sommerferien tirsdag den 20.
august, hvor alle er velkomne. Det er gratis de tre
første gange. Vi er efterhånden mange, og der er
plads til flere, der ”bare” har lyst til at synge.
Vi øver i kirken hver tirsdag kl. 19.00-21.00,
under ledelse af Dea Skovshoved.

Det første nummer af De ni sogne udkom i
sommeren 2009 (se billedet), så i år har bladet ti
års fødselsdag! Koncept og layout har på mange
måder vist sig holdbart. Vi får mange positive
tilbagemeldinger på bladet, som både præsenterer
de mange tiltag i sognene og bringer artikler med
baggrundsstof og
teologisk indblik.
Vi håber, bladet
når ud i alle
hjørner af
sognene og
også vil være
et vindue
ind i kirkens
verden
i årene
fremover.

Svinninge
Kirkes kor
Svinninge kirkes kor er for alle, både de rutinerede
og de, som aldrig har sunget før. Fra efterårssæsonen 2019 har vi plads til nye medlemmer.
Vi synger hver torsdag kl 16.30-18.00 i Sognehuset, Kirkevej 4, Svinninge. Kom på besøg i koret
og se, om det er noget for dig. Vi har et godt fællesskab og har masser af sangglæde og humor!
Koret er et gratis tilbud. For mere info kontakt:
Kristin Lomholt: kristinlomholt@outlook.dk
sms eller ring på tlf.: 23 10 75 42
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Messehageler
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De tre hageler har været udstillet på Kattrup Gods og i Andelslandsbyen. Hver af dem koster 85.000,- ex. moms.

Tre nye messehageler
Tekst: Anne Jakobsen og Gitte Karlshøj, Vævernes Hus
I Vævernes Hus på Kattrup Gods nær Jyderup har en
gruppe vævere i 2017 anvendt Jugendperioden, 1885
– 1925, som en vigtig inspirationskilde til formgivning af
en nye serie vævede tekstiler.
Resultatet er bl.a. blevet tre
messehageler i liturgiske
farver med slyngede motiver
og organiske former som i
Jugendstilen.
Slyngede motiver og organiske udtryk i vævninger er
almindeligvis ikke set så ofte
i vævede tekstiler. Naturligvis
i gobelinvævninger, men ikke
i skafte-vævninger.

”

for, hvad der almindeligvis kan lade sig gøre. Hagelerne fik med denne indsats et mere nutidigt look.

Levende og lysende farver

Vi satsede på at få materiale- og farvekombinationerne til at gå op i en højere
enhed: Farven i hver enkelt
messehagel skulle være
levende, også selvom der i
princippet kun er tale om
een farve - f.eks. den liturgiske farve rød; for rød er
ikke bare rød. Der skal meget omhu og tekstilerfaring
til at få det røde tekstil til
at lyse eller gløde rødt. Det
samme gælder naturligvis
også de grønne og de hvide
/ gyldne (liturgiske farver)
tekstiler.
Jugendstilen var ikke alene om at satte præg på
de tre messehageler. Som vævere var det også vores
ambition at fremstille hageler, som var helt uden staffage og unødig pynt. Vores messehageler skulle alene
bæres af det vævede stof.

Der skal meget
omhu og tekstilerfaring til, for at få
det røde tekstil til at
lyse eller gløde.

Ny teknik og nutidigt look

Vi tog anvendelse af gamle væveteknikker, Daldrejl
og Rosengang, som har været kendt og brugt langt
tilbage i skandinavisk vævetradition. Vi opfandt ved
samme lejlighed et par nye måder at væve teknikkerne på og sprængte derved nogle traditionelle rammer

De ni sogne 

Messehageler
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Mange hænders indsats

Arbejdet med fremstilling af de tre hageler var
omfattende, men vi har før udfordret os selv
med store væveprojekter, som vi altid har udført
ved mange hænders indsats. Vævefælleskabet er
den bærende drivkraft i vores virke, og det er
vores erfaring, at vi når mere sammen, end hvis
vi hver især sad ene ved væven.
Efter et halvt års arbejde med adskillige
prøve-vævninger og overvejelser, hvad angik
materialer, farver og væveteknik, gik vi i gang
med at designe hagelerne, give dem form, format og komposition. Vævearbejdet fulgte snart
efter, og da det vævede stof var færdigt, sendte
vi det i hænderne på kyndige syersker.

