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Roskilde stift fylder 1000 år
Det fejrer vi i weekenden den 19. til 21. august 2022. Det hele begyndte, da Knud
den Store udnævnte Gerbrand til biskop over Roskilde Stift.
Tekst: Rasmus H. C. Dreyer,
Sognepræst og kirkehistoriker

Tænk sig, at Roskilde Stift i
2022 kan fejre 1000 år – og vi
har papir på det.
Beviset for, at Roskilde med sikkerhed
havde en bispestol, kom i Knud den
Stores regeringstid med Ely-dokuEly-dokumentet omtaler en biskop Gerbrand af Roskilde Stift 1022
mentet, som omtaler, at i 1022
blev landet inddelt i sogne, og byggeriet af nye
udnævntes en biskop Gerbrand af Roskilde Stift.
stenkirker tog fart. Kongemagten og stormænd
Udnævnelsen af Gerbrand var et led i Knud den
gav kapitaler og jordgaver til sognekirkerne, så man
Stores planer om at bringe sit storrige, Danmarkkunne finansiere, at der var præstegårde med landbrug
England, under én kirke, nemlig den engelske med
ærkebiskoppen af Canterbury som leder. På den måde til, for det var forudsætningen for, at der kunne være
kunne kongen stække Hamborg-Bremens indflydelse i sognepræster i landsbyerne.
I 1158 fik Valdemar den Store sin fosterbroder,
Danmark.
Absalon, indsat som biskop i Roskilde, og fra 1178 var
Gerbrand blev indviet til biskop i Canterbury og
Absalon også ærkebiskop.
sendt afsted mod Danmark. Undervejs blev han dog
I dag, 1000 år senere, kan vi se tilbage på et væld
taget til fange af den hamborgske biskop og først
af
betydningsfulde begivenheder og en portefølje af
løsladt, da han svor troskab til Hamburg-Bremen.
storslået kulturarv, der er blevet til i en vekselvirkning
Kongens plan mislykkedes, og tyskerne beholdt deres
mellem kirke og samfund – i 1000 år.
indflydelse på dansk kirkeliv.

Absalon bliver biskop

I Knud den Stores tid grundlagde man også de såkaldte domkapitler. Domkirken var ikke et sogn på linje
med øvrige sogne, men en selvstyrende gejstlig enhed,
som skulle understøttes økonomisk. I denne periode
Foto: Rune Hansen

Kom og vær med

Jubilæet bliver fejret i Roskilde i weekenden den 19.
til den 21. august med gudstjenester, foredrag, musik,
børne-event, udstilling, lysfest og jubilæumsmarked i
Palægården. Programmet offentliggøres semere.

Præsteliste

Indhold

Jyderup og Holmstrup
Louise Amalie Joensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
lajo@km.dk
Tlf: 29 37 62 95

Danmission i 200 år
Side 4
Danmission kan 2. pinsedag
fejre, at det er 200 år siden, Bone
Falk Rønne besluttede at stifte et
missionsselskab, som kunne bære
evangeliet ud i verden.

Karin Wandall
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
kkw@km.dk
Tlf.: 60 59 95 12
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
61 27 28 46
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163, 2500 Valby
mka@km.dk
20 44 68 76
Kundby
Lene Wadskær
Helligkorsvej 35A, 2. tv.
4000 Roskilde
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34
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Se vor kirke!
Side 5, 10 og 11
I maj var stafetten nået til Jyderup
– det kan man læse mere om side
5 her i bladet.
Den 28. juni er det Kundby og
den 30. august Holmstrup Kirke,
der bliver præsenteret.

Biskopperne
Side 6 - 7
Biskop Peter Fischer-Møller når
lige at fejre Roskilde Stifts 1000
års jubilæum, før han forlader
embedet. En ny skal vælges.
Men hvad laver en biskop
egentlig? Læse side 6-7.

Sommerkirke på
bondegården – igen
Side 8
Alle børn, som skal gå i 3., 4. eller
5. klasser efter sommer, inviteres
med til sommerkirke på bondegården i Mørkøv den sidste uge af
sommerferien.

Fællesgudstjeneste
ved Torbenfeldt gods
Side 11
Efter et par års pause vil vi d. 21.
aug. igen samles under den blå
himmel i de grønne omgivelser
ved Torbenfeldt til gudstjeneste,
fællesskab og koncert i Frydendal.
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Danmission fylder 200 år
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Håb, tilgivelse og liv for alle!
Et folkeligt missionsselskab fylder 200 år. Det fejres bl.a. med vandretur.
I år fejrer Danmission 200 år. Det hele begyndte den
17. juni 1821, hvor præsten Bone Falk Rønne og en
gruppe engagerede mennesker stiftede Det Danske
Missionsselskab. Det blev starten på mere end 200
års missions- og hjælpearbejde rundt om i verden:
forkyndelse af håb, tilgivelse og liv for alle.

