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De ni sognes sommerhøjskole i Jyderup
Program

Tirsdag d. 22. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Iver Larsen: Bibeloversættelse
Frokost
Kl. 13.00 - 15.00:
Henrik Ipsen og Simon Vagn Jensen, Odsherred
Teater, opfører teaterstykket ”To halvgamle mænd.”
Onsdag d. 23. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Christian Aziz: Hvordan taler vi sammen på tværs af
kultur og sprog?
Frokost
Kl. 13.00 - 15.00:
Per Vers: Sprogshow, rim og historier.
Torsdag d. 24. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Jørgen Carlsen: Højskolesangbogen
Frokost
Kl. 13.00 - 14.00:
Hagested Ensemblet giver koncert i Jyderup Kirke.

Fællesskab og Højskolesangbog

Sommerhøjskolen er et samarbejde mellem De ni
sogne. Den er for alle med interesse for kultur, historie, litteratur, kirke, kristendom, en god fortælling
og et godt samvær i Sognegårdens sal. Her kan man
møde spændende foredragsholdere, som har noget på
hjerte til berigelse og fordybelse. Vi synger naturligvis fra Højskolesangbogen. Hvis ikke man må synge
indendørs, vil vi gå udenfor og synge sammen.

Tilmelding

Deltagerantallet til Sommerhøjskolen er i første omgang begrænset til 30 personer. Vi laver en venteliste i
håb om, at vi kan være flere. Tilmelding kan først ske
fra 1. maj og senest 6. juni. Gå ind på Jyderup Kirkes
hjemmeside, hvor der fra 1. maj vil ligge en tilmeldingsformular på forsiden – eller ring til Liselotte på
tlf. 40 16 21 47.
I første omgang melder man sig bare til. Betaling vil
først foregå efter 6. juni, hvor vi ved mere om mulighederne. De tilmeldte får så besked fra os omkring
betaling. Deltagelse i de tre dage koster 550 kr. Dette
inkluderer frokost alle tre dage, samt koncerten den
24. juni. Drikkevarer medbringes eller købes i Sognegården.
Læs også notitsen nederst på side 5 her i bladet.
Mvh. planlægningsgruppen

Foredragsholdere
Iver Larsen

Iver Larsen er cand. scient. og har
arbejdet med sprog og bibeloversættelse
i Kenya. Vi vil både høre om erfaringer
fra oversættelse i Afrika og arbejdet
med at oversætte Bibelen til dansk.

Henrik Ipsen og Simon Vagn Jensen

De to skuespillere
opfører et teaterstykke
instrueret af Mei Oulund. Det er inspireret
af Bjarne Schilling og
Gorm Vølvers bog,
“Den store håndbog for
halvgamle mænd”. Bagefter er de klar til en snak om
det at blive halvgammel.

Christian Aziz

Christian Aziz er uddannet lærer, men
er også forfatter, foredragsholder og
sprogofficer med arabisk som speciale.
Han vil fortælle om mødet mellem
arabisk og dansk kultur, og hvordan vi
lever med forskellene.

Per Vers

Musikeren og sprogjongløren Per Vers
er bl.a. kendt fra TV, hvor han har
lavet udsendelser sammen med Niels
Hausgaard. Han kommer med et
sprogshow, hvor vi vil opleve, hvordan
sproget med rim og rytme kan formidFoto: Jesper Skoubølling
le her og nu.

Jørgen Carlsen

Jørgen Carlsen er mangeårig forstander for Testrup Højskole. Han er
uddannet mag. art. i idehistorie, har
været medlem af Etisk Råd og skriver
løbende i Kristeligt Dagblad. Han er
desuden med i udarbejdelsen af den
nye Højskolesangbog.

Hagested Ensemblet

Fejende keltisk og sprudlende skandinavisk folkemusik sat i en ramme af
meditative hymner, der appellerer til eftertanke og ro.

Præsteliste
Jyderup og Holmstrup
Marie Høgh
Træffes efter aftale
Mandag fridag.
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
mahoe@km.dk
Tlf: 29 39 69 73

Indhold

4 Vågetjeneste
At våge ved døende er en gammel
tradition, som nu tages op igen af
Ældresagen i Tornved-Svinninge.

Leif Ruhlmann Evald
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
leev@km.dk
Tlf.: 51 85 83 22
Kirkerne i Mørkøv
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
kfh@km.dk
59 27 51 47
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
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163, 2500 Valby
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk
Kundby
Lene Wadskær
Helligkorsvej 35A, 2. tv.
4000 Roskilde
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34
De ni sogne udgives af
menighedsrådene i Jyderup,
Holmstrup, Skamstrup-Frydendal, Stigs
Bjergby-Mørkøv, Kundby og
Hjembæk-Svinninge.
Ansv. red.: Ovenstående præster
Layout: Asbjørn Janke Hansen
Forsidefoto: Elsebeth Dyekjær Kruse,
Sommerkirkebørn får frokost i det grønne.
Oplag: 7.800
Bidrag til bladet sendes til:
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6b, 4520 Svinninge
asha@km.dk

Næste deadline: 26-07-2021
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6-7 Inspiration
Fem præster giver hver sit bud på,
hvad der har givet dem inspiration i en tid, hvor mange lider
under socialt afsavn.

9 Sommerkirke
I 2020 lykkedes det tords corona
at afholde Sommerkirke for børn
på bondegården i Mørkøv for 12.
gang. Arrangørerne håber, at det
også lader sig gøre i 2021.

10 Dorthe Eriksen
Sommerens udstiller i Sognegården i Jyderup er Dorthe Eriksen.
Hun er inspireret af naturen og
har malet nye billeder, som hun
glæder sig til at vise frem.

12-13
Konfirmander
Årets konfirmander er listet op, så
man kan se, hvem der konfirmeres hvor og hvornår.

14-17 Koncerter
& arrangementer
Holmstrup indbyder til pilgrimstur 9. maj. Kristi Himmelfartsdag
tilbyder to andre kirker vandreture. Tjek arrangementssiderne.
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Køkkenplaner i Jyderup Sognegård
I Jyderup Sognegård har personalet længe ønsket sig
større køkkenfaciliteter. Nu er der blevet mulighed for
at udvide, så køkkenet bliver dobbelt så stort, som det
er i dag.
Dette skyldes, at regnskabs- og kordegneopgaverne
er blevet samlet i een person, og så er det oplagt at slå
de to kontorer sammen. Derved kan væggen ind til
kordegnekontoret blive revet ned. Det bliver til stor
glæde for personalet og alle, som giver en hånd med
til større arrangementer.
“Vi glæder os over at kunne udnytte, at arbejdet kan
foregå under coronanedlukning, så vi efter 1. juni kan
være klar til sommerhøjskole, spaghettigudstjenester,
kirkesuppe, høstfrokost, foredrag, begravelseskaffe og Køkkenprojektet er i fuld gang. Der er taget højde for
alle øvrige arrangementer med et funktionsdygtigt
hygiejne og arbejdsmiljø med to vaske, affaldssortering,
køkken”, fortæller Lisbeth Jespersen.
køleskab med plads til store fade og en del mere bordplads.

