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Fællesspisning
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Gudstjenester og fællesspisning
Tekst: Katja Ambeck Bendix
Der er ind imellem nogen, der stiller undrende
spørgsmål til, at vi holder
gudstjenester, som efterfølges af spisning. Især
konfirmander formulerer
det så bramfrit som: ”Kommer folk så ikke bare for
spaghettien?”.
Måske gør de det, men
jeg tror faktisk ikke, at
det primært er derfor,
folk kommer. Jeg tror til
gengæld, fællesspisning i forbindelse med en gudstjeneste kan gøre det noget nemmere at komme afsted i
kirke – f.eks. for børnefamilier.
Når vi holder spaghettigudstjeneste eller godnatgudstjeneste på en hverdagsaften, er det rart, at man
som forælder ikke skal spekulere på - måske endda
stresse over - mad den dag. I stedet kan man gå til
gudstjeneste og spise sammen med andre.

pinsen. I 1999 gik
daværende biskop
over Roskilde Stift,
Jan Lindhardt, sammen med Foreningen Fiskebranchen
for at markedsføre
fisk som danskernes
pinsespise ud fra
devisen om, at danskerne tænker og
tror med maven.
Hvor vi spiser
fastelavnsboller til
fastelavn og varme
hveder til store bededag, så var pinsen efter sigende
blevet madløs og dermed også delvist blevet glemt, og
det ville man gerne lave om på ved at gøre fisk til en
særlig spise ved pinse. Jeg tror ikke, danskerne rigtigt
har taget pinsefisken til sig som tradition – for det er
ikke så let sådan lige at opfinde en ny tradition – men
det skabte da lidt opmærksomhed om kirkens måske
mest oversete højtid.

Rum til at komme hinanden ved

Kyndelmisse med pandekager

Der er også det ved fællesspisning i forbindelse med
en gudstjeneste, at det giver mulighed for en anden
slags samvær. For mig er der bestemt noget socialt forbundet med at gå i kirke – at synge salmer sammen,
bede sammen og gå til alters sammen.
Jeg oplever også, at menigheden er gode til at hilse
på hinanden og snakke sammen i forbindelse med en
gudstjeneste. Alligevel bliver der et andet rum til snak
og til at komme hinanden ved, når vi spiser sammen.
Det behøver faktisk ikke at være meget mere end en
småkage ved kirkekaffen, og derfor har vi stort set
også altid kirkekaffe efter vores højmesser.
Et fælles måltid kan også være en anden måde
at markere en særlig dag i kirkeåret; at spise noget
bestemt mad sammen. Vi kender det jo især fra julen,
hvor det for de fleste af os er meget vigtigt, hvad der
bliver serveret. Det er ikke helt ligegyldigt, om der
på julebordet juleaften står and, gås eller flæskesteg.
Den oplevelse havde jeg i hvert fald, da min mand og
jeg begyndte at holde jul sammen. Pludselig skulle
forskellige juletraditioner kombineres, og julebordet
kom måske til at se lidt anderledes ud.

Vi tænker og tror med maven

Det samme gør sig for manges vedkommende gældende ved påske, hvor lam og æg og andre gode sager
hører sig til, hvorimod det ser lidt anderledes ud med

Det er under alle omstændigheder godt at få gjort
opmærksom på kirkens mærkedage, for ellers kan de
risikere at gå i glemmebogen. Blandt andet derfor har
vi i Kirkerne i Mørkøv valgt at holde en kyndelmissegudstjeneste i Stigs Bjergby Kirke den 3. februar,
hvor vi efterfølgende vil spise pandekager sammen i
Stigs Bjergby Præstegård. Og hvorfor så pandekager?
Ja, fordi det faktisk er en gammel tradition, som knytter sig til Kyndelmisse, som er dagen, hvor man i den
katolske kirke afholdt lysmesse eller kermesse, som
fordanskedes til ordet kjørmes.
I Danmark afholdt man kjørmesgilder for at
markere, at halvdelen af vinterhalvåret var gået, og her
spiste man bl.a. bygmelspandekager i håb om at sikre
sig en god byghøst. Det bliver nok ikke bygmelspandekager; men pandekager skal vi i hvert fald have.

De første kristne spiste sammen

Og hvis man stadig undres over, hvorfor vi indimellem spiser sammen i forbindelse med en gudstjeneste,
så kan man læse nærmere i bibelens beskrivelser af de
første menigheder. For verdens første kristne gudstjenester var nemlig måltider, hvor de første kristne
samlede sig hos hinanden. Alle tog mad med, hvad de
nu kunne undvære og delte med dem, der ikke havde
taget noget med. Her var der mad og fællesskab, og
alle var inviteret – præcis som i dag.

Præsteliste
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8 Tilgivelse
Mette Kruse Andersen skriver i
forlængelse af artiklerne om skam
og skyld denne gang om tilgivelse.

10 Kunst og følelser
Tina Dyhr udstiller i Jyderup
Sognegård fra januar til marts og
fortæller om, hvordan farver og
motiver gengiver kunstnerens stemning og tanker.

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

11 På besøg

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

Næste deadline: 25-01-2019.

7 Julesalme
Lars Ulrik Jensen glæder sig hver
jul til at synge sin yndlingsjulesalme. Det er ....

Mette Kruse Andersen
Nordre Fasanvej 158, 4. th.
2000 Frederiksberg
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk

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

6 Ro og stilhed
I Kundby arrangerer sognepræst
Lene Wadskær stillegudstjenester. Prøv f.eks. en vintermeditation i januar eller februar.

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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Asbjørn Janke Hansen har besøgt
Svinninge Ældrecenter en tirsdag
eftermiddag, hvor der var gudstjeneste.
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12-16 Kalender
Vi har valgt at lave en fortløbende
kalender, hvor alle særgudstjenester, koncerter og arrangementer
står i kronologisk rækkefølge.
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Nyt fra sognene

De kommer med dit kirkeblad
ationer, der kan opstå. Men det er ikke kun sjov og
ballade. Det er en samarbejdsøvelse, som spejderne
i Mørkøv laver, fordi de for tiden har et tema om
venskab og hjælpsomhed, som går gennem mange af
deres aktiviteter.
De har selvfølgelig også de klassiske spejderaktiviteter: at lave bål, at snitte med kniv, overnatninger i
telte, ture og lejre. I sommer var de på lejr på Nekselø
i det strålende sommervejr – og godt vejr gør jo alt
lidt sjovere. Også fordi en del af gruppens telte efterFoto: Mette Andersen
hånden er ret slidte og trænger til udskiftning. Og den
Spejderne med efterårets kirkeblade – foran spejderhuset i Mørkøv. slags koster jo penge – ligesom der også er udgifter til
at drive huset.
Tekst: Karsten Bjerreskov Farup
Jeg har været på besøg i spejderhuset i Mørkøv, hvor
Alexandra-gruppen under Det Danske Spejderkorps
holder til. Spejderne har kun haft huset et års tid, og
de er meget glade for de mange muligheder, de har
fået med det ret store hus. Gruppen har omkring 50
aktive spejdere for tiden, og de mødes om mandagen
mellem 17.00 og 20.00.