Ældst og størst

Som det ældste og største missionsselskab i Danmark,
har Danmission været til stede i Afrika, Asien og
Mellemøsten med forkyndelse, undervisning, hjælpearbejde og
dialog. Et langt
og vedholdende
træk for at styrke den globale
kirke, bekæmpe
fattigdom,
sikre bæredygtig
forvaltning af
naturressourcer
Bone Falk Rønne		
og skabe fred og
				
forståelse.
Danmission er i dag en bred missionsbevægelse.
Flere end 9.000 danskere er engageret som frivillige i
stiftsarbejde, kirkeliv, genbrugsbutikker, sommerlejre,
interessegrupper og landekredse, som medlemmer
eller som bidragydere.

At vandre sammen

Som Jesus blev en medvandrer for de to disciple, der
var på vej til Emmaus for at fortælle, hvad der var sket
i Jerusalem, sådan har missionærerne været medvandrere rundt omkring i verden.
Det er svært af forestille sig, hvor vanskeligt det har
været for missionærer at komme ud til fjerne egne for
at berette om det kristne budskab. Alligevel er mennesker i 200 år fortrøstningsfuldt rejst ud i verden
i Danmissions tjeneste. Siden oprettelsen af Det
Danske Missionsselskab har Danmissions udsendte
vandret sammen med kristne i mange dele af verden
– symbolsk, men også helt konkret. Imens har mange
mennesker i Danmark fulgt de udsendtes arbejde og
er ”gået med i ånden”.

Medvandring 2. pinsedag

Den symbolske medvandring med Danmissions
partnere er et væsentligt element i Danmissions jubilæumsfejring – også på Holbækegnen!

Vi håber, at mange vil være med på en kort ’medvandring’ efter friluftsgudstjenesten 2. pinsedag kl.
10.30 ved Skamstrup Kirke. Turen er ca. 1 km, og
man kan tage en ”coffee to go” med til de fire stop,
hvor vi hører beretninger fra alle fire verdenshjørner.
Du kan læse mere på danmission.dk/200. Håbet er
stadig ude i verden – det skal fejres!

Jubilæumssalme

af Per Krøis Kjærsgaard (2021):
1. Håbet er ude i verden
forjaget, forslået, fortvivlet, forslidt
skygget af menneskers færden.
Kapløb med mørket er dit.
Ta’ eller giv - værd er det liv
levet for livet med livet på spil
Bare vi vil.
2. Håbet er ude for mange
hvor håbet alene er rungende ord.
Asken af usungne sange1
gøder den sårede jord.
Spirende tro - afgrundens bro
Bethlehemsstjernen, et lysende spejl
Halvmånens segl.
3. Håbet er kommet til verden
og lagt i den hullede menneskehånd.
Livet blev livet med smerten
bundet med frihedens bånd.
Kærlighedsord - sagt ved et bord.
Sendte et krav gennem tider og land
Gør hvad du kan.
4. Håbet er ude i verden.
Fordi vi nu endelig ved: Kærlighed
er dog det største. Det er den!
Lang er dén korte besked.
Vores substans - livsresonans.
Toner der rammer og uden et men
klinger igen
5. Håbet er håb om en verden
som håbet er værd og er håbet bekendt
Chancen er vores, det er den!
Menneskehænder har sendt
Ud skal du gå - ud skal du nå
Møder er gløder hvor alt bliver til
Bare vi vil.

Nyheder
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“Se vor kirke” nåede til Jyderup
Kirkestafetten “Se vor kirke”
var den 3. maj nået til Jyderup
Kirke, hvor godt 20 spændte
tilhørere var kommet på besøg
for at høre nærmere om kirken
og kirkegården.
Der blev indledt med en
salme, og så fortalte menighedsrådsformand, Jette Møller,
om kirkens gamle kalkmalerier
fra omkring 1400, der både
omfatter syndefaldet, bebu-

delsen, de hellige tre konger
og Jesu korsfæstelse.
Herefter gik selskabet
udenfor til kirsebærlunden,
der lige var sprunget ud. Her
blev der serveret kaffe i det
dejlige forårsvejr, mens graver,
Jack Rasmussen, fortalte om
kirkegården, hvor man er så
godt som færdige med at få
implementeret den nye helhedsplan.

Jette Møller fortalte om Jyderup
Kirkes kalkmalerier, der bl.a.
byder på drager.

Graver Jack Rasmussen svarede
på spørgsmål om Jyderup
kirkegårds helhedsplan mellem
de blomstrende kirsebærtræer.

Konfirmandindskrivning til Jyderup & Holmstrup åbner 1. juni
For dem, der skal konfirmeres i Jyderup eller Holmstrup i 2023, begynder undervisningen september
2022. D. 1. juni åbner en online tilmelding på
kirkernes hjemmeside: jyderupkirke.dk. Det er meget
vigtigt, at man tilmelder sit barn via den onlineformular for at sikre konfirmationsdato i 2023.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: Opstartsgudstjeneste Jyderup Kirke d. 25. september kl. 11.00.
Begge præster holder en fælles opstartsgudstjeneste,
hvor konfirmander og forældre inviteres til gudstjeneste med efterfølgende infomøde om undervisning og
konfirmationstidspunkter.
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Biskoppen går af
Biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, stopper i sit embede d. 1. september. I skrivende stund er
valget af en ny biskop i fuld gang, men vi ved endnu
ikke, hvem der ender i stiftets højeste embede.