Ingen skal dø alene
”Vågetjenesten” er aktiv, så døende uden
pårørende kan opleve nærvær til det sidste
Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,
og tal med mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen
og glemme al vor kvide!
N.F.S Grundtvig
Dødens stund kommer til os alle. Af og til kommer
den helt uventet, men oftest véd den døende og de
mennesker, der er omkring ham eller hende, godt, at
der ikke er så langt igen.
Alligevel dør tusindvis af danskere hvert år uden
nogen ved deres side. De nærmeste pårørende kan bo
langt væk eller have for meget andet at se til – eller måske er der slet ikke nære pårørende. Og det er
synd.
Derfor er der rundt om i landet i de senere år
opstået en række vågetjenester. Det er i grunden en
gammel tradition, der er genoptaget, hvor mennesker
i lokalsamfundet giver døende og/eller deres familier
en hjælpende hånd i en svær stund. Nu er der også
kommet en vågetjeneste under Ældresagen i Tornved/
Svinninge.
Det handler om at give menneskeligt nærvær til så
mange som muligt, når de forlader denne verden. En
at holde i hånden, lytte eller tale lidt til – hørelsen er

”Vågerne” kommer både i private hjem, på pleje
centre og sygehuse for at tilbyde menneskeligt
nærvær.
ofte den sidste sans, der forsvinder. Selvfølgelig er det
som regel bedst, hvis den døendes kære kan være der.
Men når det ikke kan lade sig gøre, så er vågetjenesten en mulighed.
Vågerne gennemgår et kursus for at blive klædt på
til opgaven. De tager vagter af tre timers varighed
og kommer både i private hjem, på plejecenter og
sygehuse. Og vores lokale vågetjeneste kan godt bruge
flere frivillige til opgaven!
Er du interesseret i at blive våger – eller har du brug
for en til at våge, kan du kontakte Vågetjenesten på
mail: vaagetjenesten@gmail.com – eller
ringe til Helene Sabransky og Edel Mogensen på
23 90 00 07.

Nyheder
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Endnu en vikar i Jyderup-Holmstrup Pastorat
Skærtorsdag aften, den aften hvor Gud spiste kærlighedsmiddag med os – den aften, hvor det plejer at
dufte af lammesteg i Sognegården i Jyderup, holdt jeg
min første gudstjeneste i Jyderup-Holmstrup Pastorat.
Fra 1. april er jeg ansat hos jer som vikar, indtil kabalen med de ledige stillinger går op. Jeg blev ordineret i
2014 og har blandt andet været ansat i Ribe Domkirke
og senere i Lynge-Uggeløse sogne. Jeg er faldet i den
grundtvigske gryde som barn og rundet af den grundtvig-koldske valgmenigheds- og højskoletradition.
Min mand er præst i Tølløse, hvor vi bor i præstegård og har en lille datter på 2 år. Jeg glæder mig meget
til at være jeres præst i den kommende tid, jeg glæder
mig til samarbejdet og mødet med jer allesammen.
Med venlig hilsen
Marie Høgh

Ingen fællesgudstjeneste på
Torbenfeldt i år

Tænd et lys i Kundby
Tænd et lys og lyt til orgelmusik, når du alligevel går tur på kirkegården

På grund af mange flyttede vielser og konfirmationer, der i år vil finde
sted i august, har vi set os
nødsaget til at aflyse den
tilbagevendende fællesgudstjeneste ved Torbenfeldt i år.
Hør Karen Højland spille på orgelet i
Kundby Kirke på udvalgte onsdage.

Mange mennesker går regelmæssigt
en tur på kirkegården. Nogle går
også ind og tænder et lys i kirkens
lysglobe. En gang imellem sidder
organisten og øver ved orglet, og
det giver en ganske særlig stemning.
Tre onsdage i forsommeren vil
Kundby kirkes organist Karen Højland spille en kort koncert for dem,
der kommer forbi.
Det er d. 28. april, d. 26. maj og
d. 30 juni, alle dage kl. 15.00 til
15.20.

Højskoledage med forbehold
Samtlige foredragsholdere, skuespillere og
musikere, som var hyret til at inspirere os på
højskoledagene i 2020, har sagt ja til at komme i
2021 i stedet. Nu håber vi så i planlægningsgruppen, at det bliver muligt at gennemføre i år.
Vi har sat deltagerantallet helt ned til 30 –
øvrige interesserede kommer på venteliste. Skulle
det blive tilladt at være flere, tager vi alle med, vi
kan. Om vi kan synge, vides endnu ikke, men vi

håber, at vi i det mindste kan gå udenfor og synge
ind imellem. Det er også uvist, hvordan frokost
vil komme til at fungere, men enkeltpakninger
eller portionsanretninger er måske vejen at gå?
Da en del deltagere er i pensionsalderen, vil
mange forhåbentlig være vaccinerede sidst i juni,
så vi er optimistiske. Tilmelding sker via Jyderup
Kirkes hjemmeside, men betaling venter vi med
til efter 6. juni, når vi ved mere besked.
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Præsterne anbefaler...
Coronatiden har tvunget os til at søge nye steder hen efter inspiration - bøger, radioprogrammer, podcasts,
vandreture, meditation. På denne og de følgende sider anbefaler præsterne i De ni sogne tiltag, som kan
inspirere i en svær tid.

Historisk drama om medicinsk forskning
Karsten Bjerreskov Farup anbefaler tysk dramaserie, der kan ses på Netflix
Charité er et fransk ord, der betyder barmhjertighed. Det er også
navnet på et hospital i Berlin,
grundlagt i 1710 – i dag et af
Europas største universitetshospitaler. Endelig er ”Charité” navnet
på en tysk dramaserie, der foregår
på det berømte hospital.
Den serie er virkelig værd at se!
Den første sæson foregår i slutningen af 1880’erne, hvor store
navne indenfor den medicinske forskning kæmper
med at udvikle vacciner. Robert Koch opdagede
blandt andet tuberkulose-bakterien og forsøgte at
udvikle en vaccine mod tidens store dræber, den frygtede tuberkulose. Han arbejdede sammen med folk
som Paul Ehrlich og Emil von Behring – alle modtog
de Nobelprisen, da den blev opfundet.
”Charité” er i den første sæson historien om livet
på hospitalet blandt diakonisser og sygeplejersker og
om disse berømte mænd og deres forskning. Der er

personlige og faglige stridigheder, kærlighedsaffærer, politiske
uenigheder – og alt sammen
både bidrager til og skaber
forstyrrelser i deres banebrydende forskning. Mon ikke
der også er masser af den slags
historier blandt de forskere,
der har udviklet de vacciner, vi
netop nu går og venter på? Hvis
man da ikke allerede har fået

de forløsende stik.
Jeg er i skrivende stund ved at se 2. sæson, der foregår under 2. verdenskrig, stadig på ”Charité” i Berlin,
og her er det nazismens åg på den medicinske videnskab, der er i fokus. Jeg har den tredje sæson til gode,
hvor hospitalet er havnet i Østberlin i begyndelsen af
1960’erne.
”Charité” er velspillet historisk drama, der sætter
tanker i gang – også om den tid vi lever i lige nu.
Den kan ses på Netflix.