Lagkage som samarbejdsøvelse

Enja og Kasper, begge 11 år gamle, fortæller levende
om en af de øvelser, de lavede i mandags til spejder:
Fire spejdere blev bundet sammen med et reb med
ryggen mod hinanden. De skulle så forsøge at lave en
lagkage sammen. Med flødeskum og det hele. Og de
måtte kun bruge venstre hånd.
Man kan se det for sig og forestille sig de sjove situ-

Uddeler 7.500 kirkeblade

En anden udgiftspost er spejderlejre, hvor det er højt
prioriteret for gruppen at kunne holde egenbetalingen
for ture og lejre nede på et niveau, hvor alle kan være
med - for tiden 50 kr. pr. overnatning pr. spejder.
Der er selvfølgelig indtægter fra kontingenterne,
men i 2018 begyndte spejderne også at dele kirkeblade ud i ”De ni sogne”. Der er cirka 7.500 husstande i sognene, og halvdelen uddeles af spejderne
i Mørkøv, mens den anden halvdel har ligget hos
spejderne i Jyderup, Skarridsø-gruppen.
De får 2 kr. pr. uddelt blad, så det giver lidt i kassen.
For tiden er det i Mørkøv Maria Lahn Blauenfeldt,
medlem af bestyrelsen og mor til Enja, der er tovholder på uddelingen. Det er organiseret således, at der er
lavet ruter med 110 husstande i gennemsnit – afhængig af om det er by- eller landruter – og en spejder får
så ansvaret for at bladene bliver uddelt på en given
rute inden en bestemt dato.

Man hjælper hinanden

set.

erhu
n bålpladsen ved spejd
Enja og Kasper fora
skov Farup
Foto: Karsten Bjerre

De fleste får hjælp af deres forældre og familie til at
komme ud med bladene, og har nogen svært ved at få
det til at hænge sammen, så hjælper man hinanden.
Kasper har et par ruter i Mørkøv sammen med sin
storebror, der også er spejder, og en rute tager gerne
en times tid eller halvanden at komme igennem, på
cykel eller til fods. Enja har sammen med sin mor,
Maria, ansvaret for en del ruter i og omkring Svinninge – og uden for byen er familiens firehjulstrækker
et godt redskab.
Spejderne har deres tørklæde på, når de er ude med
kirkebladene, så tag godt imod dem og hils gerne
på dem – måske kan I endda en spejderhilsen. Vi i
kirkerne glæder os over, at en nødvendig opgave kommer de lokale spejdere til gode – for vi har brug for
hinanden. Det er noget af det, man kan lære af at gå
til spejder.

De ni sogne 
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Kirkehøjskole - De lærte os at tro
I det nye år ser vi på dem, der lærte os at tro. Det er skikkelser som Augustin, Frans af Assisi, Jan Hus og Luther. Vi hører om deres tid. Hvad var det, der drev dem, og hvad kan vi lære af dem i dag?
Kirkehøjskolen er arrangeret af Jyderup menighedsråd. Underviser er sognepræst Lars Ulrik Jensen.
Det foregår i Jyderup Sognegård, og deltagelse er gratis
Augustin
Onsdag den 6. februar 2019,
kl. 19.00-21.00
Ach, du lieber Augustin, synger den forsmåede
prinsesse i H. C. Andersens
eventyr “Svinedrengen”.
Men hvem var han, der
lærte os ”at bede indtil hjertet
finder ro i dig, Gud”? Han levede i 400-tallet, men vi
tænker på mange måder stadig som han.

Menighedsrådsvalg i Jyderup
Ved fristens udløb den 2. oktober 2018 kl. 19.00 var
der kun indleveret 1 kandidatliste, og der var således
fredsvalg i Jyderup sogn.
Det nyvalgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i
advent, den 2. december 2018, og består af følgende
medlemmer og stedfortræder: Holger Møller, Agnete
Hansen, Kristian Knudsen, Grethe Vive, Jette Møller,
Henning Hoffmann, Henrik Hansen, Elo Larsen.
Stedfortræder: Nikoline Frandsen.
Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet.

Bageste rk. fra venstre: Kristian Knudsen, Henning
Hofmann, Grete Vive, Agnete Hansen, Jette Møller,
Holger Møller, Henrik Hansen.
Forreste rk. fra venstre: Nikoline Frandsen (supp.), Elo
Larsen, Henriette Barkholt, Lars Ulrik jensen

Nørkleklub i Kirkerne i Mørkøv
Vi kunne godt tænke os at starte en nørkleklub for
Kirkerne i Mørkøv. I første omgang er det i håb om,
at nogen kunne have lyst til at strikke eller hækle
dåbsklude til vores dåbsbørn – altså klude eller serviet-

Frans af Assisi
Onsdag den 20. februar 2019,
kl. 19.00-21.00
Her er manden, der mente,
at “man skal have let til latter, hvis man gerne ville være
hellig”. Havde han levet i en
anden tid, var han nok blevet
brændt på bålet.
Mød manden, der i 1225 skrev Solsangen og stadig
er en inspiration for alle verdens kirker.

Børnekorleder søges
Jyderup har børnene, har du lyst til at få dem
til at synge?
Menighedsrådet i Jyderup søger en børnekorleder
til opstart af børnekor i foråret 2019. I sæsonen
skal der øves en gang om ugen. Dertil kommer
lejlighedsvise optrædener, når I er klar.
Løn efter forhandling.
Kontakt: Lars Ulrik Jensen, lauj@km.dk eller
tlf.: 29 39 69 73.
ter, som bruges til at tørre dåbsbarnets hoved med og
som de får lov at få med hjem som et lille minde om
dåben.
Vi har også flere andre ideer om, hvad der kan nørkles, og vi tænker, at der også kan strikkes til velgørende formål. Ikke mindst er tanken, at vi skal have et
par hyggelige timer sammen indimellem.
Første gang bliver i Stigs Bjergby Præstegård onsdag
d. 16. januar kl. 13. Denne dag vil vi også tale nærmere om, hvad formen på nørkleklubben skal være.
Der er kaffe på kanden, og vi stiller garn og opskrifter m.m. til rådighed, så kom endelig og vær med.