Tre svendestykker

I maj 2018 så den første messehagel dagens lys,
og to andre hageler kom snart efter til verden.
Vi præsenterede første gang de tre hageler ved
vores Vævefestival i juni ved den unikke udstilling Jugendstil 2018, der blev vist på Kattrup
Gods nær Jyderup. Senere i sommeren 2018
blev hagelerne præsenteret på en fælles skandinavisk væveudstilling i Andelslandsbyen i
Holbæk.
Vi må også nævne, at de tre hageler ikke er
fremstillet til nogen specifik kirke. De er vores
svendestykke eller gode showpieces, som

menighedsråd, præster og kirker gerne må lægge
mærke til og huske næste gang, der skal bestilles nye
kirketekstiler til deres respektive kirker i Vestsjælland.

De liturgiske farver
Den grønne messehagel, som
repræsenterer håb og vækst, anvendes
i den danske kirke en stor del af
kirkeåret.
Den røde messehagel, som står for blod
og ånd, bruges til pinse og 2. juledag.
Den hvide / gyldne messehagel, som
repræsenterer fest og renhed, anvendes
på de store helligdage.
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Konfirmandtøj
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Genbrug konfirmandtøj
Kære konfirmander og forældre
Kirker rundt om i landet er begyndt at indsamle konfirmationstøj, så andre kan få glæde at det. Den gode
idé vil vi gerne samarbejde om i De ni sogne.
Mange konfirmander får indkøbt særligt pænt tøj
til den store konfirmationsdag. Oftest bliver dette tøj
kun brugt få gange for derefter at blive hængt væk
eller endog kasseret. Dette tøj fortjener at blive vist
mere frem; det fejler jo intet og kan sagtens bruges
mere end en gang. Så vi vil opfordre til at benytte
tidens trend: Genbrug af konfirmationstøj.

Modtages med tak

Som udgangspunkt vil tøj, sko og overtøj blive modtaget med stor tak. Vi kan ikke tilbyde betaling for
det, I vælger at donere. Det skal alene ses som formidling til næste hold konfirmander.
Trods stor velstand i vores samfund, findes der
familier, som har vanskeligt ved at indfri de store forventninger, en konfirmation bringer. Men det er også
en mulighed til dem, der går ind for genbrug, miljø
og bæredygtighed i stedet for køb-og-smid-væk.

Giv glæden videre

Skulle du/I have lyst til at videregive konfirmationstøjet, modtager kirken meget gerne tøj og sko. Det vil

blive passet på og formidlet videre. Dermed er du/I
med til at videregive den glæde og værdighed, som
tøjet har givet dig/jer på konfirmationsdagen.
Indlevering og opbevaring vil være på Jyderup Sognegård.
Med stor tak og venlig hilsen

De ni sogne
Har du spørgsmål vedrørende aflevering af konfirmationstøj, kan du kontakte Nikoline Frandsen på tlf.
30 53 33 77.

Konfirmeres
i Kundby 2020?
Hvis dit barn skal konfirmeres i Kundby Kirke i 2020,
skal hun/han ”indskrives til konfirmation” søndag d. 8.
september.
Først er der høstgudstjeneste, og efterfølgende byder
vi på kaffe i konfirmandstuen. Her kan I indskrive jeres
barn til konfirmation.
Skriv til lwm@km.dk
og få tilsendt
indskrivningsseddel, som I
skal udfylde og
medbringe.

Til konfirmandtræf i Roskilde
Domkirke

De ni sogne

							

Børnesiden

Sommerkirke på bondegården
Tre sommerdage for børn, som efter sommerferien skal op i 3., 4. eller 5. klasse.
Sommerkirken udfolder sig i Mørkøv Kirkeby den 6.-8.
august. Dels i kirken, dels hos Jørgen og Kirsten Lund på
Sognefogedgården. Her er der god plads og skønne omgivelser, og vi plejer at være cirka 35 børn og 15 voksne, foruden
hund, katte, høns osv.
Vi er sammen hver dag fra kl. 9.00 til 15.30, dog til kl.
20.00 den sidste dag, og vi fylder dagene med hyggeligt samvær, sange, gode historier, kirkegang, madlavning, kreative
værksteder, hoppeture i halmen og meget mere.
I slutningen af maj modtager de relevante børn, dvs. børn
hjemmehørende i De ni sogne, brochurer med tilmeldingsblanket via skolerne. Man kan først tilmelde sig fra 1. juni.
Hvis man går på en privatskole eller af anden årsag ikke
modtager en brochure, kan man henvende sig til sin egen
sognepræst eller til sognemedhjælper Elsebeth D. Kruse, elsebethkruse@ hotmail.com, tlf. 23 83 67 77, og få en brochure
tilsendt.
Tilmeldingsfristen er 26. juni. Pladsen er dog begrænset, så
det er ”først til mølle”.
Vi håber at se rigtig mange, glade børn til tre indholdsrige
dage.
Hilsen menighedsråd og præster i De ni sogne
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Mette Kruse Andersen skriver fra Jyderup Fængsel
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Kvinder i fængsel
Tekst: Mette Kruse Andersen, fængselspræst
Jyderup Fængsel bliver kvindefængsel fra 2020! Det
var en plan regeringen offentliggjorde for år tilbage.
Jyderup Fængsel er allerede
nu gradvist ved at blive omdannet til et rent kvindefængsel. Der er på nuværende
tidspunkt etableret en lukket afdeling med kvindelige
indsatte. Det er formodentlig
med udgangen af 2020, kvindefængslet står helt færdigt.
Det er planen, at der skal være
plads til ca. 150 kvinder fordelt
på både åbne, lukkede og arrestpladser.