Omsorg for sjælen
Lene Wadskær anbefaler Morgenandagten
på P2 og DR2 hver morgen kl. 08.05.
Jeg forstår mere og mere, hvorfor man i klostre og
andre religiøse samfund har tidebønner. Bønner, der
lægger en sti gennem døgnets timer og tildragelser.
Bønner, der fortæller et skrøbeligt menneskesind, at
det er i Guds hænder – fra time til time, fra sekund
til sekund. Bønner, der får mig til at turde tro igen –
bare en dags tid – på Guds betingelsesløse kærlighed.
I det offentlige rum er der stor opmærksomhed
på, at vi alle sammen går rundt og har det mere eller
mindre svært indeni. Mistrivsel, depression, overforbrug af alkohol, frygt, mismod, ensomhed og så
videre. Der er mange tilbud til den enkelte, betal en
psykolog, snak med en præst. Mange benytter sig af
det, og det er godt. Men der skal mere til!
En gudstjeneste eller en andagt er kollektiv omsorg

for vores sjæle. Her kan du være anonym, her behøver
du ikke tale, her kan du være som et menneske sammen med andre mennesker – overfor Gud.

Morgenandagt fra Københavns Domkirke

Jeg vil gerne reklamere for morgenandagten på P2
og DR2 fra Københavns Domkirke, hvor kirkens
præster på skift læser tekster fra Det Gamle og Det
Nye Testamente og formulerer en bøn for dagen; og
kirkens kor synger en salme.
Det er bønner, der på en gang handler om det meget jordnære menneskeliv og de store håb til Gud. De
er ofte formuleret lige ud ad landevejen og rammer
det helt personlige og samtidig fællesmenneskelige. Se
et eksempel nederst på side 7.
Min oplevelse med morgenandagten er, at dagen får
et særligt udgangspunkt og en ramme, som ofte giver
mine tanker retning resten af dagen.

Inspiration
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Inspiration
til en gåtur
Katja Ambeck Bendix anbefaler at få luftet
tankerne alene eller i fællesskab på gåture
Da vi præster besluttede, at dette kirkeblad skulle
indeholde et inspirationskatalog, var jeg først lidt i
tvivl om, hvad jeg skulle inspirere med, men så valgte
jeg det, som for mig ligger meget lige for – nemlig en
gåtur.
Gåture er vist egentlig ret oppe i
tiden – ikke mindst nu, hvor man
endda er begyndt at tale om coronaturister i skove og andre naturskønne
steder. Gåturen er dog ikke særlig
moderne, men noget som man også
tilbage i tiden har fundet glæde ved.
Hør bare hvad teologen og filosoffen Søren Kierkegaard skriver i et
brev til sin svigerinde Henriette, som
var syg: ”Tab for alt ikke lysten til at
gå. Jeg går mig hver dag det daglige
velbefindende til og går fra enhver
sygdom. Jeg har gået mig mine bedste
tanker til, og jeg kender ingen tanke så
tung, at man jo ikke kan gå fra den.”
Kierkegaard gik umådelig meget.
Alle hans bekendtskaber plejede han

Her er en bøn fra en morgenandagt i februar:
Herre Jesus Kristus. Tak
Det var aldrig os, der valgte dig. Du har valgt os.
Sandheden har fundet vejen til os.
Det kan vi ikke takke dig nok for.
I dig mødes himmel og jord, i dig bliver tiden
gennemlyst af evigheden.
Tak, fordi du lod dig håne i din svaghed og
gik vejen til den bitre ende af kærlighed til denne
jord, så vi kan leve i frihed.
Nu findes der ikke et sted, hvor du ikke er.
Nu findes der ikke et mørke, hvor du ikke kan
nå os.
Nu findes der ikke en død, som du ikke kan
bryde. Også denne dag er din. Uanset hvad der
sker.
Vi beder dig:
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ved, at han gik ved siden af folk og samtalede. For
man får talt på en særlig måde, når man går sammen.
Tankerne kan flyde frit. Sådan er det også, når man
går alene.
Her i vores egne er der megen smuk natur, som kan
fylde én med taknemmelighed, mens man går. Man
får nemlig betragtet verden omkring sig på en anden
måde på en gåtur, og de ting, man går og tumler
med, bliver ofte nemmere at bære, hvis man sætter
dem i et andet perspektiv, hvilket naturen inviterer til.

Naturen gør noget ved os

Naturen gør bare noget ved os. Den åbner os. Derfor
kunne man også beslutte at gå en tur med en bøn i
hjertet. Det kunne oplagt være
den hellige Birgittas bøn: Herre,
vis mig vejen, og giv mig mod til at
gå den!
Hvis solen skinner – eller hvis
det ikke skinner, men man trænger til, at den gjorde – kunne man
sige ordene fra velsignelsen for sig
selv: ”Herren velsigne dig og bevare
dig. Herren lade sit ansigt lyse over
dig og være dig nådig. Herren løfte
sit åsyn på dig og give dig fred.”
Man kan også som Kierkegaard
tænke gåturen som en renselse –
bruge gåturen til at tænke gode
tanker eller gå fra de tunge af slagsen. Som han skriver: ”Jeg kender
ingen tanke så tung, at man jo
ikke kan gå fra den.” God tur!

Brug os som dine sendebud på trods af vores
synd og elendighed. Send os hvor du vil, så vi
forkynder dit riges sejr og virkelighed.
Herre, gå med os ud i vor hverdag – lys af
evighed. Gå med os ind i vort mørke – lys af dit
nærvær. Så vi kan rejse os nyskabte og leve på
jorden, mens dagene går, for uden dit nærvær går
det slet ikke.
Vi beder dig endnu en gang: Lad hadet i verden
forsvinde. Hjælp os til at se, at vi alle er dine
børn, lysets børn.
Send os til alle, der længes mod lyset, så også de
erfarer, at de er set og elsket.
Fortæl os – også nu i dag – at selv, når vi svigter
Gud og mennesker, så er du stadig hos os.
Du er lyset og sandheden.
Du er vejen, vi skal gå på.
Amen
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Længslen er din gave
Mette Kruse Andersen anbefaler Søren Kierkegaards bønner
Søren Kierkegaard skrev henved 100 bønner, som
længe har levet en skjult tilværelse. Det er disse bønner, som er samlet i “Længslen er din gave”.
For Søren Kierkegaard var det at bede lige så vigtigt
som at ånde – en smuk påmindelse om, hvad bøn er,
og hvad bøn formår.
For Kierkegaard er det at bede ikke at høre sig selv
tale, men at komme til at tie, og at blive ved at tie – at
bie, til den bedende hører Gud. Bønnen forandrer
ikke Gud, men den forandrer den bedende.
Man fornemmer en meditativ dimension i dette ordløse samvær, men Kierkegaards bønner er mere end
meditation og selvrefleksion, de har en adresse – Guds
uforanderlighed og kærlighed.
Kierkegaards bønner er ikke pompøse, men båret
af en dyb inderlighed. Bønnerne handler om dybe
eksistentielle lidelser, som er aktuelle til alle tider, og