Hvad er en biskop?
Af Karsten B. Farup
Ordet biskop kommer af det græske ”episkopos”,
som betegner en person, der har opsyn eller tilsyn
med andre. I Det Ny Testamente dukker ordet
op i de skrifter, der beskriver, hvordan de første
kristne begyndte at organisere sig, og allerede tidligt i kirkens historie blev disse biskopper meget
vigtige personer.
De havde til opgave netop at føre tilsyn med, at
de mange menigheder rundt omkring holdt fast i
den rette tro og lære og ikke lod sig føre på afveje.
Siden blev biskopperne endnu mere magtfulde –
og de blev også viklet ind i den verdslige magt-

Biskoppen på besøg
Af Karsten B. Farup

Da jeg havde været
præst ved Kirkerne i
Mørkøv i få måneder, kom biskoppen til en af mine
gudstjenester. Det er
jo en af biskoppens
vigtigste opgaver.
Jeg tror, de fleste
præster bliver lidt
ekstra nervøse, når
der er så fint besøg.
Det gjorde jeg også.
Men da vi kom i
gang med gudstjenesten, så var biskoppen bare en
af kirkegængerne, og jeg gennemførte det hele, som
jeg plejer. Ritualet – og min erfaring – bar mig godt
igennem.
Bagefter fik jeg en mail fra Peter Fischer-Møller,
hvor han kommenterede mit arbejde i kirken. Og der

struktur, hvilket førte til masser af misbrug.
Ved Reformationen i 1500-tallet førte man
biskoppernes rolle tilbage til mest at være tilsynsførende, og man fratog dem magten til at dømme
folk ud af kirkens fællesskab. I dagens Danmark
er det også en biskops hovedopgave at føre tilsyn
med både præster og folkekirken i det hele taget –
selvfølgelig også menighedsrådene.
I praksis har en biskop derfor et ret stort administrativt ansvar med en betydelig mængde folk
under sig – men stadig ikke med fuld magt til
f.eks. at ansætte eller afskedige medarbejdere eller
præster, de måtte komme på kant med eller være
uenige med.
Først og sidst er en biskop stadig præst og har
derfor til opgave at sørge for, at evangeliet om
Jesus Kristus bliver forkyndt.

var mest ros! Der var også et en kritisk kommentar –
som biskoppen havde helt ret i. Han førte tilsyn med
mig, som han skulle. Og jeg håber, den nye biskop
også kommer forbi engang.

Konfirmandtræf med biskoppen
Af Katja Ambeck Bendix

Jeg husker mange
gode oplevelser
sammen med
biskop Peter
Fischer-Møller,
men ud over min
ordination, så er
nogle af de mest
lysende minder fra
konfirmandtræf.
Siden jeg blev
ansat, har jeg
nemlig hvert år
været en del af
konfirmandtræf,

Biskoppen går af
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som afholdes i Roskilde Domkirke hvert forår. Det er
landets største konfirmandevent, der samler omkring
3.500 konfirmander hen over tre dage, og det er vildt
at være en del af – ikke mindst på grund af biskop
Peter Fischer-Møllers måde at være en del af konfirmandtræf.
Han byder de mange konfirmander velkommen i
deres domkirke, og inden de sendes ud igen videre i
livet, står han klar til at give high five til dem, når de
går ud ad den store kongeport, som i dagens anledning står åben. Det er højtideligt og stort, så det er
jeg glad og taknemmelig for at have været en del af så
mange gange sammen med biskoppen!

Mit møde med biskoppen som ny præst
Af Louise Amalie Joensen

Bispeeksamen

Da jeg blev indstillet til embedet i Jyderup og
Holmstrup, indkaldte Peter Fischer-Møller mig til
bispeeksamen. Bispeeksamen er biskoppens mulighed
for at sikre sig, at ordinandens teologiske grundlag er
på plads, samt forberede ordinanden på den virkelighed, der venter i sognene.
Jeg blev bedt om at skrive en prædiken, et begrundet salmevalg til min indsættelse og en sogneanalyse
over Jyderup og Holmstrup. Det er en statistisk analyse over kirkelige handlinger, demografi og sognenes
udvikling. Den teologiske opgavedel handlede om
”Offentlighedsteologi”: Hvordan vi som kirke skal
være en del af det omgivende samfund – hvor meget
skal kirken blande sig? Opgaven rundede de 40 sider,
som biskoppen og jeg gennemgik ved selve eksamen.

Ordination

Til trods for at jeg var ret spændt på bispeeksamen,
viste det sig at være en af de roligere eksamener, jeg
har været til. Jeg blev mødt med en venlighed og
åbenhed, der gav plads til en god dialog og diskussion
af teologien. Ordinationen var en festlig og højtidelig
begivenhed i Roskilde Domkirke blandt menighed,
præstekolleger, familie og venner.
Min oplevelse som ordinand hos biskop Peter
Fischer-Møller har været behagelig, og jeg ønsker for
andre kommende præster, at den næste biskop bliver
en, der ligeledes vil tage pænt imod de nye i folden.