Filmklub i St. Bjergby genopstår
Filmklubben hos Kirkerne i Mørkøv genopstår til
januar. Det foregår i Stigs Bjergby Præstegård tre torsdage i det nye år: 17. januar, 28. februar og 21. marts.
Vi mødes kl. 19.30, hører et kort oplæg om aftenens
film og ser filmen. Bagefter er der et lille traktement
og samtale om filmen. Medlemskab af klubben koster
20 kr. Kontakt sognepræst Karsten Bjerreskov Farup
for nærmere information.
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Artikel om stillegudstjenester
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Stilhed i kirken
Tekst: Lene Wadskær
Hvert år i januar bliver min datter og jeg enige om, at
vores indre dyr er en bjørn. Dels fordi vi begge holder
af laks og blåbær, men især fordi bjørne går i hi! Åh,
hvem der kunne trække dynen op over hovedet og
sige: ”Vi ses, når lyset kommer tilbage!”
Den går ikke! Slet ikke i et globaliseret præstationsog konkurrencesamfund som vores, der er kunstigt
oplyst og aktivt døgnet rundt. Vi lever med det, men
bestemt ikke uden omkostninger både for den enkelte, for familierne og for samfundet, når mennesker
bliver syge og stressede.

Få lov til bare at være

Det er moderne at forklare menneskers adfærd ved
hjælp af henvisning til, at dele af vores hjerne stadig er
indrettet til stenalderliv. Altså til et liv i et helt andet
tempo. Det lyder sandsynligt.
Mange af os prøver at følge med,
indtil vi opdager, at vi halser udmattede afsted, og at vi faktisk er nødt
til at træffe en aktiv beslutning om
det, hvis vi bare vil have lov at være
uden at præstere; tie uden at mene,
tale, tænke og gøre hele tiden. Hvis
man vil gå i hi. Bare lidt.

”

Lad sindet finde hvile

tragtende, rolige og dæmpede tilstand, hvor sindet
kan finde hvile.
I Kundby har vi i flere år haft tradition for adventsandagter. I løbet af dette vinterhalvår bliver det
en række kyndelmisseandagter eller vintermeditationer i januar og februar. Datoen for Kyndelmisse er
den 2. februar, den koldeste tid på året og den tid,
hvor man indviede nye lys til kirken.

Brorson og Kyndelmisse

I H.A. Brorsons kyndelmissesalme står der:
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind.
Brorson beskriver vidunderligt
vinteroplevelsen af svage sind,
af behov for stilhed, hvile. Og
som resten af naturen: tid til at
samle kræfter til at leve videre
og sætte ny frugt.
Opskriften er simpel for
30-40 minutters andagt eller
meditation i Kundby kirke.
Man går op i kirken kl. 17.00.
Tænder et lys i lysgloben. Sætter sig og lader tankemylder
være tankemylder. Vi synger et par salmer. Lytter til
en tekst fra Bibelen, får åndedraget i ro og nyder en
velsignet stilhed.

Dele af vores
hjerne er stadig
indrettet til
stenalderliv

Det er der mulighed for - i det små
- ved de meditationer, andagter og
stillegudstjenester – kært barn har
mange navne – som vi holder i kirkerne. De mange
navne dækker alle over, at vi har genopdaget vores
rige tradition for det kontemplative - den stille, be-

Vintermeditationer i Kundby kirke
Januar: onsdag d. 16. og 30.
Februar: onsdag d. 20. og 27.
Tid og sted: Kundby Kirke kl. 17.00

Min yndlingsjulesalme

De ni sogne 
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En rose så jeg skyde

En sart julesalme om en sart plante
Af Lars Ulrik Jensen, sognepræst i Jyderup og Holmstrup
”En rose er en rose er en rose” er et citat (af Gertrude
Stein), der kunne passe godt på den lille julesalme
”En rose så jeg skyde”, for rosen har mange betydninger.
Oprindelig var det en såkaldt Mariavise, dvs. en
sang til og om Jomfru Maria, som siden blev ”kristeligt forvendt”, altså kom til at handle om Jesus
Kristus i stedet. Det var efter Reformationen.

Rosen må tolkes som Jesus

I tre vers peges der på tre sider af Kristus:
I første vers gennembryder rosen jordens hårde skal
ved vintertid. I andet vers tydes rosen som Marias
barn, der tænder lys i mørket. I tredje vers gælder det
rosens sarthed og finhed, der dog overvinder verdens
synd.
Selv om Jesus ikke nævnes ved navn, kan rosen kun
tolkes som ham. Profeten i første vers er Esajas, der
profeterede om Messias, og som Grundtvig skrev en
mægtig adventssalme om i ’Blomstre som en rosengård’.
Andet vers foregår som i Juleevangeliet, hvor en

himmelsk hærskare af engle kvæder, dvs. synger.
Den nybagte mor, Maria, holder barnet, hvorfra lyset
kommer midt i mørket.

Som et dobbelt statsborgerskab

I tredje vers kombineres poesien elegant med
troslæren. Rosen er fin og lille, men Jesus er samtidig
”mand og Gud”, dvs. fuldt ud menneske og fuldt ud
Gud.
Hvordan det? Jo, hvis man har dobbelt statsborgerskab, så er man ikke f.eks. halvt canadier og halvt
dansker, men helt og fuldt canadier og helt og fuldt
dansker.
Jesus, Guds og Marias søn, skulle gennem sin
korsdød blive menneskeslægtens befrier. Jesus er altså
Messias, verdens lys og vores genløser eller forløser,
der befrier mennesket. En rose er en rose er en rose.

Melodi med sprød sarthed

Ophavsmanden til salmens melodi er ukendt, men
blev nedskrevet i 1609. Den er med til at give salmen
sin helt egen karakter med sin sprøde sarthed, der
kalder på vores undren og forundring over det ny, der
uventet bryder ind i verden julenat.
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 Fængselspræsten skriver
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Tilgivelse

Af Mette Kruse Andersen, fængselspræst
Denne artikel om tilgivelse er nummer tre i rækken og skal ses i sammenhæng med artiklerne om
Skam og Skyld i de forrige udgaver af kirkebladet.
Hvor mange gange skal jeg tilgive min broder,
når han forsynder sig imod mig? Således lyder
spørgsmålet fra Peter til Jesus.
Det er som om, Peter kun til en vis grænse kan
tilgive. For på et eller andet tidspunkt må det da
være nok. På et eller andet tidspunkt må han da
kunne forstå, at han ikke kan forvente mere tilgivelse. I Peters spørgsmål er tilgivelsen begrænset,
og spørgsmålet går blot på, hvor grænsen går. En
afgrænsning for tilgivelsen er forudsat.
Men man kan overveje, om tilgivelse, der er
afgrænset, eller som kræver noget til gengæld, er
tilgivelse i egentlig forstand?

Tilgivelse kan ikke handles med

I et Fængsel – og mange andre steder i øvrigt,
både indenfor og udenfor murene – opstår der
en form for ”købmandskab”, når det kommer til
tilgivelse. Det er noget, der handles med - der
forventes noget igen. For at modtage tilgivelse skal
man yde noget, sådan er holdningen. Og sådan
er holdningen også, når det kommer til Guds
tilgivelse: ”Jeg har syndet, og nu må jeg bevise, at
jeg er tilgivelse værd”.
Men vores liv leves ikke på beregning, det ville
gøre livet umuligt at leve.