de bliver erfaringsnære for
de fleste af os.
Der er bønner, der sætter ord på Guds tavshed,
på lidelsen og følelsen af
gudsforladthed. Der er
Søren Kierkegaards bønkorte meditative bønner.
ner er samlet i bogen
Der er en bøn om ikke
at ville beundre og tilbede “Længslen er din gave”.
Jesus, men derimod at ville
ligne ham. Der er bønner til gudstjenesten og til sjælesorgen.
Joakim Garff gennemgår facetter af bønnens funktion: At bede er at strides og forandres. Der er lærerige
tanker omkring det at bede: Man kan ”bede sig til
tavshed” og ”bede sig ud i lidelse”. Der skal bedes, fordi ”Gud nok er uforanderlig, men ikke ubevægelig”.

Tal til mig, Brinkmann
Asbjørn Hansen anbefaler podcasts med samtaler om tro og tanke
Under corona har jeg haft anledning til at gå lange ture og lytte til spændende samtaler på nettet imens.
Kristeligt Dagblad har flere gode lydserier som f.eks. “Mellem Himmel og Ord” og “Det Etiske Kompas”.
“Maries Rum”, som blev omtalt i forrige udgave af nærværende blad, er også kommet godt fra start.
Men jeg kunne tænke mig at pege på to podcasts, som særligt har appelleret til mig det sidste år:

Tal til mig

Danmarks Radio har samlet en række samtaleprogrammer i deres app: DR Lyd. Her kan du bl.a. høre
Iben Maria Zeuthens podcast “Tal til mig”.
Hun kommer særligt ind på spørgsmålet om, hvorfor vi tror på Gud, og en ugentlig gæst fortæller om
det øjeblik, der blev afgørende for hans eller hendes
tro. Hun har bl.a. talt med Sigurd Barrett, Tobias
Hamann, Michael Falch og Katrine Muff, og det er
virkelig inspirerende at høre dem sætte ord på, hvad
troen betyder for dem.

Brinkmanns briks

Også psykologiprofessor Svend Brinkmand har ugentlig gæster i sit program “Brinkmanns briks”. Sammen
med tilrettelægger Christoffer Heide Høyer zoomes
der ind på tidens herskende tendenser og idéer. I
december 2020 havde han f.eks. besøg af sognepræst
Sørine Gotfredsen og idehistoriker Hans-Jørgen
Schanz for at tale med dem om begrebet “Ånd”.
Brinkmann undersøger med undren og nysgerrighed
emner som mobning, placebo, demokrati, kærlighed
og parforhold.
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Sommerkirke på bondegården
Tre sommerdage for børn, som efter sommerferien skal op i 3., 4. eller 5. klasse.
Med alle coronaens forbehold håber vi at kunne gennemføre Sommerkirke 3.-5. august. Sommerkirken udfolder sig
i Mørkøv Kirkeby – 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 – måske længere 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 sognemedhjælper Elsebeth D. Kruse, elsebethkruse@hotmail.com, tlf.
23 83 67 77. Tilmeldingsfristen er 25. 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

Babysalmesang

Kom og syng og dans med din baby. I Skamstrup og
Svinninge håber vi snart igen at kunne mødes på onsdage med 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. Det er gratis, og alle er velkomne.
Nærmere information og tilmelding:
Skamstrup (onsdage kl. 10.00 i Skamstrup Kirke):
Mona Hoelgaard Madsen
Mobil: 23 23 02 83 mail: mohm@km.dk.

Svinninge (onsdage 10.30 i Svinninge Kirke):
Elsebeth Dyekjær Kruse
Mobil: 23 83 67 77 mail: elsebethkruse@hotmail.com

Børnekor

Børnekorene i Skamstrup, Jyderup og Svinninge håber
også snart at kunne komme i gang igen. Har du lyst til
at synge med, så kontakt:
Skamstrup og Jyderup:
Mona Hoelgaard Madsen 23 23 02 83
Svinninge: Kristin Lomholt 23 10 75 42
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Kunst, ældrecentre og menighedsrådsmøder
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Malerier med
inspiration fra
skov og strand
Jeg hedder Dorthe Eriksen og er på vej
mod de 58 år. Jeg bor i Hørve og nyder
den dejlige natur i Odsherred – går nogle
skønne ture med min hund og mand.
Dette ses ofte i mine malerier, da himmel
og hav, skov og strand, er mine primære
inspirationskilder. Efterhånden som årene
er gået, er der nogle gange blevet tilført et
mere abstrakte udtryk.
Jeg har modtaget undervisning i nogle få sæsoner, men har
det bedst med at udvikle mig i mit eget tempo.
Mine værker hænger i Jyderup Sognegård fra. 1. juni til
slut september. Jeg glæder mig til at vise dem frem, så kig
endelig forbi. Jeg har udstillet hos jer før, men der er kommet nye værker til, så dem glæder jeg mig til at vise frem.

Gudstjenester på ældrecentrene
De planlagte andagter på ældrecentrene kan blive aflyst, så hold øje med kirkernes hjemmesider.
Rosenvænget

Svinninge Ældrecenter

Torsdag d. 6. maj KBF
Torsdag d. 3. juni KAB
Torsdag d. 1. juli KBF
Torsdag d. 5. august KAB
Alle er kl. 14.00.

Tirsdag 4. maj LW
Tirsdag 1. juni AH
Alle er kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder - møderne afholdes muligvis digitalt
Skamstrup-Frydendal

Kundby

Jyderup

Stigs Bjergby-Mørkøv

Hjembæk-Svinninge

Holmstrup

Torsdag d. 20. maj
Torsdag d. 17. juni
Torsdag d. 19. august
Møderne afholdes kl. 19.30 i
præstegården.
Onsdag d. 19. maj
Onsdag d. 9. juni
Onsdag d. 11. august
Møderne afholdes kl. 19.30 i
præstegården.

Tirsdag d. 11. maj
Tirsdag d. 8. juni
Tirsdag d. 10. august
Møderne afholdes
i konfirmandstuen kl. 16.00.
Torsdag d. 20. maj
Torsdag d. 22. juni
Torsdag d. 12. august
Møderne afholdes i Sognehuset,
Kirkevej 4, kl. 16.30.

Onsdag d. 19. maj
Tirsdag d. 15. juni
Tirsdag d. 17. august
Møderne afholdes i
Jyderup Sognegård kl. 19.00
Tirsdag d. 18. maj
Tirsdag d. 8. juni
Tirsdag d. 10. august
Møderne afholdes i
Jyderup Sognegård kl. 19.00
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”Lad de små børn komme til mig”
Børn skal være navngivet, inden de er seks måneder,
men man kan sagtens blive døbt efter navngivningen.