Foto: Folkekirkens Materialebank

Vejen til et
præsteembede
går altid forbi
en biskop. Min
vej til præstelivet i Jyderup
og Holmstrup
gik forbi Peter
Fischer-Møller
til et indledende
besøg, en bispeeksamen og til sidst selve ordinationen.
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Danmarks ti biskopper, da de for nylig var samlet i Esbjerg. Fra venstre: Thomas Reinholdt Rasmussen
(Aalborg Stift), Henrik Stubkjær (Viborg Stift), Marianne Christiansen (Haderslev Stift), Peter Birch
(Helsingør Stift), Elof Westergaard (Ribe Stift), Marianne Gaarden (Lolland-Falster Stift), Henrik WighPoulsen (Århus Stift), Peter Fischer-Møller (Roskilde Stift), Peter Skov-Jakobsen (Københavns Stift ), Tine
Lindhardt (Fyens Stift).
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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 2.-4.
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 lidt 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 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.

De ni sogne 						
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Juni
Onsdag d. 1. juni Jyderup

Mændenes Café

Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej
6, kl. 10.00
Som et nyt initiativ mødes mænd
til en kop kaffe med brød og en
god snak. Vi mødes hver 14. dag,
onsdag i lige uger kl. 10.00. Det er
hyggeligt og kun for mænd.
Vel mødt! Ældresagen og menighedsrådet i Jyderup
Onsdag d. 1. juni Svinninge

Stillegudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 19.30
Lad rummet, ordene, musikken
og stilheden synge ind.
Lørdag d. 4. juni Svinninge

Familiegudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Der er både dåb og fortælling
om et lille får, der bliver væk fra sin
mor, når vi mødes til familiegudstjeneste denne lørdag. Kom og
mød Snapper, der er i sommerhumør.
Mandag d. 6. juni Kundby

Anden pinsedag

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste med udsigt – og
den er smuk fra pladsen ved østenden af kirken.
Mandag d. 6. juni Svinninge

Pinse i præstegårdshaven

Sted: Svinninge præstegårdshave
kl. 10.30 (ved regn i kirken)
Vi flytter gudstjenesten ud under
den høje himmel og fejrer pinsens
2. dag i fællesskab med fuglene.
Mandag d. 6. juni
Kirkerne i Mørkøv
og Jyderup-Holmstrup

Pinse i det fri

Sted: Ved Skamstrup Kirke
kl. 10.30
Det er blevet en tradition at
holde gudstjeneste under åben
himmel 2. pinsedag – og i år bliver
det en fælles gudstjeneste for Jyderup og Holmstrup sogne og

15. juni er der sommerkoncert i Frydendal Kirke med Elsebeth og Asbjørn.
Kirkerne i Mørkøv.
Børnekorene fra begge steder
medvirker ved gudstjenesten,
som afholdes på en skøn plads på
kirkegården ved Skamstrup Kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe
og kage, og herefter en kort
andagtsvandring – som en medvandring, hvor vi fejrer 200 år for
Danmission og hører glimt fra
kirker ude i den store verden.
Præster ved gudstjenesten er Karin Wandall og Karsten Bjerreskov
Farup.
Torsdag d. 9. juni Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00 - 21.00
Strikkecaféen er åben for alle
interesserede. Der er pinde, garn
og hjælp at hente, hvis man er
nybegynder.
Mandag d. 13. juni Jyderup

Vi strikker

Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00 - 16.00
Kom og strik den anden mandag
i måneden i Sognegården, hvor vi
blandt andet strikker dåbsklude og
andre flotte ting.
Der serveres kaffe og sødt til.
Onsdag d. 15. juni
Kirkerne i Mørkøv

Sommerkoncert

Sted: Frydendal Kirke
kl. 19.30 - 20.30
Denne sommeraften byder
Kirkerne i Mørkøv velkommen til
Elsebeth Dyekjær Kruse og

Asbjørn Janke Hansen. Elsebeth
og Asbjørn er mangeårige kolleger
ved Hjembæk og Svinninge Kirke,
hvor de er henholdsvis sognemedhjælper og -præst.
Til koncerten i Frydendal har de
samlet en række af deres yndlingssange – bl.a. numre af Leonard
Cohen, Dorthe Gerlach og Bjørn
Eidsvåg.
Elsebeth har i mange år arbejdet med både sang og teater og
foredrager sine tekster med stor
indlevelse. Asbjørn er i denne
sammenhæng først og fremmest
akkompagnatør på guitar, men
bidrager også med egne sange.
Bagefter vil der være en lille
forfriskning, forhåbentlig udenfor
i det dejlige sommervejr. Det er
gratis, og alle er meget velkomne.
Onsdag d. 15. juni Jyderup

Mændenes Café

Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6, kl. 10.00
Se omtalen under 1. juni.
Onsdag d. 15. juni Jyderup