Du er selv blevet tilgivet

Jesu svar falder da også prompte til Peter: Du skal
tilgive op til syvoghalvfjerds gange. Hvilket bety-

der, at du altid og hver gang skal tilgive din næste.
For hvad det kristne evangelium gør, er, at det
altid taler til den, der har behov for tilgivelse.
Evangeliet taler derfor til os. Vi skal tilgive hver
gang, fordi vi selv er den, der er blevet tilgivet.
Vi skal åbne livet for hinanden, som Gud åbner
det for os. Vi står aldrig i den retfærdige position,
hvor vi kan stå og fundere over, om det nu også er
rimeligt at tilgive. Vi er altid den, der har behov
for tilgivelse, ikke syv gange, men altid.

Nåden findes, fordi vi er skyldige

Når Jesus siger tilgiv hver gang, er det jo fordi, vi
svigter hver gang. At sige at vores liv ikke indeholder svigt, skyld og manglende tro på Gud
er i første omgang tegn på dårlig hukommelse,
og dernæst er det at forvandle evangeliet til det
pure ingenting og gøre alt til forloren pænhed og
moralsk overfladiskhed. Vi svigter og forbryder os,
og det er det, evangeliet om den korsfæstede og
opstandne Jesus siger til os.
Hvis vi ikke svigtede og kunne leve og handle
i en klar tro på Gud, så kunne Jesus have være
fri for at ende på korset. Men han hænger der for
vores skyld; fordi vi står i livet som dem, der har
behov for tilgivelse.
Kristendom er, at nåden lyder ind i en skyldig
verden. I fængslet kan mange næsten ikke udholde at høre tilgivelsens ord, da tilgivelsen er
så stor, at den er svær at tage imod. Man finder
på alverdens krumspring for at sætte grænse for
tilgivelsen. Men vi har behov for nåden, fordi vi er
skyldnere.
Det er os, nåden møder. Det er os, nåden skal
virke i, og det er os, der skal tro det.

De ni sogne
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Minikonfirmand i Svinninge
Til januar indbydes alle børn, som går i 3.
klasse på Svinninge Skole til minikonfirmand.
Børnene indbydes via brev, som deles ud på
skolen, og det kommer også på intra.
Til minikonfirmand lærer man gennem leg,
historier og kreative aktiviteter om kirken,
bibelens fortællinger og kristendommen. Hver
gang bliver der serveret lidt at spise og drikke.
Vi mødes efter skoletid onsdag eftermiddag
fra kl. 14.30 til 16.00.
Minikonfirmander fra foråret 2018
Foto: Asbjørn Hansen

Babysalmesang i Skamstrup og Svinninge
Sang og musik, bevægelse og rytmik for mor og baby i kirkens flotte rym og akustik
Kom og vær med i Skamstrup kirke kl. 10.00 om
tirsdagen eller i Svinninge kirke kl. 10.00 om
onsdagen. 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 2-12 måneder. Nærmere information og tilmelding:
Skamstrup: Mona Hoelgaard Madsen - 21 43 40 45
eller mail monahoelgaard@hotmail.com.
Svinninge: Elsebeth Dyekjær Kruse 23 83 67 77
eller mail: elsebethkruse@hotmail.com.
Det er gratis, og alle er hjerteligt velkomne.

Dåbsklude fra fængslet i Jyderup
Landet over mødes strikkeglade for at strikke eller
hækle dåbsklude med kristne symboler, som skal være
en gave fra menigheden til dåbsbarnet.
I løbet af sommeren flyttede de første kvinder ind
i Jyderup Fængsel og nu hækles der dåbsklude, som
skal foræres til dåbsbørn i Hjembæk og Svinninge.
De kvinder der hækler dåbskludene, synes det er
vigtigt, at de får lov til at bidrage til noget, andre kan
få glæde af.
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Billeder udtrykker dybe følelser
Tina Dyhr udstiller i Jyderup Sognegård fra januar til marts 2019
Tina Dyhr har tegnet og malet det meste af livet,
da en del af hendes uddannelse havde med form og
farver at gøre. Her fortæller hun om sin kunst:
”At male er en fantastisk måde at udtrykke sine
følelser på. Når jeg betragter et af mine billeder fra en
bestemt periode i mit kunstnerliv, tager jeg ofte mig
selv i at overveje, hvad der egentlig rørte mine tanker,
da jeg skabte det. Det er ikke altid, jeg finder et
konkret svar, men jeg kan se på farverne, hvordan jeg
har haft det. Det er underligt, hvordan hjernen kan
udtrykke mentaliteten gennem farverne.

Jeg har på det seneste arbejdet en del med lokalkunst. Det begyndte med en forespørgsel på et motiv
af Holbæk set fra havnefronten. Jeg kastede mig ud
i opgaven, og til min store lettelse blev min kunde
overvældet. Det endte med, at jeg malede to store
malerier fra Holbæk.

Ballet og havnefront

Mine billeder af balletdansere taler deres eget sprog.
De kommer frem, når jeg har en stille stund af ro
omkring mig. De bliver skabt, fordi de udtrykker det
smukke stykke kunst, som ballet er i sin form og i
gengivelsen af en historie. Sjælen er altid med.
Jeg tror, de fleste, der er maler som hobby, gør det
for at slappe af og lade tankerne flyve. Jeg elsker at
vise billeder frem på udstillinger, og derfor gør jeg det
og bliver ved med det.

Gudstjenester på ældrecentrene
Elmelunden

Lunderosevej

Rosenvænget

Svinninge Ældrecenter

Alle andagter er kl. 14.30.

Alle andagter er kl. 14.30.

Alle andagter er kl. 13.30.

Alle andagter er kl. 13.30.

Onsdag d. 12. dec, LUJ
Onsdag d. 23. jan. HEB
Onsdag d. 20. feb. LUJ

Onsdag d. 9. jan. HEB
Onsdag d. 6. feb. HEB

Torsdag d. 20. dec KAB
Torsdag d. 3. jan. KBF
Torsdag d. 7. feb. KAB

Tirsdag 18. dec. AH
Tirsdag 8. jan. DT
Tirsdag 5. feb. LW

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal

Kundby

St. Bjergby-Mørkøv

Hjembæk-Svinninge

Tirsdag d. 15. januar
Torsdag d. 21. februar
Møderne afholdes i præstegården
kl. 19.30.
Onsdag d. 9. januar
Onsdag d. 20. februar
Møderne afholdes i præstegården
kl. 19.30.

Tirsdag d. 8. januar
Tirsdag d. 5. februar
Møderne afholdes
i præstegården kl. 19.00.
Tirsdag d. 22. januar
Torsdag d. 21. februar
Tirsdag d. 19. marts
Møderne afholdes
i Sognehuset kl. 18.30.