Kontakt: Finn Hansen.
Telefon: 30 32 24 08
Mail:
finn.agnete@hansen.mail.dk

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

Vi i kirkerne er klar til dåb
hver søndag. Nogle kirker har
ligefrem valgt, at den tidlige
gudstjeneste kan blive en dåbsgudstjeneste, forbeholdt dåbsfamilien – og vi tilbyder også
lørdagsdåb.
Det er ikke nødvendigvis helt
nemt her i coronatiden: Hvor
mange må vi forsamles? Kan vi
fejre det bagefter? Men vi må
gerne døbe, og vi er klar!
Så få endelig de små døbt,
mens de kan passe dåbskjolen

og markér eventuelt 1. årsdag i
stedet for.
Når tiden er til det, vil vi
også give mulighed for dåb ved
særlige dåbsgudstjenester, som
er tilpasset de lidt større børn.
Hvis du venter med dåben, så
kan du navngive dit barn på
Borger.dk.
Det har ingen betydning for
dåben, om barnet er navngivet.
Der er dog kommet skærpede
regler om, at barnet skal navngives inden seks måneder.

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.

12

Konfirmationer 2021

				

De ni sogne

Konfirmationer
2021

APRIL

JUNI

Stigs Bjergby Kirke

Jyderup Kirke

Enja Elise Blauenfeldt Dølkjær
Mads Holmbæck Larsen

Mørkøv Kirke

Tobias Michael Billing-Hansen
Bastian Boye Hansen
Magnus Bjørnbæk Jensen
Tobias Priis

Bertram Sønderbo Kjær Rasmussen

Hjembæk Kirke

Holmstrup Kirke

Phillip Fæster

Søndag d. 11. april

Søndag d. 18. april

Søndag d. 25. april kl. 11.00

Astrid Agerbo
Storm Peter Himmelstrup Waseen
Jonathan Falster Andersen
Vilads Munk Petersen

Jyderup Kirke

Fredag d. 30. april kl. 10.00
Stine Dalen Pedersen
Oliver Frandsen
Nicolai Bindner Siering

Jyderup Kirke

Fredag d. 30. april kl. 12.00

William Jensen
Tristan Poder Kallenbach Westh
Mads Schmidt Skougaard Hansen

Fredag d. 30. april kl. 14.00

Søndag d. 30. april kl. 10.30

Jyderup Kirke

Lørdag d. 12. juni kl. 11.00
Mathilde Stavnskær

Jyderup Kirke

Lørdag d. 19. juni kl. 11.00
Emilio Sebastian Grenaae
Sebastian Egebro Jørgensen
Victor Degn Poulsen

Stigs Bjergby Kirke
Lørdag d. 26. juni

MAJ
Jyderup Kirke

Søndag d. 9. maj kl. 11.00

Simon Løndal Petersen
Ida Jasmin Windeleff Sørensen
Sofie Lykke Oversø Hansen

Frydendal Kirke

Søndag d. 9. maj kl. 12.00
Oliver Strøm Jeppesen
William Tams Jensen

Anna Dyrekær-Christensen
Liv Malmstrøm Østergaard
Celin Bardino Franz Petersen

Mørkøv Kirke

Lørdag d. 26. juni

Noah Grøhn Sønksen
Buster Ebbe lykke Markussen
Kalle Scoubo Mørkeberg
Helena Norlander Knudsen
Isabella Nordahl Rosenkrands
Knudsen
Amine Emma Elly Worm
Magnus Nikolaj Simonsen

Konfirmationer 2021
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AUGUST
Skamstrup Kirke
Lørdag d. 14. august

Amalie Fris Linderoth Johansen
Oliver Møller Vilner Klint
Tjalfe Sean Trebbien Rasmussen
Jeppe Birk Kronbach

Svinninge Kirke

Søndag d. 15. aug. kl. 9.30
Lærke Poulsen
Cecilie Olsen
Sebastian Olsen
Magnus Emil Syndberg
Lucas Frederiksen

Søndag d. 15. aug. kl. 11.00
Alberte Aaby Zimmermann
Julie Ollé
Elias Christensen
Daniel Højen Sørensen

Hjembæk Kirke

Lørdag d. 21. aug. kl. 9.30
Laura Sams Sandal
Frederikke Rybner Jensen
Rikke Maria Bube
Tobias Tind Johansen
Anders Daniel Møldum

Lørdag d. 21. aug. kl. 11.00

SEPTEMBER
Clara Ilsø Juhl
Anna Marie Westphalen Marcher
Marcus Jacobsen
Tristan Bjørnbæk-Simonsen
Luka Enghave Ferløv Vind
Malika Chaiyasit Jørgensen
Kasper Christoffersen
Maja Schunck
Nikolaj Bøgebjerg Frederiksen
Tore Jørgensen Riis
Thorny Sørensen
Mia Sohnemann Brønnum
Joshua James Wise

Svinninge Kirke

Søndag d. 22. aug. kl. 9.30
Vinnie Saabye Olsen
Pernille Bredahl Christiansen
Caroline Troelsen
Hjalte Troelsen
Tobias Dolmer Petersen

Søndag d. 22. aug. kl. 11.00
Laura Katrine Knapp
Rebecca Zanker Rygaard
Emma Elisabeth Schou Nielsen
Nikoline Singerholm Sørensen
Marcus Holmdal Olsen
William Emde Sørensen

Emilie Horn Brauer Thomsen
Mathilde Sara Dahl
Lea Andersen
Melanie Hecht Witthøft
Bertram Johannesen
Christoffer Fredsgaard Nielsen
Mikkel Spetting Hylby
Lauge Juhl Jørgensen
August Kamprad
Thor Elsborg Ishøy

Mørkøv Kirke

Skamstrup Kirke

Stigs Bjergby Kirke

Andreas Samuel Christensen
Freya Møllenbach
Ellen Norah Hansen
Mathilde Groth Ellegaard
Laura Marie Reimers Sønksen
Matti Jans
Freia Engkær Aagaard

Nanna Lykke Jensen
Lærke Vang Christiansen
Jalte Gunlund
Selah Johansen
Malthe Rhindal
Phasit Chinveewat Anthonsen
Bianca Emilie Briis

Lørdag d. 21. aug.
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Lørdag d. 28. august

Emilie Bohl
Elisabeth May Madsen
Lukas Handrup Jensen
Isak Bøgebjerg Birch Hansen
Tristan Brandt Mikkelsen
Lukas Wind Nielsen
Jesper Rekdal Ejsing
Kathrine Zhang Ludvigsen

Lørdag d. 28. aug.