Sogneudflugt

Mødested: Jyderup Sognegård
kl. 8.30 - 18.30
Busturen går ned over landet
sydpå, og der serveres en sandwich
undervejs.
Første stop er Fanefjord kirke,
hvor der er rundvisning.
Vi spiser frokost kl. 13.00 på
Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov.
Derefter besøger vi Gjorslev Slot,
hvor vi får en guidet rundtur.
Der er kaffe og kage ved bussen,
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inden vi kører retur til Jyderup.
Pris 150,- kroner pr. deltager.
Drikkevarer betaler man selv.
Tilmelding & kontant betaling
d. 2. juni kl. 9.00 i Sognegården.
Torsdag d. 16. 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 dem på sinde eller
hjerte.
Vært denne dag er Inger Hansen,
der har været aktiv i menighedsrådet i Skamstrup-Frydendal i mange
år – en bærende kraft i torsdagstræf i Skamstrup Præstegård, samt
frivillig i genbrugsforretningen i
Mørkøv.
Vi drikker kaffe undervejs, og
organisten spiller til.

Fredag d. 17. juni Hjembæk

Korkoncert med
Rødovre Korskole

Sted: Hjembæk Kirke kl. 17.00
Rødovre Korskole drives af
Rødovre Musikskole og Islev Kirke
i fællesskab og ledes af sanglærer
Iben Vestergård og organist Jonas
Hunt. Korskolens varemærke er
den gode klang og intonation, en
smittende sangglæde og en professionel optræden.

for dagens aktivitet og nattens
hvile. Alt det samles vi om ved
aftengudstjenesten i kirken, hvor
vi synger sommeren ind.
Søndag d. 19. juni
Kirkerne i Mørkøv

Sogneudflugt

Sted: Afgang fra Mørkøv Hallen
kl. 9.00.
Sogneudflugten går denne sommer til Hundested og omegn. Vi
kører gennem Odsherred og tager
færgen fra Rørvig til Hundested,
hvor vi besøger Knud Rasmussens

De ni sogne

Med jagthorn og fællessang er vi
klar til morgenkaffe i forsamlingshuset.
Søndag d. 26. juni
Kirkerne i Mørkøv

Midsommergudstjeneste

Sted: Mørkøv Kirke kl. 19.30
Denne lyse sommeraften vil vi
synge nogle af de dejlige sommerog aftensalmer og nyde aftensolens
stråler.
Tirsdag d. 28. juni Kundby

Se vor Kirke

Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
Denne sommeraften er turen
kommet til Kundby Kirke og
kirkegård i De ni sognes føljeton:
”Se vor kirke.” Vi synger en sang
undervejs og serverer en kop kaffe.
Onsdag d. 29. juni Jyderup

Mændenes Café
Knud Rasmussens hus
hus. Der bliver mulighed for at se
sig omkring på havnen, og så spiser
vi frokost på en café. Derefter
tager vi på besøg i Lynæs Kirke og
holder også en kort gudstjeneste.
Hjemturen går over Hornsherred
– og over Kronprinsesse Marys
bro. Vi regner med at være tilbage
ca. kl. 17.00.
Pris pr. person: 125 kr.
Tilmelding til Liselotte DyrekærChristensen på lid@km.dk eller
tlf. 40 16 21 47
Lørdag d. 25. juni Kundby

Optakt til Kundbydagen
Sted: Kundby Kirke kl. 8.00

Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6, kl. 10.00
Se omtalen under 1. juni.
Torsdag d. 30. juni
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
14.00-16.00
Der er kaffe, kage og hyggeligt
samvær på præstegården.

Juli
Søndag d. 24. juli Kundby

Gudstjeneste med udsigt

- hvis vejret er med os.
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30

August

Søndag d. 19. juni Holmstrup

Mandag d. 8. august Jyderup

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.00
Sommergudstjeneste med
nogle af de aftensalmer, vi ikke
får sunget så tit søndag formiddag. En gudstjeneste fuld af
aftenstemning, fred og ro, og tak

Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
Kom og strik den anden mandag
i måneden i Sognegården, hvor vi
blandt andet strikker dåbsklude og
andre flotte ting.
Der serveres kaffe og sødt til.

”Lyse nætter”
- aftengudstjeneste

Vi strikker
Forfatteren Martin A. Hansen
siger om Kundby Kirke: ”Sjællands skønnest beliggende kirke,
selv smuk hviler den som en sky på
bakken.”

De ni sogne 						

Arrangementer og koncerter

Onsdag d. 10. august Jyderup

Onsdag d. 24. august Jyderup

Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6, kl. 10.00
Som et nyt initiativ mødes
mænd til en kop kaffe med brød
og en god snak. Vi mødes hver 14.
dag, onsdag i lige uger kl. 10.00.
Det er hyggeligt og kun for mænd.
Vel mødt! Ældresagen og menighedsrådet i Jyderup

Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6, kl. 10.00
Se omtale under 10. august.