Jyderup

Torsdag d. 3. januar
Mødet afholdes kl. 19.00
i Sognegården i Jyderup.
Februarmødet bekendtgøres i
JyderupPosten.

Holmstrup

Torsdag d. 17. januar
Torsdag d. 14. februar
Møderne afholdes kl. 19.00 i
Sognegården i Jyderup.

De ni sogne
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Gudstjeneste på Ældrecentret

Tekst og fotos: Asbjørn Janke Hansen
Som det fremgår på siden her overfor, er der gudstjenester på ældrecentrene i både Jyderup, Mørkøv og
Svinninge en gang om måneden. De er åbne for alle beboere, pårørende og andre ældre i byen.
Den 9. oktober var der gudstjeneste på Svinninge
Ældrecenter. Lene Karlsen hjalp til denne dag med
at tænde lysene på det nydelige alterbord, hvor en
trefløjet altertavle - malet af konfirmander - var sat op.
Salmebøger med stor skrift var fundet frem og små
glas til dem, der vil deltage i nadveren stillet klar på
bordene.
Sognepræst Dorthe Thaulov fra Gislinge og organist Kristin Lomholt fra Svinninge ledte os gennem
efterårssalmer, trosbekendelse, prædiken, fadervor,
altergang og velsignelse.
Bagefter kom der æblekage og kaffe på bordene.

Erna har bo
et

på centeret i

8 år.

Erna er 93 og bor på Svinninge Ældrecenter
på 8. år. Hun har hørt til Kundby kirke, hvor hun
er konfirmeret og hendes forældre ligger begravet.
Før i tiden var hun nattevagt på Skarridsøhjemmet i
Jyderup:
”Det er dejligt at komme til gudstjeneste her. I
hverdagen kan man nogle gange blive lidt ked af
det, men til gudstjenesterne liver man op og synger
salmer”.

Erik Jørg

Erik Jørgensen er helt ny bruger af centeret, og det er
første gang, han er med til gudstjeneste her. Han har
boet i Svinninge siden 1956 og blev viet i Svinninge
Kirke af Frede Ellitsgaard. Han har været kommis
i Brugsen i Kundby og senere ansat ved Grovvaren
i Svinninge. Efter en hjerneblødning fik han svært
ved at tale: ”Jeg kunne ikke sige mit eget navn.
Jeg kunne ikke bede Fadervor. Jeg kunne ikke sige
mit konfirmandvers, som var ”Du som vejen er og
livet…”.
Men genoptræning har bragt talen tilbage, og
han er rigtig glad for at kunne komme til sin gamle
en.
leder Anne Eriks
er
nt
ce
ed
m
hjemby og være med til gudstjeneste.
le
ta
ensen i sam
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December
Lørdag d. 1. december
Kirkerne i Mørkøv
Julemarked
Sted: Stigs Bjergby Kirke og Forsamlingshus kl. 14.00-17.00
I samarbejde med Beboer- Støtteog Idrætsforening afholder Kirkerne i Mørkøv julemarked.
Vi begynder i Stigs Bjergby
Kirke og herefter går vi ud og
tænder juletræet. Så åbner boderne
i forsamlingshuset, og der er salg af
nisser, dekorationer, hjemmebagte
æbleskiver og andet godt. Kl. 16.00
opfører minikonfirmanderne deres
krybbespil på scenen i forsamlingshuset.
Søndag d. 2. december
Kirkerne i Mørkøv
Tænd-lyset-fest
Sted: Skamstrup Mølle kl. 16.00
I samarbejde med Møllelauget og
Foreningen Skamstrup og Omegn
samles vi om at tænde lyset og begynde julemåneden. Vi mødes kl.
16.00 ved møllen og synger om lys
og jul sammen i kirken kl. 16.30.
Herefter går vi i fakkeltog til
forsamlingshuset, hvor der serveres
noget godt at spise og drikke til
alle. Velkommen til store og små!
Søndag d. 2. december Holmstrup
Julekoncert med Ars Nova
Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
Koret synger et traditionelt juleprogram med både ældre og nyere
musik. Der vil være både danske

Meer-Musik giver julekoncert i Mørkøv kirke 5. december kl. 19.30
sange og salmer samt engelske
Christmas carols. Dirigent er
Solveig Bjergkvist, organist og korleder i Pedersborg Kirke i Sorø.
Tirsdag d. 4. december Kundby
Julekoncert med Gospelkoret
Sted: Kundby Kirke kl. 19.30
Onsdag d. 5. december
Kirkerne i Mørkøv
Julekoncert med koret
Meer-Musik
Sted: Mørkøv Kirke kl. 19.30
Kom og oplev julens sange sunget
og fortolket af vores fantastiske
lokale kor ”Meer-Musik” under
kyndig ledelse af Annelies Van der
Meer. Det er en stor fornøjelse at
høre, hvordan de fortolker og leger
med kendte danske julesange.
Der opføres også Christmas
Carols og andre udenlandske julesange. Traditionen tro vil der også
blive rig lejlighed til at synge med
på nogle af vores kendte danske
julesalmer. Det er et program, som
får os bragt i julestemning; så kom

Ars Nova giver julekoncert
i Holmstrup kirke
den 2. december
kl. 16.00

Foto: Jeppe Bjørn

og vær med denne aften. Bagefter
er der lidt julegodter i våbenhuset.
Det er gratis.
Tirsdag d. 11. december
Kirkerne i Mørkøv
Tirsdagstræf: Julemøde
Sted: Skamstrup Præstegård kl.
15.00-17.00
Vi begynder i kirken og går derfra
over i præstegården, hvor vi hører
en julehistorie, og der er kaffe,
kage, sang og hyggeligt samvær.
Onsdag d. 12. december
Kirkerne i Mørkøv
Adventskoncert med
Jyderup Sangkor
Sted: Skamstrup Kirke kl. 19.30
Det er efterhånden blevet en fast
tradition, at Jyderup Sangkor giver
julekoncert i Skamstrup Kirke. En
tradition, som både korsangerne og
publikum glæder sig til.
”Det bliver ikke jul, før Jyderup
Sangkor har sunget julen ind i
Skamstrup Kirke!”
Ved koncerten dirigeres koret af
korleder Ulla Hempel og akkompagneres af korets faste musikere
på klaver, tværfløjte, bas og trommer. Jyderup Sangkors repertoire er
hele tiden under udvikling og har
rødder i både nyt og gammelt. Den
danske sangskat er rammen om
korets musikalske univers og flettes
sammen med andre genrer fra pop,
swing, viser og standards til salmer
og gospel.
Efter koncerten er der samvær og
hygge i forsamlingshuset. Kom og
vær med til et dejligt arrangement.
Det er gratis.