”

sler, og regeringen foreslog derfor, at vi i Danmark
skulle følge andre nordiske landes eksempel og oprette
et rent kvindefængsel. Beslutningen blev understøttet
af en undersøgelse, der blev lavet
i Kriminalforsorgen, som viste,
at 27% af fængslede kvinder har
oplevet seksuel chikane og overgreb
fra andre indsatte i de blandede
fængsler.

I Danmark udgør
fængslede kvinder
4-6 % af det
samlede antal
fængslede.

Et mindretal blandt fængslede
I Danmark udgør fængslede kvinder 4-6% af det
samlede antal fængslede på landsplan og er derfor
et markant mindretal sammenlignet med fængslede
mænd.
Vores nabolande har allerede etableret kvinde-fæng-

Mange myter og fordomme
I Jyderup Fængsel er listen over
spørgsmål og myter lang, når der
bliver talt om kvinder i fængsel – og
der bliver talt meget om det, for det
er en stor forandring, der er ved at
blive implementeret.
Der findes mange fordomme og myter om kvinder
i fængsel helt generelt. Som præst - nu også blandt
kvinder i fængsel - er min fornemmeste opgave fortsat
at møde den enkelte som individ, med respekt og
næstekærlighed – uafhængig af generelle fordomme
og myter om, at kvinder i fængsel er intrigante og
krævende. Sådanne fordomme kommer så hurtigt til
at smitte af på den måde, vi omgås hinanden på.

De ni sogne

Guldbryllup i kirken
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Sognepræst Asbjørn Janke Hansen sang Lis Sørensens
”Held og lykke” for guldbrudeparret ved deres fejring
den 14. april 2018.

Guldbryllup fejret i kirken
Da Lizzie og John sidste år skulle fejre 50 år bryllupsdag, begyndte det hele i kirken
Tekst: Asbjørn Janke Hansen
Fotos: Jeanette Munch Thomassen
Lizzie og John mødte hinanden en regnvejrsdag - den
13. april 1964. Tallet 13 har fulgt dem gennem livet.
De blev ringforlovede 13. august og gift den 13. april
fire år senere – i 1968 – i Vallekilde. Samme år byggede de hus i Svinninge, hvor de har boet siden. John,
der er handyman til fingerspidserne, har kørt for et
trælastfirma, mens Lizzie har arbejdet med regnskaber
og været handicaphjælper. Mange i byen har gennem
årene nydt godt af deres gavmildhed, hjælpsomhed
og entusiasme. En dag står der måske en pose løg
eller en bakke æg ved ens dør som en hilsen fra de to.
Lizzie er desuden en ivrig stavgænger, og John har en
forkærlighed for gamle Volvo-biler. Fra tid til anden
finder han chauffør-hatten frem og starter den gamle,
røde Volvo 544 til glæde for brudepar, konfirmander
og udstillingsgæster.
Lad os begynde i kirken
Det er to glade og aktive mennesker, som de seneste
år også har lagt et stort engagement i byens menighedsråd. Da de sidste forår havde kunne fejre 50
års ægteskab, blev de hurtigt enige om at begynde i
kirken:
”Vi havde oplevet et guldbryllup på Bornholm, hvor
en del af vores familie bor. Det begyndte med en andagt i Rønne Kirke. Men her var kun de allernærmeste med i kirken - de øvrige gæster måtte pænt vente.
Vi kunne godt lide tanken om at være i kirken, som