Mændenes Café

Lørdag d. 13. august Svinninge

Familiegudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke
kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små.
Der er dåb, der er fortælling, der er
guitarmusik, glæde og bønner.
Søndag d. 14. august Kundby

Søndagsfrokost
i konfirmandstuen

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 12.00
En gang om måneden spiser vi
en fælles søndagsfrokost i konfirmandstuen. Man kan bestille
smørrebrød og øl/vand ved at
ringe til kontaktperson Hanne
Hvid på tlf. 31 14 11 88 senest
fredagen før. Man betaler for det
bestilte om søndagen. Vel mødt.
Torsdag d. 18. 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 ligger dem på sinde
eller hjerte. Alma Honoré, der er
tidligere hjemmesygeplejerske i
Tornved/Holbæk, er dagens vært.
Vi drikker kaffe undervejs, og
organisten spiller til.
Lørdag d. 20. august Hjembæk

Familiegudstjeneste

Sted: Hjembæk Kirke
kl. 10.30
Mød Snapper og oplev dåb ved
denne gudstjeneste for store og
små.

Mændenes Café

Torsdag d. 25. august
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
Der er kaffe, kage og hyggeligt
samvær på præstegården.
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Efterfølgende skal vi på rundtur
i den smukke og meget
stemningsfulde georginehave.
Vi glæder os til at se jer!
Tirsdag den 30. aug. Holmstrup

Se vor kirke - Holmstrup
Sted: Holmstrup Kirke
kl. 19.00 - 20.00

Søndag den 28. august Holmstrup

Georginedag/Menighedsmøde
Efter gudstjenesten kl. 11.00 i
Holmstrup Kirke bevæger vi os
til georginehaven hos Randi og
Mogens, Holmstrupvej 2, hvor vi
nyder en let frokost samt kaffe og
kage.
Under frokosten vil menighedsrådet informere om set og sket
siden sidst, om sognets økonomi
og om, hvorledes fremtiden ser ud.

Kirkestafetten kommer rundt til
alle ni kirker i Holbæk Provsti, og
denne gang handler det om Holmstrup Kirke, som er Sjællands
største landsbykirke – en tidligere
valfartskirke med en særlig
prædikestol, altertavle, krucifiks,
lamper og øvrigt interiør.
Vi slutter med kaffe i kirkerummet. Alle er velkomne!

Fællesgudstjeneste ved
Torbenfeldt Gods den 21. august
Dagens program:
Kl. 10.00 Friluftsgudstjeneste (medbring selv stol eller underlag)
Kl. 12.00 Koncert i Frydendal Kirke
Kl. 12.45 Naturvandring
De ni sogne holder igen i år
friluftsgudstjeneste i parken på
Torbenfeldt Gods. Det er søndag den 21. august kl. 10.00.
Alle menighedsrådene og
personalet ved de forskellige
kirker samarbejder denne dag
og byder ind med hver sit. Det
giver en særlig følelse af sam-

menhold og fællesskab.
Efter gudstjenesten byder
menighedsrådene på frokost
i det grønne, hvorefter der vil
være en lille koncert i Frydendal Kirke.
Dagen afsluttes med en
naturvandring for
alle, der vil med.
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Kunst, ældrecentre og menighedsrådsmøder

De ni sogne

Vild med farverne
Elsebeth Bech udstiller i juli, august og september måned i Jyderup Sognegård
Efter mere end 30 år i København er jeg flyttet til
Holbæk og nyder at være landet i dette fantastiske
område. Professionelt er jeg socialrådgiver og har
netop skiftet den kommunale forvaltning ud med et
vikariat i en patientforening.
Som modvægt til jobbet har jeg altid været kreativ.
Jeg nyder processen uden at tænke ret meget på det
færdige produkt. Jeg har været på mange malekurser
og højskoleophold hos dygtige, anerkendte kunstnere
og har arbejdet med mange stilarter og teknikker.
I lange perioder har jeg ikke gjort så meget ved
maleriet, men nedlukningerne har været en god anledning til at genoptage en kær interesse.

Der er sjældent en plan

Mine billeder er primært malet på lærred med akryl,
ink og farvekridt, og motiverne er abstrakte, dyr,
personer og tekst. Mine billeder består af rigtig
mange lag for at skabe den dybde og kontrast, som er
kendetegnende for mig. Der er sjældent en plan, når
jeg begynder, men farverne optager mig meget, og jeg
blander selv paletten ud fra de rene grundfarver.

Elsebeth Bech maler bl.a. dyr, personer og abstrakt
Jeg eksperimenterer på forskellig vis og bruger
mange af de teknikker, som jeg har lært mig gennem
årene. Det betyder, at der er elementer af decoupage,
tryk, spartling, bladguld mv. at finde på billederne.
På Instagramprofilen https://www.instagram.com/
elsebeth.bech/ lægger jeg løbende fotos ud af mine
malerier.

Gudstjenester på ældrecentrene
Rosenvænget

Elmelunden

Svinninge Ældrecenter

Alle er kl. 14.00.

Alle er kl. 14.30

Alle er kl. 13.30.