De ni sogne 
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Torsdag d. 13. december Kundby
Luciaaften med Kundby skole
og Kundby kirkes gospelkor
Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
Søndag d. 16. december Svinninge
Julekoncert med
Carsten Knudsen på ukulele
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
Carsten Knudsen - kendt fra komiker-trioen ”De Nattergale” - er
også kendt for at være Danmarks
bedste ukulelespiller. En ukulelekoncert med Carsten Knudsen er
en særlig smuk og intim oplevelse.
Ved denne solo-koncert folder
Carsten sin musik ud for os. Med
instrumentets helt unikke og fine
klang kan vi se det lille Jesusbarn
for os i krybben. Instrumentets
enkelhed giver os mulighed for selv
- med vores egen forestillingsevne
- at se billederne fra julens fortællinger.
Carstens koncert vil lægge op til
både eftertænksomhed og latter,
og som et fingeraftryk fra Carsten
vil den være fyldt af charme og
finurlighed.
Koncerten varer ca. 1 time.
Efter koncerten byder Svinninge Kirke på et juletraktement i
kirkens våbenhus.
Søndag d. 16. december
Kirkerne i Mørkøv
De ni læsninger
Sted: Frydendal Kirke kl. 19.30
Vi hører bibelske fortællinger

Lucia i Kundby kirke - i år den 13. december kl. 19.00

Carsten Knudsen fra ”De Nattergale” udfolder julens budskab med sin
ukuleles fine klang ved julekoncerten i Svinninge 16. dec. kl. 16.00
og musik om det store forløb fra
skabelse til fuldendelse med julens
evangelium og Jesu fødsel midt i
tidens fylde.

Medlemmer af menigheden
læser teksterne, og sammen synger
vi salmer, som hører til. Bagefter
serveres der et glas vin i våbenhuset.
Onsdag d. 19. december Kundby
Juleindledning for hhv.
børnehus/dagpleje og skole
Sted: Kundby Kirke kl. 9.30 og kl.
10.30

Jyderup Sangkor synger i Skamstrup Kirke den 12. dec. kl. 19.30

Mandag d. 31. december Kundby
Nytårsaftensgudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 14.00
Lad os slutte det gamle år og sige
velkommen til det nye med en
gudstjeneste og et glas champagne.
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Januar
Mandag d. 1. januar
Kirkerne i Mørkøv
Nytårsgudstjeneste
Sted: Frydendal Kirke kl. 16.00
Vi fejrer det nye års komme sammen ved denne nytårsgudstjeneste,
og efter gudstjenesten byder vi på
et lille glas og kransekage, så vi
kan skåle og ønske hinanden godt
nytår.
Søndag d. 6 januar
Kirkerne i Mørkøv
Helligtrekongersfest
Sted: Stigs Bjergby Præstegård kl.
12.00
I 2019 falder Helligtrekongersdag
på en søndag, og derfor holder vi
helligtrekongersfest som en ”let
julefrokost” lige efter gudstjenesten
i Stigs Bjergby Kirke.
Undervejs vil vi synge, og sognepræst Karsten Bjerreskov Farup vil
fortælle lidt om Helligtrekonger.
Vi slutter med sang og portvin
ved juletræet i præstegården.
Tirsdag d. 8. januar
Kirkerne i Mørkøv
Tirsdagstræf :
Fra Grønland til Bali
Sted: Skamstrup Præstegård kl.
15.00-17.00
David Leadbetter, tidligere arkitekt fra Holbæk, kommer denne
eftermiddag og fortæller om,
hvordan livets tilfældigheder kan
bringe en vidt omkring i verden og
give store oplevelser.
Titlen på hans foredrag er: Fra
Grønland til Bali og fra Sibirien til
USA.
Som sædvanlig er der kaffe,
kage, sang og hyggeligt samvær.
Torsdag d. 17. januar Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue kl.
19.00-21.00
Der bliver strikket og hæklet på
dåbsklude og varme tæpper, eller
hvad man nu lige har gang i.

De ni sogne

Rasmus Birkerod
fortæller om sin vej
fra sportsjounalist
til bibelnørd
23. januar
kl. 19.00
i Jyderup Sognegård

Torsdag d. 17. januar
Kirkerne i Mørkøv
Filmaften i Kirkerne i
Mørkøvs filmklub
Sted: Stigs Bjergby Præstegård kl.
19.30
Vi hører et lille oplæg om aftenens
film. Så ser vi film på storskærm,
og bagefter får vi et lille traktement og taler om filmen.
Medlemskab af filmklubben
koster 20 kr. Kontakt sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup for nærmere information.
Onsdag d. 23. januar Jyderup
Fra sportsjournalist
til bibelnørd
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
Den populære TV-vært, Rasmus
Birkerod, stod bag det prisvindende trosprogram ”Præstens Lektie”.
Indgangsvinklen for Rasmus var
at slippe pænheden og blufærdigheden og gå lige til præsterne, som
kun en sportsjournalist kan gøre
det.
I november 2017 sagde han et
ellers attraktivt job som studievært
op for at blive selvstændig. I dag
tilrettelægger og guider han pilgrimsrejser til Israel og Palæstina,
holder foredrag om tro og eksistens
og arbejder som kommunikationsmedarbejder i Roskilde Stift.
Ved dette foredrag får du fortællingen om, hvordan en sportsjournalist blev bibelnørd - og du bliver

udfordret på spørgsmål om tro og
etik. Rasmus vil bl.a. indvie os i,
hvilke passager i Bibelen, der har
haft livsforandrende betydning for
ham.
Torsdag d. 24. januar Jyderup
Spaghettigudstjeneste
Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste i øjenhøjde for hele
familien. Kom og mød sognepræst
Lars Ulriks gode ven Robert, der

Lars Ulrik med dukken Robert
er nysgerrig efter at vide mere om
alt det der med Gud.
Vi hører om at blive væk og blive
fundet igen. Der er fortælling,
nadver, brød og saft, og til sidst får
vi at vide, at Gud godt kan lide os.
Efter gudstjenesten byder vi på
gratis mad i Sognegården.
Lørdag d. 26. januar Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby Præstegård, konfir-

De ni sogne
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mandstuen kl. 14.00
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe.
Alle er velkomne.

men i præstegården.
Det er gratis, og man skal ikke
melde sig til, men endelig bare
komme og være med.

Søndag d. 27. januar Jyderup
Fællessang i Sognegården
Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
Børge Nielsen og Birgitte Krossing
Hansen vil - som udgangspunkt vælge nogle sange/salmer, som vi
alle vil synge sammen.
Desuden vil der være mulighed
for at komme med forslag til andre
sange/salmer fra Højskolesangbog
& salmebog, (inden for de kategorier, som er bestemt), og vi vil efter
bedste evne forsøge at efterkomme
ønskerne.
Vi håber på en god og hyggelig
eftermiddag. Alle er velkomne.