da vi blev gift, men vi ville også gerne have alle vores
gæster med. Festen skulle begynde dér”, fortæller
John, der for tiden er kirkeværge ved Svinninge Kirke.
”Jeg syntes, det var nærliggende, når vi nu var
engagerede i kirken i forvejen.” fortsætter han. ”Da vi
i sin tid blev gift, skete der jo så meget spændende den
dag, at vi ikke rigtig kunne være med i det hele. Nu
efter 50 år er der mere ro på, og sådan var det også
i kirken. Jeg kunne meget bedre være med og tage
imod, hvad der blev sagt. Det gik lige ind.”
En smuk bekræftelse
Lizzie og John under andre den samme oplevelse og
anbefaler gerne den måde at fejre bryllupsdag på.
”Det var så fint at begynde med det højtidelige,
salmerne og nærværet i kirken”, fortæller Lizzie.
”Derefter kørte vi
så til Holbæk, hvor
festen fortsatte med
spisning og fællesskab. Der var 40
gæster, og de havde
mange positive
tilkendegivelser omkring markeringen
i kirken. En sagde:
”Det var en smuk
bekræftelse af jeres
kærlighed gennem
50 år””.
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Sang med demente
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Et øjeblik ad gangen...
Sang med ældre og demente vækker
hengemte tekster og følelser
til live igen.

Tekst og foto:
Asbjørn Janke Hansen

Klokken er 11.00 på plejecentret Kastaniely i
Svinninge, og 14 beboere har samlet sig i centrets lille
fællesrum, hvor der også holdes gudstjenester. Seks
mænd og otte kvinder sidder i en fin rundkreds – nogle er i kørestol, andre har parkeret deres rollatorer. De
er sammen for at synge, og sognemedhjælper Elsebeth
Dyekjær Kruse har forberedt de næste 40 minutter
med salmer, danske sange og sange fra barndommen.
Elsebeth kender alles navne, og før fællessangen
løfter sig, sætter hun i gang med et lille klang fra
nogle små cymbler. Så går hun rundt med sin xylofon
og synger en lille sang, hvor hver enkelts navn bliver
nævnt. Nu er vi klar.

Nærvær og humor

”Der er en fin klang i det metal”, siger en af beboerne
med henvisning til xylofonen. ”Ja,” svarer Elsebeth,
”jeg stemmer den også halvanden time hver morgen!”
Med humor og nærvær forstår hun at skabe en stemning af forventning og glæde.
Uden introduktion begynder Elsebeth at synge ”I
østen stiger solen op”, og alle synger straks med af
hjertens lyst. Der synges blot et par vers – så videre
til ”Nu titte til hinanden”. Elsebeth synger for og går
rundt i kredsen for at få øjenkontakt med hver enkelt.
Da denne indledning er slut, kommer der et
tekstark på banen. Det er ”I Danmark er jeg født”
af H.C. Andersen. Melodien er den gamle, som er
svær, og som jeg knapt nok kan huske, men beboerne
er med hele vejen. Så følger ”Blæsten går frisk over

Limfjordens vande”. Elsebeth siger igen den enkeltes
navn højt, da hun omdeler teksten, og da sangen er
slut, nynnes melodien videre, mens hun indsamler
teksterne igen.

De kan teksterne udenad

Flere af beboerne har yndlingssange, og da ”Kun en
dag, et øjeblik ad gangen” deles rundt, er der mange,
der har glædet sig til netop den.
Derefter følger en række sange, som ikke har
tekstark. ”Hist, hvor vejen slår en bugt”, ”Jeg ved en
lærkerede” og ”Jeg en gård mig bygge vil”. Det går
uden problemer – det ene vers tager det andet og
sangen forløber som en film. Stort set alle synger med,
mens enkelte henfalder i deres egen tankeverden.

Tag hinandens hænder

Endelig synges ”Dejlig er jorden” – også udenad – og
til sidst beder Elsebeth dem tage hinandens hænder,
hvorpå hun synger for på ”Velsignelsen”, der slutter
med et fint amen. Tiden er gået, og Elsebeth går en
sidste gang kredsen rundt og siger farvel til alle.
Da beboerne har forladt rummet, betror hun mig,
at en af deltagerne har sagt: ”Det må aldrig slutte”, og
ude i spiserummet fortæller stedets leder, at beboerne
er utrolig glade for Elsebeths sangtimer. Jeg forstår det
godt. Når jeg bliver gammel, håber jeg også, der vil
komme en og synge med mig på plejehjemmet, eller
hvor jeg nu måtte befinde mig til den tid. Gerne en
som Elsebeth.