Jyderup Kirke

Lørdag d. 4. sept. kl. 10.00
Sofie Hebo Kristiansen
Michell Jørgensen
Kaya Bisp-William
Silke Wieth
Julie Steensen
Nicolai Jens Haakonsen
Jonathan Godt Karlsson

Lørdag d. 4. sept. kl. 12.00

Liv Leonora Hansen Lehrmann
Noah Johannes Hansen Lehrmann
Bertram Flemming Eidem Dragsbæk Raun
Clara Io Enoch
Mie Boldt Sarpetti
Noah Bram Dahl-Hansen

Jyderup Kirke

Søndag d. 5. sept. kl. 12.00
Line Elisabeth Jensen

Kundby Kirke

Lørdag d. 18. sept. kl. 9.30
Karoline Nielsen
Gustav Witthøft Møllegaard
Emilie Gottschalck Hilltoft
Tobias Ankjær Jensen
Pernille Moseholm
Emil Hedegaard Jørgensen
Frida Marie Skyttefeldt
Rasmus Daniel Emil Larsen
Jonas Stoltz Tilsted

Lørdag d. 18. sept. kl. 11.30
Marie Emilie Roediger Juhl
Julie Kristine Møller Kofoed
Jasmin Bjerring Christiansen
Jonathan Roland Modin
Emma Gravesen
Mikkel M. Andreassen
Katrina Højenvang
Anna Lori Jutta H. Sillassen

Kundby Kirke

Søndag d. 19. sept. kl. 10.30
Rune Keinicke Hansen
Anders Freitag Kjehr Jensen
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Arrangementer og koncerter

Maj
Onsdag d. 5. maj
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.
Søndag d. 9. maj Holmstrup

Pilgrimstur

Sted: v. Holmstrup kirke kl. 11.00
Menighedsrådet inviterer alle
interesserede til en tur rundt i den
skønne forårsnatur.
Vi har fundet en ny rute, som vi
skal prøve i år. Vi både begynder
og ender ved kirken.
Turen er på godt 8 km., og der
er indlagt pause undervejs, hvor vi
nyder vores medbragte mad.
Efter turen er der en kort andagt

i kirken og efterfølgende kaffe og
kage.
Medbring gode travesko, madpakke og drikkelse.
Søndag d. 9. maj Holmstrup

Koncert:
Cellisterne Ingemar
og Andreas Brantelid

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
Andreas Brantelid er født i 1987 og
har modtaget undervisning af
sin far, Ingemar Brantelid. Han fik
sin solodebut i en alder af 14 år
med Elgars cello-koncert sammen
med Det Kgl. Kapel.
I dag er Andreas en af de mest
efterspurgte kunstnere fra Skandinavien og har modtaget anmelderroser fra kritikere i hele verden.
Ingemar Brantelid er uddannet
fra musikkonservatorierne
i Göteborg og København. Han
har studeret hos William Pleeth,
Pieter Whispelway i Amsterdam.

De ni sogne

Ralph Kirshbaum i London og
Han er ansat som solo-spiller i Det
Kgl. Kapel og har turneret i
Europa med ensembler som Københavns Kammersolister og
Salzburg Solisten.
Ingemar har modtaget mange
priser – senest Holger Brunsgaards
store legat.
Mød op til en sjælden og helt
unik koncert – begrænset antal
pladser. Tilmelding er nødvendig
og kan ske via vores hjemmeside
eller på tlf. 40 16 21 47 (mandag
til fredag fra kl. 9.00-12.00)
eller på mail: lid@km.dk
Tirsdag d. 11. maj Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
Lasse Dybdal gennemgår en af de
nyere salmer ved denne korte gudstjeneste. Hvis vejret er godt, går vi
udenfor og synger den til sidst.
Torsdag d. 13. maj
Kirkerne i Mørkøv

Kirkegåtur fra
Mørkøv til Frydendal

Sted: Mørkøv Kirke kl. 9.00
Kom med på en smuk gåtur
mellem to af vores kirker. Vi
mødes i Mørkøv Kirke kl. 9.00
og synger en morgensang og går
derfra gennem Tvede og ind i den
forårsskønne Torbenfeldt Skov.
Gennem skoven kan vi nyde anemonerne på vores vej, og når vi ankommer til Frydendal Kirke, venter
kaffe og kage. Herefter holder vi en
kortere gudstjeneste kl. 10.30.
Vi sørger for transport tilbage
til Mørkøv Kirke for dem, der
har brug for det. Tilmelding til
Liselotte på 40 16 21 47.
Torsdag d. 13. maj Kundby

Kristi Himmelfartsdag
med pilgrimsvandring
Ingemar og Andreas Bantelid (lille foto) er far og søn, og spiller begge cello.
De har bl.a. spillet i Det Kgl. Kapel og turneret i udlandet. Nu kan de
opleves i Holmstrup Kirke den 9. maj, men man skal huske at tilmelde sig.
Fotos: Ida Wang

Sted: Kundby Kirke kl. 9.00
Velkommen til morgenandagt kl.
9.00 i Kundby med efterfølgende
kaffe og pilgrimsvandring i nærområdet (max 5 km.) HVIS restriktioner tillader det.
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Torsdag d. 20. maj
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang

Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
Vi synger en række sange sammen,
mest fra Højskolesangbogen, valgt
af dagens vært, der mellem sangene
vil fortælle, hvorfor sangene ligger vedkommende på sinde eller
hjerte.
Det er Inge Møldrup, som har
været børnehavepædagog i kommunens børnehaver det meste af
sit arbejdsliv, der er vært.
Vi drikker kaffe undervejs, og
organisten spiller til.
Mandag d. 24. maj
Kirkerne i Mørkøv

Gudstjeneste i det fri!

Sted: Rævebjerg kl. 10.00
2. pinsedag er der tradition for
at holde gudstjeneste udendørs.
Det plejer at være fælles for hele
Holbæk provsti, men i år holder vi
vores egen ved Kirkerne i Mørkøv.
Det foregår på den grund ved
Rævebjerg, lige ved siden af lægehuset, som menighedsrådene har
købt med henblik på at bygge et
sognehus. Efter gudstjenesten vil vi
servere en let frokost. Tilmelding
til Liselotte på 40 16 21 47.
Mandag d. 24. maj Kundby

Anden pinsedag:
Gudstjeneste med udsigt

Sted: Kundby kirke kl. 10.30
Hvis vejret og restriktionerne
tillader det, vil vi holde gudstjeneste udenfor og spise en sandwich
sammen bagefter. Hvis det regner,
bliver vi indenfor i kirken.
Onsdag d. 26. maj Kundby

Sommermusik i Kundby kirke

Sted: Kundby Kirke maj kl. 15.00
Organist Karen Højland sidder ved
orgelet. Se omtale side 4.

Trio Kokadore giver sommerkoncert i Skamstrup Kirke 1. juni kl. 19.30.
Gruppen består af Jesper (tv) og Therese Adorján Ankjær samt Per Egholm.
ke? – eller hækle? Strikkecaféen er
åben for alle interesserede. Tag et
stykke kage med selv, vi serverer
kaffe. Husk mundbind, indtil man
har sat sig.