Torsdag d. 31. januar Holmstrup
Stillegudstjeneste
Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.
En stillegudstjeneste er ment
som et åndehul midt i en travl
hverdag – en stund til fællesskab,
stilhed og eftertanke.
Under tjenesten vil vi gennem
den gamle kristne meditationspraksis ”Lectio Divina” høre
kristendommens evangelium,
så det kan blive tilegnet på en
anden måde end ved den traditionelle gudstjeneste.
Efter gudstjenesten inviteres der
til fællesspisning i kirken, tilberedt
af frivillige hænder.
Alle er velkomne!

Tirsdag d. 29. januar
Kirkerne i Mørkøv
Sangaften: Kyndelmisse, vinter
og tidligt forår
Sted: Skamstrup Præstegård kl.
19.30
Organist Kristian Nygaard Olsen
og kirkesanger Mona Hoelgaard
inviterer til vintersangaften i præstegården. Vi skal synge sammen
fra Højskolesangbogen og høre
bredt fra den danske sangskat.
Velkommen til fællessang, lidt
godt til ganen og hyggeligt samvær.
Onsdag d. 30. januar
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. Vi synger nogle af de samme salmer hver gang og får fortalt
en historie om Gud og Jesus.
Så er der altergang og endelig får
vi Guds velsignelse med. Bagefter
spiser vi spaghetti og kødsovs sam-

Torsdag d. 31. januar Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue kl.
19.00-21.00
Der bliver strikket og hæklet på
dåbsklude og varme tæpper, eller
hvad man nu lige har gang i.

Februar

Pia Boda
Lørdag d. 2. februar Hjembæk
Kyndelmisse fejres
med sang og musik
Sted: Hjembæk Kirke kl. 19.30
Endnu en gang fejrer vi midvinteren i Hjembæk Kirke, hvor musik

og sang vil fylde kirken i forventning om, at lyset vil komme
tilbage og forrådet slå til.
I år har vi inviteret saxofonisten og komponisten Pia Boda til
at medvirke. Hun er født I Los
Angeles, men kom 6 år gammel til
Danmark, hvor hun er vokset op.
Her afsluttede hun i 1992 Det
Rytmiske Konservatorium i København.
Pia Boda har udgivet flere CDer.
Hun bevæger sig indenfor genrer
som jazz, latin og improvisationsmusik og underviser bl.a. på Den
Rytmiske Højskole i Vig.
Søndag d. 3. februar
Kirkerne i Mørkøv
Kyndelmissegudstjeneste
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 10.30
Kyndelmisse er oprindelig en
lysmesse, som markerer, at nu går
vinteren på hæld, og at vi nu går
mod lysere tider. Derfor tænder
vi flere lys i højmessen, hører lidt
stemningsfuld musik og spiser
efterfølgende pandekager i præstegården (se også side 2).
Onsdag d. 6. februar Kundby
Børnekirke med efterfølgende
fællesspisning - også for voksne!
Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Før i tiden kaldte vi det spaghettigudstjeneste, men nu er menuen
udvidet. Vi begynder dog som
sædvanlig med en kort gudstjeneste i kirken, og så går vi i præstegården for at spise.
Tilmelding til præst Lene Wadskær senest d. 31. januar.
Tirsdag d. 12. februar Svinninge
Hverdagsgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke og sognehus
kl. 17.00-19.00
En kort og anderledes gudstjeneste
ved Asbjørn Janke Hansen.
Der er fællesspisning i sognehuset bagefter.
ilmelding til spisning sker til
Hans Georg Glumby på telefon
23 62 90 64.
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Tirsdag d. 12. februar
Kirkerne i Mørkøv
Tirsdagstræf
Sted: Skamstrup Præstegård kl.
15.00-17.00
Ole Hahn Petersen, der selv er
opvokset i Mørkøv og har haft
Mørkøv Bogtrykkeri, er en ivrig
pilgrimsvandrer, der har gået på
pilgrimsruter flere steder i Europa.

men også forældre og alle andre
er velkomne til denne anderledes
og åbne form for kirkesamvær,
hvor man selv finder sin vej gennem gudstjenesten og deltager på
forskellig vis.
Lørdag d. 23. februar Kundby
Lørdagssang
Tid og sted: Kundby Præstegård,
konfirmandstuen kl. 14.00
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe. Alle er
velkomne.
Søndag d. 24. februar Svinninge
Børnekorets musical
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
Igen i år opsætter Svinninge kirkes
børnekor en musical hen over en
weekend. Kom og oplev deres sang
og optræden.

Denne dag kommer han og fortæller om sin pilgrimsvandring på
Camino Portugues, der begynder
fra Lissabon og slutter i Santiago
de Compostella – en tur, hvor Ole
mødte paven i Fátima, der i sig
selv er et besøg værd.
Ole kan fortælle i timevis, men
der bliver også tid til lidt fællessang og selvfølgelig kaffe og kage.

Onsdag d. 27. februar
Kirkerne i Mørkøv
Godnatgudstjeneste
Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Godnatgudstjeneste for småbørn,
deres familier og alle andre, der
kunne have lyst til at synge og lege
i kirken. Vi har tændt lys og lagt
madrasser på gulvet, og vi starter
med at sidde og spise lidt sammen,
og så synger vi forskellige sange og
hører en godnathistorie. Musen
Hubert er også med. Man må
meget gerne have sit sovedyr og
nattøj med.

Torsdag d. 14. februar Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue kl.
19.00-21.00
Der bliver strikket og hæklet på
dåbsklude og varme tæpper, eller
hvad man nu lige har gang i.

Torsdag d. 28. februar Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue kl.
19.00-21.00
Der bliver strikket og hæklet på
dåbsklude og varme tæpper, eller
hvad man nu lige har gang i.

Lørdag d. 16. februar Svinninge
Familiegudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små.

Torsdag d. 28. februar
Kirkerne i Mørkøv
Filmaften i Kirkerne i
Mørkøvs filmklub
Sted: Stigs Bjergby Præstegård kl.
19.30
Vi hører et lille oplæg om aftenens
film. Så ser vi film på storskærm,
og bagefter får vi et lille trakte-

Ole Hahn Petersen ved kirken i
Fátima, Portugal. Hør ham fortælle
i Skamstrup Præstegård 12. feb.

Torsdag d. 21. februar Svinninge
Freestyle-gudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
Konfirmanderne er selvskrevne,
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ment og taler om filmen.
Medlemskab af filmklubben
koster 20 kr. Kontakt sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup for nærmere information.
Torsdag d. 28. februar Jyderup
Spaghettigudstjeneste
– kom gerne udklædt!
Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste i øjenhøjde for hele
familien. Kom og mød sognepræst
Lars Ulriks gode ven Robert, der
er nysgerrig efter at vide mere om
alt det der med Gud.
Vi hører om at tage maske på og
maske af.
Der er fortælling, nadver, brød
og saft, og til sidst får vi at vide, at
Gud godt kan lide os. Efter gudstjenesten byder vi på gratis mad i
Sognegården og tøndeslagning for
de små.