Arrangementer og koncerter - se også www.sogn.dk
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2. pinsedag i Knabstrup
ILDKUNSTNER,
SÆBEBOBLER
KORSANG
PINSE

Mandag d. 10. juni 2019 er det 2. pinsedag, og kl. 11.00 er der
fællesgudstjeneste på Knabstrup Hovedgård, nærmere bestemt:
Knabstrupvej 51, 4420 Regstrup.
Kom til en gudstjeneste for alle aldre, hvor musikken leveres af
et band ledsaget af et ungdomskor samlet til dagen, og hvor der
medvirker en ballonklovn, en ildkunstner, en masse duer - og
tusindvis af sæbebobler.
Husk tæppe og madkurve - der er stole til gangbesværede.
Efter gudstjenesten er der kaffe og pandekager.
Parkering sker på den anden side af Skovvejen ved
Dortheaslyst. P-pladserne foran Knabstrup Hovedgård er
reserveret til gangbesværede.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Undløse kirke oplysninger om evt. flytning kan ses på www.holbaekprovsti.dk.
Gudstjenesten er et samarbejde mellem kirkerne i Holbæk
Provsti, Baptistkirken, Den Katolske kirke og Holbæk Frikirke.

Fællesgudstjeneste på Torbenfeldt 18. august
De ni sogne holder igen i år friluftsgudstjeneste i
parken på Torbenfeldt Gods. Det er søndag den 18.
august kl. 10.30.
Alle menighedsrådene og personalet ved de forskellige kirker samarbejder denne dag og byder ind med
hver deres del af det fælles arbejde. Det giver en særlig
følelse af sammenhold og fællesskab, og man forstår
godt, at der hvert år er forældre, der vælger at bruge
denne festlige gudstjeneste som anledning til at få
døbt deres barn.
I år prøver vi også at lave noget for børnene, så kom
gerne hele familien.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på
frokost i det grønne, og dagen afsluttes med en
koncert i Frydendal Kirke.

Dagens program:

Kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste i parken (medbring selv
stol/siddeunderlag)
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 12.30: Koncert i Frydendal Kirke
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Kunst i Sognegården, andagter og menighedsrådsmøder
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Bidt af en gal fugl
Annette Wimmer udstiller sine farverige kreationer i Sognegården i Jyderup

Annette Wimmer arbejder til daglig som bioanalytiker i Slagelse, men maler glade fugle i sin fritid.

“Jeg har altid været kreativ med forskellige ting,” fortæller
Annette Wimmer. Hun syer, strikker, hækler og maler.
Hendes malerier har ofte fugle eller andre dyr som motiv.
Stilen er humoristisk i glade, klare farver. Materialerne er
akrylmaling kombineret med spartelmasse og posca-tusser.
“Jeg håber, du bliver i lige så godt humør af at kigge på
mine billeder, som jeg gør ved at lave dem,” siger Annette.
“Jeg begyndte med fugle som motiv efter et ophold i en
zoologisk have, hvor jeg var frivillig dyrepasser. Jeg blev
bidt i fingeren af en ara, så blodet sprøjtede, og et par nætter efter så jeg vilde, farverige fugle med strittende fjer i
mine drømme. Så måtte jeg til lærredet”, fortæller hun.
Fuglene har senere udviklet sig i forskellige retninger.
Inspirationen til malerierne kommer nogle gange ud af det
blå - andre gange er det oplevelser i hverdagen, der giver
ideer. Annette arbejder til daglig som bioanalytiker på
Slagelse Sygehus og bruger sine kreative interesser som et
frirum.
Hendes udstilling i Sognegården kan ses fra juli til september.

Gudstjenester på ældrecentrene
Lunderosevej

Onsdag d. 12. juni HEB
Onsdag d. 26. juni HEB
Onsdag d. 10. juli HEB

Onsdag d. 24. juli LUJ
Onsdag d. 7. aug. LUJ
Onsdag d. 21. aug. LUJ

Alle andagter er kl. 14.30.

Rosenvænget

Svinninge Ældrecenter

Torsdag d. 6. juni KBF
Torsdag d. 4. juli KBF
Torsdag d. 1. aug. KAB

Tirsdag 4. juni. AH

Andagten er kl. 13.30.

Alle andagter er kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal

Torsdag d. 15. august
Mødet afholdes i præstegården
kl. 19.30.

St. Bjergby-Mørkøv

Fredag d. 14. juni - Fællesmøde for
pastoratet kl. 17.00!
Onsdag d. 14. august kl. 19.30
Møderne afholdes i præstegården.

Kundby

Jyderup

Hjembæk-Svinninge

Holmstrup

Tirsdag d. 4. juni
Tirsdag d. 6. august
Møderne afholdes
i konfirmandstuen kl. 16.00.
Tirsdag d. 18. juni
Tirsdag d. 20. august
Møderne afholdes i Sognehuset
kl. 18.30.