Juni
Tirsdag d. 1. juni
Kirkerne i Mørkøv

Sommerkoncert

Sted: Skamstrup Kirke kl. 19.30
Denne sommeraften byder Kirkerne i Mørkøv velkommen til koncert med Trio Kokadore bestående
af ægteparret Jesper og Therese
Adorján Ankjær og Per Egholm.
Koncerten bliver en farverig
palet med sydamerikanske, sydeuropæiske og nordiske strøg.
Musikken er af bl.a. andre Astor
Piazzolla, Egberto Gismonti og
Jan Johansson – arrangeret for
celloens mørke, fløjlsbløde klang,
sopransaxofonens blide tone og
klaverets rene, klare lyd.
Bagefter vil der være en lille
forfriskning, forhåbentlig udenfor
i det dejlige sommervejr. Det er
gratis, og alle er meget velkomne.

Der er kaffe på kanden, og vi har
garn og opskrifter.
Kom og vær med.
Onsdag d. 2. juni
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
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.
Bagefter griller vi og spiser
sammen i haven i Stigs Bjergby
Præstegård.
Skriv meget gerne en besked til
vores kordegn på 40 16 21 47, om
I kommer denne aften, så maden
kan anrettes efter antal. Det er
gratis, og tilmeldingen er åben helt
frem til onsdag kl. 14.00.
Torsdag d. 10. juni Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
Strikkecaféen er åben for alle interesserede. (se 27. maj).

Torsdag d. 27. maj Kundby

Onsdag d. 2. juni
Kirkerne i Mørkøv

Tirsdag d. 15. juni
Kirkerne i Mørkøv

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
Har du lyst til at strikke og snak-

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
Vi nørkler og hygger et par timer.

Sted: Stigs Bjergby Præstegårdshave kl. 18.00
Tag madkurven med og kom til

Strikkecafé

Nørkleklub

Sangaften
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Seks kvinder fra forskellige lande synger acapella i Vokalselskabet GLAS. De placerer sig gerne forskellige steder i
rummet under deres koncerter, hvilket man kan opleve i Hjembæk Kirke den 20. juni kl. 16.00.
fællessang i præstegårdshaven. Vi
har sådan savnet at synge sammen, så det vil vi gøre under åben
himmel. Man nyder sin medbragte
mad undervejs, og så vil vi synge
fra Højskolesangbogen af hjertens
lyst.
Torsdag d. 17. juni
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang

Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
Vi synger en række sange sammen,
mest fra Højskolesangbogen, valgt
af dagens vært, der imellem sangene vil fortælle, hvorfor sangene
ligger vedkommende på sinde eller
hjerte.
Det er Lis Vang, der er pianist og
musiklærer, der er dagens vært.
Vi drikker kaffe undervejs, og
organisten spiller til.
Søndag d. 20. juni Hjembæk

Koncert:
Vokalselskabet GLAS

Sted: Hjembæk Kirke kl. 16.00
Vokalselskabet GLAS er en gruppe
af sangere, som optræder acapella –
dvs. uden akkompagnement af

instrumenter. Gruppen består af
seks markante kvindestemmer:
Ania Rybacka, Katrina Petersen,
Johanne Bådsgaard Lange
Tine Refsgaard, Else Schantz
Juutilainen og Maria Kynne. De
har rødder i Danmark, Finland,
Færøerne, Ungarn og Polen.
Ensemblet blev grundlagt i 2001.
Sangerne fandt oprindeligt sammen omkring en fælles passion
for bulgarsk folkesang. Siden er
ensemblets vokale kendetegn brugt
i så forskellige sammenhænge som
opera, verdensmusik, folkemusik
samt eksperimenterende rock og
pop.
Ensemblet klinger som ét instrument, og med dets kaskader af
klangfarver er GLAS et særligt
vokalensemble, som udvider rammen for, hvad a cappella-folkesang
er.
Vokalselskabet GLAS har ingen
dirigent og ingen noder med sig
på scenen. Sangerne optræder
med deres åbenlyse musikalitet og
indgående kendskab til musikken
og til hinanden. GLAS indtager
koncertrummet ved at placere sig

forskellige steder i rummet i løbet
af koncerten, og sangerne kommer
således tæt på publikum undervejs.
Det er et smukt skue og samtidig en overvældende musikalsk
oplevelse.
Torsdag d. 24. juni Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
Strikkecaféen er åben for alle interesserede. (se 27. maj).
Torsdag d. 24. juni
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
Der er kaffe, kage og hyggeligt
samvær på præstegården.
Søndag d. 27. juni Holmstrup

Aftengudstjeneste:
“Lykke og lyse nætter”

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.00
Heroppe i nord ved midsommertid, når de lyse nætter har spændt
sit telt ud over os, begynder en
særlig tid, hvor vi hvert år lever

Arrangementer og koncerter
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lidt, som om alting vil vare evigt.
Sankthansbålet var porten til sommerens lyse uendelighed med duft
af hyld, hanegal og fornemmelsen
af, at livet ikke findes bedre noget
andet sted. Men som nordboere,
bærer vi alligevel altid vintermørket i vores hjerter som en lille, sort
perle, der skal minde os om, at
intet varer evigt.
Alt det samles vi om ved aftengudstjeneste i Holmstrup Kirke
den 27. juni kl. 19.00, hvor vi
synger sommeren ind.
Onsdag d. 30. juni Kundby

Sommermusik i Kundby kirke
Sted: Kundby Kirke kl. 15.00
Organist Karen Højland sidder
ved orgelet. Se omtale side 4.

August
Onsdag d. 11. 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.
Tirsdag d. 17. august
Kirkerne i Mørkøv
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ligger dem på sinde eller hjerte.
Det er Lisbeth Ingholt, som
tidligere har været ansat på dagcentret, der er dagens vært.
Vi drikker kaffe undervejs, og
organisten spiller til.
Torsdag d. 19. august Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
Har du lyst til at strikke og snakke? – eller hækle? Strikkecaféen er
åben for alle interesserede. Tag et
stykke kage med selv, vi serverer
kaffe. Husk mundbind, indtil man
har sat sig.
Torsdag d. 26. august
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
Der er kaffe, kage og hyggeligt
samvær på præstegården.
Søndag d. 29. august Holmstrup

Georginedag

Sted: Holmstrup Kirke kl. 11.00
Efter gudstjenesten bevæger vi os
til georginehaven hos Randi og
Mogens, Holmstrupvej 2, hvor vi
nyder en let frokost.
Efter frokosten går vi på rundtur
i den smukke og meget stemnings-

Se Randi og Mogens’ georginer efter
gudstjenesten i Holmstrup 29. aug.
fulde georginehave, hvor vi også
vil nyde kaffe og kage.
Vi glæder os til at se jer!
Søndag d. 29. august Holmstrup

Koncert:
Fangekoret under ledelse
af Louise Adrian

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.00
Mød fangekoret, som siden 2004
har underholdt i offentligheden.
Kriminalforsorgens særlige udgangsregler har gjort det muligt
for os alle at høre koret, som
oftest synger for fulde huse i hele
Danmark.
Koret optræder med sange, som
sangerne selv har skrevet og med
information om livet bag murene.
Teksterne er vedkommende og
omhandler skyld, tro, fejltrin,
tilgivelse, had, håb og anger.