Marts
Søndag d. 3. marts Kundby
Fastelavnsgudstjeneste med spillemændene, Baggårdens Bolsjer
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Først går vi i kirke – gerne udklædte - og siden skal katten slås af
tønden i forsamlingshuset.

Baggårdens Bolsjer
Søndag d. 3. marts
Kirkerne i Mørkøv
Fastelavnsgudstjeneste
Sted: Skamstrup Kirke kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste i Skamstrup Kirke efterfulgt af tøndeslagning og fastelavnsboller i konfirmandstuen. Det er gratis, og
alle er meget hjerteligt velkomne
– både med og uden udklædning.

Nyt fra Indre Mission og kirkebøgerne
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IM Jyderup

IM Nordvest

Drivsåtvej 35, 4450 Jyderup.
Kontakt: Finn Hansen: telefon 59 27 71 02
Mail: finn.agnete@hansen.mail.dk

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

December

December

Tirsdag d. 4. kl. 19.00: Taler Harry Dalgård, Dianalund.
Bogsalg.
Tirsdag d. 11. kl. 19.00: Sang og bedeaften.
Lørdag d. 29. kl. 19.00: Julefest. Taler Kaj Lund, Herlev.

Januar
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Mandag d. 10. kl. 19.15: Møde v. Kurt Kristensen
Lørdag den. 15. kl. 15.00: Julefest for hele familien v. Thomas
Kildeholm Jensen på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv.
Tilmelding se nederst.

Januar:

Evangelisk Alliance Bedeuge:
Søndag d. 6. kl. 14.30: Luthers Mission, Mørkøv.
Tirsdag d. 8. kl. 19.00: Indre Mission, Jyderup.
Torsdag d. 10. kl. 19.00: Kristen Center Jyderup.

Mandag d. 7. kl. 19.15: Matt. 16, 13-26 v. Birger Daniel Pedersen
Fredag d. 11. kl. 18.00: F-aften med fokus på bøn - for hele
familien på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv.
Tilmelding se nederst.
Mandag d. 21. kl. 19.15: Undervisning: Esters bog (1-2)
v. Christian Rasmussen.

Februar

Februar:

Alle er meget velkomne til møderne.

Alle er velkomne til møderne!
Hvis du/I ønsker at deltage i fællesspisningen ved Julefesten eller
F-aftnerne, er prisen 25 kr. Tilmelding sker på tlf. eller sms på 28
78 02 71 eller faften2@gmail.com senest onsdagen før arrangementet afholdes.

Onsdag d. 6. kl. 19.00: Kirkehøjskole i Sognegården.
Tirsdag d. 12. kl. 19.00: Taler: Missionær Henrik Bøje
Jensen, Skovlunde.
Onsdag d. 20. kl. 19.00: Kirkehøjskole i Sognegården.
Tirsdag d. 26. kl. 19.00: Årsmøde.

Mandag d. 4. kl. 19.15: Undervisning: Esters bog (2-2)
v. Christian Rasmussen
Fredag d. 8. kl. 18.00: F-aften v. Kasper Drejer Christensen
for hele familien på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv.
Tilmelding se nederst.
Mandag d. 18. kl.19.15: Himlen - Mads D. Mølgaard Madsen.

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 og 12
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 og 12
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 15
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 9-12.
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: 59 27 55 02

Mobil: 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
Nordre Fasanvej 158, 4. th.
2000 Frederiksberg
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

15.30 KAB

09.15 KBF

Ingen

10.30 KBF

Skamstrup

24/12 Juleaften

25/12 Juledag

26/12 2. juledag

30/12 Julesøndag

Januar

Skamstrup

Februar

10.30 KBF

Ingen

17/2 Septuagesima

24/2 Seksagesima

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Ingen

Frydendal

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Ingen

16.00 KAB

Frydendal

Ingen

Ingen

Ingen

14.00 KAB

Ingen

19.30 KAB

10.30 KBF

Ingen

Frydendal

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 NW = Niels Willert
HEB = Henriette Barkholt LUJ = Lars Ulrik Jensen

09.15 KAB

10/2 Sidste s. e. Hellig 3 k.

Ingen

Ingen

27/1 3. s. e. Hellig 3 konger

4. s. e. Hellig 3 konger

09.15 KBF

20/1 2. s. e. Hellig 3 konger

3/2

10.30 KAB

Ingen

13/1 1. s. e. Hellig 3 konger

Hellig tre konger

10.30 KAB

23/12 4. søndag i advent

6/1

Ingen

16/12 3. søndag i advent

Ingen

Ingen

9/12 2. søndag i advent

Nytårsdag

10.30 KAB

2/12 1. søndag i advent

1/1

Skamstrup

December

Ingen

Ingen

Ingen

10.30 KBF

09.15 KAB

Ingen

Ingen

Ingen

09.15 KBF

Ingen

10.30 KBF

Boblevand

09.15 KAB

Ingen

10.30 KAB

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

09.15 KAB

Ingen

Ingen

10.30 KBF

Ingen

10.30 MKA

Ingen

10.30 AH

Ingen

Hjembæk

10.30 MKA

Ingen

10.30 AH

Ingen

14.00 AH

Hjembæk

Ingen

10.30 AH

Se Kundby

14.00 AH

13.00 KBF
16.00 KBF
10.30 KBF

Ingen

10.30 AH

Ingen

10.30 MKA

Hjembæk

Ingen

10.30 KBF

Ingen

09.15 KAB

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

10.30 KAB

Ingen

14.30 KBF

Ingen

Ingen

09.15 KBF

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

Spisning

Ingen

10.30 LUJ

09.00 HEB

09.00 HEB

Jyderup

10.30 LW

09.00 AH

10.30 LW

10.30 LW

Kundby

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

Ingen

Kundby

10.30 LW

Se Hjembæk

10.30 LW

09.00 LUJ

10.30 LUJ

10.30 HEB

Ingen

Holmstrup

10.30 LUJ

9.00 LUJ

10.30 HEB

09.00 LUJ

Ingen

Holmstrup

10.30 HEB

10.30 HEB

09.00 LUJ

14.30 LUJ

10.30 LUJ

09.00 LUJ

10.30 HEB

10.30 HEB

Holmstrup

Kor medvirker

Familie-gudstjeneste

10.30 LUJ

09.00 LUJ

09.00 HEB

10.30 HEB

Jyderup

Ingen

10.30 LUJ

9.00 HEB

10.30 LUJ

14.00 HEB

Jyderup

Ingen

Ingen

10.30 LUJ

14.00 & 16.00 13.00 HEB
LW
16.00 LUJ

10.30 LW

09.00 AH

10.30 NW

10.30 NW

Kundby

Kirkekaffe

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

Svinninge

Ingen

09.00 LWM

Ingen

10.30 AH

Ingen

Svinninge

10.30 MKA

Ingen

Se Kundby

11.00, 13.00
& 15.00 AH

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

Ingen

Svinninge