Tirsdag d. 6. juni
Torsdag d. 15. august
Møderne afholdes kl. 19.00
i Sognegården i Jyderup.
Tirsdag d. 18. juni
Mødet afholdes kl. 19.00 i
Sognegården i Jyderup.
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Maj

Arne A

Lørdag d. 25. maj Kundby

Optakt til Kundbydagen

Sted: Kundby Kirke kl. 08.00
Forfatteren Martin A. Hansen
siger om Kundby Kirke, at den er:
”Sjællands skønnest beliggende
kirke, selv smuk hviler den som en
sky på bakken”.
Med jagthorn, gospelkor og
fællessang kommer vi godt fra
start.

Juni
Onsdag d. 5. juni
Kirkerne i Mørkøv

Grundlovsdag i præstegårdshaven. Dagens
taler: Jens Stenbæk

Sted: Stigs Bjergby
Præstegård kl. 14.00
Velkomst, fællessange, kaffebord og underholdning
ved Jernløse Hornorkester.
Tidligere borgmester i Tornved Kommune og formand
for Region Sjælland, Jens
Stenbæk, kommer og taler.
Det er gratis, og alle er meget hjerteligt velkomne.

Janne Wind
Søndag d. 9. juni Svinninge

Koncert med Arne A Band

Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
Arne A Band spiller varm og smygende, ny kirkemusik, der griber
om øjeblikket og evigheden. Bandet er kendt for at levere en smuk,
musikalsk oplevelse. De står for en engageret og medrivende
indlevelse og inviterer menigheden med på en del af sangene og
salmerne.
Musikerne er Arne Andreasen på piano, Janne Wind på sang
og Sigrid Kongshøj Munch på violin og bratch.
Størstedelen af sangene er hentet fra de seneste udgivelser: ”Et
øjeblik, en evighed” (2010), ”Englevinger” (2012) og ”Drømmespor” (2014).
Hvis du søger på Arne A og Janne Wind på YouTube, kan du
høre deres musik.
Der er fri entré, og der serveres et let traktement efter koncerten.

Torsdag d. 12. juni
Kirkerne i Mørkøv

Torsdag d. 13. juni
Kirkerne i Mørkøv

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.

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
Torsdagstræf rykker ud i præstegårdshaven i Skamstrup. Under
den blå himmel er der kagebord og
kaffe samt fællessang fra Højskolesangbogen.
Alle er meget velkomne.

Nørkleklub

Onsdag d. 12. juni Jyderup

Vi strikker dåbsklude
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00.
Torsdag d. 6. juni i Kundby

Sommerkoncert med
Kundby kirkes Gospelkor
Sted: Kundby Kirke kl. 19.30
Gospelsang er livsbekræftende.
Kom og hør Kundby Kirkes
Gospelkor under ledelse af Dea
Skovshoved.

Torsdagstræf

Torsdag d. 20. juni Holmstrup

Familiegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Familiegudstjenesten er årets
festlige afslutning for minikonfirmanderne. Efter gudstjenesten
stiller Holmstrup Menighedsråd
grillen frem og byder på aftensmad
til alle, der vil være med.
Det er gratis at deltage.
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Lørdag d. 29. juni Svinninge
Søndag d. 16. juni
Kirkerne i Mørkøv

Sommerudflugt
til Røsnæs

Kirkerne i Mørkøv tager på
sommerudflugt til Røsnæs
og Vor Frue Kirke i Kalundborg. Afgang kl. 9.00 fra
Mørkøv Hallen hjemkomst ca. 16.30.
Vi kører i bus mod Røsnæs Naturrum. Her tager vi en lille
gåtur ud i Røsnæs’ smukke natur – en tur tænkt sådan, at
gangbesværede også kan være med.
Kl. 12.30 spiser vi frokost på Café Dyrehøj ved Dyrehøj
Vingård.
Kl. 14.00 er der rundvisning og efterfølgende andagt i
Nordeuropas eneste 5-tårnede kirke, Vor Frue Kirke i Kalundborg. Herefter nyder vi den medbragte kaffe og kage,
inden turen går hjemad igen.
Pris 125,- kr. pr. voksen (incl. frokost og kaffe) – børn er
gratis.
Tilmelding senest d. 5. juni til Liselotte på kirkekontoret
tlf.: 59 27 51 47 eller mail: lid@km.dk.
Det er gratis, og alle er meget velkomne.

Familiegudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små.