Torsdag d. 2. juni KBF
Torsdag d. 7. juli KBF
Torsdag d. 11. aug. KAB

Onsdag d. 1. og 29. juni
Onsdag d. 13. og 27. juli
Onsdag d. 10. og 24. august

Tirsdag d. 7. juni DTH
Tirsdag d. 16. august AH

Menighedsrådsmøder
Stigs Bjergby-MørkøvSkamstrup-Frydendal
Torsdag d. 14. juni
i Skamstrup Præstegård
Torsdag d. 17. august
i Stigs Bjergby Præstegård
Møderne afholdes kl. 19.30.

Kundby

Jyderup

Hjembæk-Svinninge

Holmstrup

Tirsdag d. 21. juni
Tirsdag d. 30. august
Møderne afholdes
i konfirmandstuen kl. 16.00.
Torsdag d. 30. juni
Torsdag d. 30. august
Møderne afholdes i Sognehuset,
Kirkevej 4, kl. 16.45.

Torsdag d. 16. juni
Torsdag d. 25. august
Møderne afholdes i Sognegården,
Elmevej 11, kl. 18.00
Tirsdag d. 14. juni
Tirsdag d. 19. august
Møderne afholdes i Sognegården,
Elmevej 11, kl. 19.00
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IM Nordvest
Martin Lønnesvej 46, 4440 Mørkøv
Facebook: www.facebook.com/faften2
Hjemmeside: im-nordvest.indremission.dk
Kontakt: Thomas Kofod, htkofod@gmail.com
tlf. 20 31 27 75
Juni
Lørdag d. 11. juni kl. 16.00: 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.
Hvis du/I ønsker at deltage i sommerfesten, er prisen
25 kr. Makspris pr. husstand 100,-.
Tilmelding sker på tlf. eller sms på 28780271 eller
faften2@gmail.com senest onsdagen før.
Mandag d. 13. juni kl. 19.15: Joels bog kap 3-4
v. Christian Maymann
August
Mandag d. 22. aug. kl. 19.15: Lad os lytte til Jesus
Markus 9, 14-29 v. Kasper Beck Drejer (videomøde)
Alle er velkomne til møderne!

Hvad gør jeg i tilfælde af...
Benyt de digitale selvbetjeningsløsninger på www.borger.
dk. Her findes: Omsorgs- og
ansvarserklæring, Ansøgning
om navngivning, Ansøgning
om navneændring, Anmodning
om begravelse eller ligbrænding.
Papirblanketter hentes på:
www.personregistrering.dk
Fødsel
Når moderen er gift: Fødsel og
faderskab registreres automatisk.
Når moderen er ugift: Fælles
forældremyndighed kan registreres via www.borger.dk
Navngivning/dåb
Et barn skal have navn, inden det bliver 6 måneder.
Navngivning kan foretages enten ved dåb eller via
www.borger.dk.
Navngivning ved dåb sker ved henvendelse til
sognepræsten eller kirkekontoret. Navne og adresser på 3-5 faddere (inkl. den, der bærer barnet)
medbringes til dåbssamtalen.
Bryllup
Tidspunkt for bryllup aftales med præsten. I god
tid før vielsen – dog maks. 4 måneder før – skal en

”Prøvelsesattest” indhentes via bopælskommunen.
Navn og adresse på to vidner medbringes til samtalen med præsten.
Dødsfald
Et dødsfald anmeldes via www.borger.dk. En kirkelig begravelse eller bisættelse aftales med præsten.
Bedemand kan hjælpe med kiste og andre praktiske
ting samt den digitale anmeldelse.
Mistet attest
Attest kan bestilles på borger.dk.
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Kontaktoplysninger
Jyderup og Holmstrup

Kundby

Kirke- og præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 59 22 62 95

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

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

Udlejning af sognegården
Lisbeth Jespersen
Tlf.: 29 13 21 31
sognegaard@jyderupkirke.dk

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

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

Kirkekontor og sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Elmevej 11, 4450 Jyderup
Telefontid mandag til fredag:
Tlf.: 40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: Mandag, tirsdag og
torsdag fra 9.00-13.00 eller efter
aftale.
KBF Sognepræst
Louise Amalie Joensen
Tværvej 14, 4450 Jyderup
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf: 29 37 62 95
lajo@km.dk - Mandag fridag.
Sognepræst
Karin Wandall
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 60 59 95 12
kkw@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Organist
Birgitte Krossing tlf.: 40 15 53 06
Kirkesanger
Børge Nielsen tlf.: 30 31 77 71
Børnekor og babysalmesang
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 23 23 02 83, mohm@km.dk
Menighedsrådsformand Jyderup
Jette Møller
Rønnevej 1. 4450 Jyderup
Tlf.: 25 33 92 07

Menighedsrådsformand Holmstrup
Taimi Grønborg
Slagelsevej 85, Akselholm
4450 Jyderup
Tlf.: 59 46 30 84 / 29 43 56 47
info@fidelis.dk
Kirkeværge Holmstrup Kirke
Per Malmos
Holmstrup Byvej 1, Holmstrup
4450 Jyderup
Tlf.: 59 27 73 78
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

www.jyderupkirke.dk
www.holmstrupkirke.dk
Facebook: Kirkerne i
Jyderup og Holmstrup
Kirkebilen i Jyderup
Lige nu kan vi desværre ikke
tilbyde kirkebil, da Svinninge Taxi
har opsagt aftalen pga. sygdom.
Vi opfordrer til at benytte Flextrafik.