Sangaften

Sted: Skamstrup Præstegårdshave
kl. 18.00
Tag madkurven med og kom til
fællessang i præstegårdshaven. Vi
har sådan savnet at synge sammen, så det vil vi gøre under åben
himmel. Man nyder sin medbragte
mad undervejs, og så vil vi synge
fra Højskolesangbogen af hjertens
lyst.
Torsdag d. 19. august
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang

Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
Vi synger en række sange sammen,
mest fra Højskolesangbogen, valgt
af dagens vært, der imellem sangene vil fortælle, hvorfor sangene

Fangekoret ledes af Louise Adrian, som her ses mellem de syngende fanger
med sit karakteriske krøllede, røde hår. Fangerne får lov at tage ud for at
give koncerter, som f.eks. i Holmstrup Kirke den 29. august kl. 19.00.
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Kontaktoplysninger
Jyderup og Holmstrup
Kirke- og præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 59 22 62 95
Udlejning af sognegården
Lisbeth Jespersen
Tlf.: 29 13 21 31
sognegaard@jyderupkirke.dk
Kirkekontor og sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Elmevej 11, 4450 Jyderup
Telefontid mandag til fredag:
59 22 62 95 / 40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: Mandag, tirsdag og
torsdag fra 9.00-13.00 eller efter
aftale.
Sognepræst
Marie Høgh
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf: 29 39 69 73
mahoe@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag fridag.

Menighedsrådsformand Jyderup
Jette Møller
Rønnevej 1. 4450 Jyderup
Tlf.: 25 33 92 07
Kirkeværge Jyderup Kirke
Kristian M. Knudsen
Kvamvej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 59 27 69 68
Graver Jyderup Kirke
Jack Rasmussen
Ny Kirkevej, 4450 Jyderup
Tlf.: 59 27 70 40/24 26 62 95
graver@jyderupkirke.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem 11.30 og 12.30

Kirkesanger
Carsten Hobolt
Tlf.: 23 25 51 50
hobolt@mail.tele.dk

Kirkeværge Holmstrup Kirke
Per Malmos
Holmstrup Byvej 1, Holmstrup
4450 Jyderup
Tlf.: 59 27 73 78

Kirkeværge
Lind Holmegaard
Bellisvej 10, Kundby
4520 Svinninge
Tlf.: 59 26 43 06/21 74 43 16
klholmegaard@c.dk

Organist
Birgitte Krossing tlf.: 40 15 53 06

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

Kirkebil
Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

Organist
Karen Højland
Tlf.: 30 95 12 31

Menighedsrådsformand
Per Lomholt Jensen
Vognserup 14
4420 Regstrup
Tlf.: 51 22 92 13
perlomholt@gmail.com

Graver Holmstrup Kirke
Dorthe Rasmussen
Træffes på kirkegården
Tlf.: 30 59 61 14
graver@holmstrupkirke.dk
Træffetid tirsdag til fredag
mellem 12.00 og 12.30

Børnekor og babysalmesang
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 23 23 02 83, mohm@km.dk

Graverkontor
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Graver: Jess Sørensen
Tlf.: 59 26 45 89 / 29 79 10 89
jees@km.dk

Menighedsrådsformand Holmstrup
Taimi Grønborg
Slagelsevej 85, Akselholm
4450 Jyderup
Tlf.: 59 46 30 84 / 29 43 56 47
info@fidelis.dk

Sognepræst
Leif Evald
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 51 85 83 22
leev@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.

Kirkesanger
Børge Nielsen tlf.: 30 31 77 71

Kirkekontor
Det Fælles Kirkekontor i Holbæk
Tlf.: 59 45 05 81
kundby.sogn@km.dk

Kundby
Sognepræst
Lene Wadskær
lwm@km.dk
Tlf.: 59 26 40 88 / 27 20 41 34

Facebook: Kundby Kirke
www.sogn.dk

Kirkerne i Mørkøv
KBF sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 51 47
kfh@km.dk - mandag er fridag
Sognepræst
Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 53 29
kaab@km.dk - mandag er fridag
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Kirkekontor og sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefontid mandag til fredag:
40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: Onsdag og fredag fra
9.00-12.00 eller efter aftale.
Fælles kirkegårdskontor
Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv
Tlf.: 21 43 59 19
lihen@km.dk
Kirkesanger Stigs Bjergby-Mørkøv
Gittelis Hansen
Tlf.: 21 69 22 17
Organist Stigs Bjergby-Mørkøv
Asbjørn Dalbjerg
asdal1234@gmail.com
Menighedsrådsformand
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9, 4440 Mørkøv
Tlf.: 26 27 46 57
Mail: 9189@sogn.dk
Kirkeværge Stigs Bjergby
Henrik Larsen
Mørkøv Kirkeby 10
4440 Mørkøv
Tlf.: 22 73 28 13
Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Tlf.: 51 51 58 14
Kirkeværge Mørkøv
Henrik Larsen
Mørkøv Kirkeby 10, 4440 Mørkøv
Tlf.: 22 73 28 13
Graver i Mørkøv
Ove Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30,
4440 Mørkøv
Tlf.: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup

4440 Mørkøv
Tlf.: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk
Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen
Rugvænget 3
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com
Kirkeværge Skamstrup
Ditte Dalkvist Olsen
Skamstrupvej 43, 4440 Mørkøv
Tlf.: 60 15 95 08
dittedalkvistolsen@gmail.com
Kirkeværge Frydendal
Torben Lauritsen
Ringstedvej 62, 4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 43 24/30 64 66 41
to-la@hotmail.com
Organist Skamstrup-Frydendal
Michael Roepstorff
Tlf.: 26 28 15 48
mbjr1983@gmail.com
Kirkesanger Skamstrup-Frydendal
Børnekor og babysalmesang
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 23 23 02 83
mohm@km.dk
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: Kirkerne i Mørkøv

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

Deltidssognepræst og fængselspræst
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163
2500 Valby
Tlf.: 20 44 68 76
mka@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Elsebeth Dyekjær Kruse
Strandbakken 67
4400 Kalundborg
Tlf.: 23 83 67 77
elsebethkruse@hotmail.com
Graver
Jørgen Nielsen
Graverkontoret
Kirkevej 20 B, 4520 Svinninge
Tlf.: 20 19 20 97
graverkontoret@mail.dk
Organist og korleder
Kristin Lomholt
Tlf.: 23 10 75 42
kristinlomholt@outlook.dk
Kirkesanger
Peter Kornbech Grell
Tlf.: 31 79 51 89
petergrell@hotmail.com
Menighedsrådsformand
Lis Konggaard Larsen
Skelbæk 27, 4460 Snertinge
Tlf.: 29 79 79 22
likla@outlook.dk
Kirkeværge Svinninge Kirke
John Jensen
Tlf.: 28 51 13 83
abildgaard1718@gmail.com
Kirkeværge Hjembæk Kirke
Karin Bruun Borch
Tlf.: 61 26 80 14
karinborch@gmail.com
Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Tlf.: 40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

www.svinningekirke.dk
Facebook:
Hjembæk-Svinninge kirke
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