August
Onsdag d. 14. august
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.
Torsdag d. 15. august
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 14.00-16.00
Denne torsdag holder vi torsdagstræf
i Stigs Bjergby præstegårdshave med
kaffe, kage og fællessang i det grønne.
Kom endelig og vær med.
Søndag d. 25. august Holmstrup

Pilgrimstur
Onsdag d. 19. juni
Kirkerne i Mørkøv

Sommerkoncert

Sted: Frydendal Kirke
kl. 19.30
Denne sommeraften
byder Kirkerne i Mørkøv
velkommen til en af den
danske country-scenes
mest originale sangere og
ikke mindst sangskrivere.
”En blanding af Grundt- CS Nielsen giver koncert i
vig og Kris Kristofferson” Frydendal Kirke 19. juni
har en anmelder kaldt CS
Nielsen, og det er ikke dårligt ramt. Musikken er solidt
funderet i den klassiske amerikanske country-genre, men
der er også et dansk præg, og teksterne er fyldt af bibelske,
filosofiske og litterære referencer.
CS Nielsen har udgivet tre plader, Jericho Road (2016),
Man of the Fall (2012) og Against the Dying of the Light
(2007). Pladerne er med band, men i Frydendal Kirke kommer CS Nielsen alene med sin guitar og sin stemme, der nok
skulle kunne fylde den smukke, lille kirke med både stemning og ånd.
Der er fri ente og bagefter vil der være en lille forfriskning,
forhåbentlig udenfor i det dejlige sommervejr.

Sted: Sølyst v. Jyderup kl. 11.00
Vi begyder ved Sølyst / Jyderup Højskole, Sølystvej 2, 4450 Jyderup kl.
11.00.
Afslutning med en kort andagt i
Holmstrup Kirke kl. 13.30.
Turen er på 9 km, og der vil være
indlagt pauser undervejs. Vi går forbi
Skarresø Camping og ind i skoven. Vi
går forbi Birkenæs ned til Rangle Mølle.
Vi fortsætter ind i skoven og afslutter
turen ved Holmstrup Kirke.
Efter den korte andagt vil der være
en bus, der fragter os tilbage til vores
biler i Jyderup.
Medbring gode travesko, madpakke
og drikkelse.
Vi glæder os til at se jer til en gåtur i
vores pragtfulde område.
Torsdag d. 29. august
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.

Nyt fra Indre Mission og kirkebøgerne
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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

Juni

Juni

Tirsdag d. 4. kl. 19.00 taler Asbjørn Janke Hansen,
Svinninge.
Tirsdag d. 18. kl. 18.30: Sommerafslutning med spisning.

Juli
Bibelcamping på Odsherreds Efterskole, Fårevejle fra
torsdag d. 18. til lørdag d. 27.

August
Tirsdag d. 20. kl. 17.00: Rengøring.
Tirsdag d. 27. kl. 19.00 taler missionær Lennart GrønkjærDavidsen, Slagelse.

Alle er meget velkomne til møderne.
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Lørdag d. 15. juni kl. 16.30: Sommerfest
Det er sommer, det er lørdag, og vi inviterer til fest. Det foregår
i fantastiske omgivelser. Du vil denne dag blandt andet opleve,
aktiviteter for alle aldre, god mad, et ord med Jesus i centrum,
sang, bål, solnedgang og meget mere. På stedet forefindes bjerg,
marker og strandhave, som ligger ude på spidsen af Alleshave med
hav til tre sider. Lyder det som noget du bare ikke må gå glip af, så
kom og vær med. Husk tøj efter vejret. I tilfælde af dårligt vejr er
der et festlokale, vi kan være i.
Vi mødes hos Inge og Jens Nielsen, på Strandly, Alleshavevej 72,
4593 Eskebjerg. Tilmelding - se nederst.

August

Mandag d. 5. august kl. 19.15: Breaking News: Ud af Mørket
v. Palle Kure (videomøde).
Mandag d. 19. august kl. 19.15: Undervisning: Når kaldet er en
byrde (Jeremias 20) v. Daniel Burgdorf (videomøde).
Fredag den 23. august kl. 18.00: F-aften for hele familien
v. Ulrik Fogh Buch på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv
Tilmelding - se nederst.
Hvis du/I ønsker at deltage i fællesspisningen ved Sommerfesten eller
F-aftenen, er prisen 25 kr. (Max 100,- pr husstand). 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...
Lov om obligatorisk digital
selvbetjening betyder, at det for
borgeren er en pligt at bruge de
digitale selvbetjeningsløsninger
på www.borger.dk

Når moderen er ugift: Fælles forældremyndighed kan registreres
via www.borger.dk

Dette omfatter
Omsorgs- og ansvarserklæring
Ansøgning om navngivning
Ansøgning om navneændring
Anmodning om begravelse eller
ligbrænding
Er det ikke muligt at benytte
den digitale selvbetjening, kan
papirblanketter hentes på:
www.personregistrering.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 fortsat
ved henvendelse til sognepræsten
eller kirkekontoret. Her kræves
ingen digital ansøgning. Navne
og adresser på 3-5 faddere (inkl.
den, der bærer barnet) medbringes til dåbssamtalen.