Graverkontor
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Graver: Jess Sørensen
Tlf.: 59 26 45 89 / 29 79 10 89
jees@km.dk
Organist
Karen Højland
Tlf.: 30 95 12 31
Kirkesanger
Carsten Hobolt
Tlf.: 23 25 51 50
hobolt@mail.tele.dk
Menighedsrådsformand
Per Lomholt Jensen
Vognserup 14
4420 Regstrup
Tlf.: 51 22 92 13
perlomholt@gmail.com
Kirkeværge
Lind Holmegaard
Bellisvej 10, Kundby
4520 Svinninge
Tlf.: 59 26 43 06/21 74 43 16
klholmegaard@c.dk

Facebook: Kundby Kirke
www.sogn.dk
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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
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
Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Tlf.: 51 51 58 14
Graver i Mørkøv
Ove Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv
Tlf.: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Graver Skamstrup og Frydendal
Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf.: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk
Organist
Michael Roepstorff
Tlf.: 26 28 15 48
mbjr1983@gmail.com

Organist
Asbjørn Dalbjerg
asdal12345@gmail.com
Kirkesanger
Gittelis Hansen, tlf.: 21 69 22 17
Kirkesanger, børnekor
og babysalmesang
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 23 23 02 83, mohm@km.dk
Menighedsrådsformand
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9, 4440 Mørkøv
Tlf.: 26 27 46 57
Mail: 9189@sogn.dk
Kirkeværge Stigs Bjergby og Mørkøv
Henrik Larsen
Mørkøv Kirkeby 10, 4440 Mørkøv
Tlf.: 22 73 28 13
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
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.: 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

6. søndag efter Trinitatis

7. søndag efter Trinitatis

24/7

31/7

9. søndag efter Trinitatis

10. søndag e. Trinitatis

14/8

21/8

Ingen

Ingen

Ingen

Skamstrup

10.00 KAB

Ingen

Ingen

09.45 KAB

Ingen

Ingen

10.00 KBF

Frydendal

Ingen

Ingen

Ingen

10.00 KBF

Ingen

Frydendal

Ingen

19.30 KAB

Ingen

Ingen

11.00 KBF

Ingen

Ingen

09.30 KW

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10.30 MKA

Ingen

Hjembæk

10.30 AH

Se Kundby

9.00 LW

Ingen

10.30 AH

Hjembæk

Ingen

10.30 AH

Ingen

Ingen

10.30 AH

Hjembæk

Ingen

10.00 KBF

AH: Asbjørn Hansen
LW: Lene Wadskær

10.30 MKA

Ingen

MKA: Mette Kruse Andersen

Der tages forbehold for ændringer! Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk
Udebliver bladet - kontakt Asbjørn Hansen, mobil: 61 27 28 46

KBF: Karsten Bjerreskov Farup KAB: Katja Ambeck Bendix
KW: Karin Wandall
LJ: Louise Joensen		

Ingen

10.30 AH

Svinninge

Ingen

Se Kundby

Ingen

09.00 LW

Ingen

Svinninge

10.30 MKA

Ingen

10.30 MKA

09.00 MKA

Se Svinninge

Kundby

09.00 AH

- udendørs

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

Se Hjembæk

Kundby

10.30 LW

Se Hjembæk

10.30 LW

- udendørs

10.30 LW

10.30 AH
- udendørs

10.30 LW

Kundby

Ingen

Svinninge

Ingen

10.00 LAJ

Jyderup

Ingen

10.00 LAJ

Ingen

10.00 LAJ

Ingen

Jyderup

10.00 KW

Ingen

10.00 LAJ

Se Skamstrup

09.30 KW

Jyderup

10.30 LW

09.30 LAJ

FÆLLESGUDSTJENESTE VED TORBENFELDT GODS kl. 10.00 - se mere side 11.

10.00 KAB

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

10.00 KAB

Ingen

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

Sogneudflugt - se mere side 10

Ingen

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

Øvrige gudstjenester - f.eks. familiegudstjenester på lørdage - er angivet under arrangementer inde i bladet!

28/8 11. søndag e. Trinitatis

8. søndag efter Trinitatis

7/8

August

5. søndag efter Trinitatis

17/7

Ingen

4. søndag efter Trinitatis

10/7

Ingen

10.00 KBF

2. søndag efter Trinitatis

26/6

3. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis

19/6

11.00 KAB

3/7

Trinitatis søndag

12/6

09.45 KBF

Frydendal

10.30 KBF+KW Ingen

Skamstrup

2. pinsedag

6/6

Ingen

Skamstrup

Juli

Pinsedag

5/6

Juni

Kirkekaffe

11.00 LAJ

10.00 KW

Ingen

Holmstrup

10.00 LAJ

Ingen

11.00 KW

Ingen

10.00 KW

Holmstrup

Ingen

19.00 KW

Ingen

Se Skamstrup

11.00 KW

Holmstrup