Fødsel
Når moderen er gift: Fødsel og
faderskab registreres automatisk.

Bryllup
Tidspunkt for bryllup aftales
med præsten. I god tid før vielsen

– dog maks. 4 måneder før – skal
en ”Prøvelsesattest” indhentes via
bopælskommunen. Attesten samt
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, mens bedemanden kan
hjælpe med kiste og andre praktiske ting samt evt. den digitale
anmeldelse.
Mistet attest
Attest kan bestilles på borger.dk.
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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
Træffes 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 hos Toftegaard Taxi,
Sdr. Jernløse, telefon
20 20 48 20 / 24 62 20 01.
Ring 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

Pinsedag

9/6

10.30 KAB

Ingen

Skamstrup

10.00 KBF

30/6 2. søndag efter trin.

Juli

7/7

Skamstrup

August

Ingen

Ingen

10.00 KBF

Ingen

10.30 AH

10.30 AH

11. søndag efter trin.

Ingen

10.30 KBF

Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk

KBF = Karsten Bjerreskov Farup KAB = Katja Ambeck Bendix
AH = Asbjørn Janke Hansen MKA = Mette Kruse Andersen
LW = Lene Wadskær MB = Mette Brunshuus
HEB = Henriette Barkholt LUJ = Lars Ulrik Jensen

1/9

Frydendal
Ingen

09.15 KBF

Stigs Bjergby Mørkøv

10.30 AH

Hjembæk

Kirken lukket

Ingen

Svinninge

10.30 MKA

10.30 LW

10.30 LW

Kundby

Kor medvirker

09.00 LUJ

Holmstrup

14.30 HEB and.

10.00 LJU

Ingen

Holmstrup

10.00 LUJ

Ingen

10.00 HEB

Ingen

Holmstrup

Ingen

09.00 HEB

Ingen

Spisning

10.30 LUJ

Jyderup

10.30 LUJ

Ingen

10.00 LUJ

Jyderup

Ingen

10.00 LUJ

Ingen

10.00 HEB

Jyderup

10.00 HEB

10.30 HEB

10.00 LUJ

09.00 LUJ

16.00 HEB

Holmstrup

Familie-gudstjeneste

10.30 MB

Kundby

10.30 LW

09.00 AH

Se Svinninge

Kundby

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

Kundby

10.30 LW

09.00 AH

10.30 LW

10.30 LUJ

10.30 HEB

Jyderup

Kirkekaffe

Skamstrup

Kirken lukket

Kirken lukket

Svinninge

Se Kundby

09.00 LW

10.30 MKA

10.30 MKA

September

10.00 KAB

Ingen

Hjembæk

Se Kundby

Kirken lukket

Kirken lukket

Kirken lukket

Svinninge

10.30 AH

10.30 AH

10.30 MKA

Ingen

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

10.00 KAB

Ingen

Ingen

Ingen

Hjembæk

Kirken lukket

Kirken lukket

Kirken lukket

09.15 KAB

Ingen

10.30 KBF

09.15 KAB

Stigs Bjergby Mørkøv

09.15 KBF

Ingen

10.30 AH

Se Kundby

25/8 10. søndag efter trin.

Ingen

Ingen

Frydendal

Ingen

10.00 KBF

Ingen

Ingen

Frydendal

Ingen

Ingen

Kirken lukket

Se Kundby

Svinninge

Fællesgudstjeneste på Torbenfeldt Gods - se side 13

Ingen

Ingen

10.30 KBF

Hjembæk

Fælles pinsegudstjeneste ved Knabstrup Hovedgård - se side 13

09.15 KAB

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

18/8 9. søndag efter trin.

11/8 8. søndag efter trin.

10.00 KAB

Ingen

28/7 6. søndag efter trin.

7. søndag efter trin.

Ingen

21/7 5. søndag efter trin.

4/8

Ingen

14/7 4. søndag efter trin.

3. søndag efter trin.

Ingen

Ingen

Frydendal

Udflugt med gudstjeneste undervejs - se side 16

23/6 1. søndag efter trin.

16/6 Trinitatis søndag

10/6 2. pinsedag

09.15 KBF

6. søndag efter påske

2/6

10.30 KAB

Skamstrup

Juni

