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KViST - en succeshistorie
Folkekirkens Skoletjeneste har oplevet en stor vækst de seneste år.
Pia Lykke Kongsgaard fortæller her om arbejdet.
Tekst og foto: Asbjørn Janke Hansen
Kirke og skole har historisk set været tæt knyttet til hinanden, men i nyere tid er forholdet
kølnet en del. Skoleverdenen har frabedt sig
kirkens indblanding og forkyndelse. Det har
afstedkommet en nytænkning fra kirkens side,
som bl.a. har resulteret i minikonfirmand.
En anden knopskydning har været Folkekirkens Skoletjeneste, som efterhånden har
eksisteret en del år. I første omgang var det
Odsherred, der fik et arbejde i gang. Senere er
Holbæk fulgt med og senest også Ringsted og
Sorø. Her i området kalder de sig KViST og
har tre ansatte konsulenter.

Pia Kongsgaard
glæder sig til at se,
hvordan kataloget
for 20/21 bliver
modtaget.

Over 10.000 tilmeldte elever

En af dem er Pia Lykke Kongsgaard, som er læreruddannet fra Holbæk. Jeg har besøgt hende på Udviklingscenteret i Sdr. Asmindrup for at høre, hvordan det
går.
- I de tre år, jeg har været med, har vi gennemgået
en enorm udvikling. For tre år siden nåede vi ud til
omkring 2.000 elever, nu når vi ud til over 10.000.
Det svarer til over 500 skoleklasser.
Måske var lærerne lidt betænkelige i
begyndelsen og skulle lige se, hvad
vi var for nogle. Men nu har mange
haft erfaring med vores projekter
og fundet ud af, at der er en masse
godt at hente.

Julekalender blev et hit

KViST udarbejder undervisningsmateriale – ofte
i tværgående forløb. Det er spændende og lærerige
projekter om f.eks. Kierkegaard, kirkehistorie, etik,
salmer, kærlighed og tro. De tilbyder også lærerkurser,
så lærerne er klædt godt på til undervisningen. Alt
sammen gratis, da KViST er finansieret af provstiernes
menigheder.
- Jeg er rigtig glad for mit arbejde, for det er fyldt
med kreativitet og ret forskelligartet. Nogle dage sidder
jeg på kontoret, andre dage er jeg ude og hjælpe til med
projekter. Ideer bliver til virkelighed, og jeg kan være
med til at børn og unge får et møde med den lokale
kirke.
- For tre år siden fik vi ideen til en julekalender for
indskolingen. ”Julemysteriet” kaldte vi den. Hver sko-

ledag op til jul læser klassen et afsnit fra en historie
om to børn, der går på opdagelse i deres eget lokalområde. De kommer f.eks. til Holmstrup og Svinninge
Kirke. Det materiale blev utrolig populært. Tidligere
havde der ikke været over 40 klasser til et projekt. Nu
ønskede 120 klasser at være med. Året efter skrev vi en
ny historie, og 160 klasser var med.
- Det banede vejen for os på mange måder. Nu har
vi andre projekter, som har over 100 klasser. Det bliver
spændende at se, hvordan vores projekter for 20/21
bliver modtaget.

Ikke forkynde, men gerne inspirere

Flere af projekterne indbefatter et besøg i den lokale kirke?
- Ja, vi har f.eks. et forløb i år, der hedder ”Den sidste
have”. Det er tænkt til brug i kristendomskundskab i
indskolingen og handler om død, begravelse og kirkegården - den sidste have. Der arbejdes med de symboler, vi bruger disse steder, og til sidst aftales et besøg på
kirkegården med den lokale præst. I andre projekter
mødes man måske i kirken og synger eller tager på tur
til Holbæk Museum.
- Vores arbejde er altid på skolens præmisser. Materialet, vi laver, er ikke forkyndende. Når vi f.eks. har
et projekt om tro, bliver det med mange forskellige
vinkler på begrebet tro, og ikke kun ud fra et kristent
synspunkt. Men vores arbejde har helt sikkert en langtidsvirkning, og vores ønske er at gøre de unge nysgerrige på kirke, tro og religion generelt.
Der er Folkekirkelige skoletjenester over hele landet.
De samarbejder på kryds og tværs. Du kan læse meget
mere om arbejdet på hjemmesiden kirkekvist.dk.

Præsteliste

Indhold 

Jyderup og Holmstrup
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Telefon: 29 39 69 73

Side 4-5
Nyheder

Find de nyeste tiltag og tanker på
nyhedssiderne, hvor der også står
om, hvordan du skal forholde dig
til konfirmation i 2021.

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
Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
kaab@km.dk
59 27 53 29
Hjembæk-Svinninge
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk
59 26 51 65 / 61 27 28 46
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163
2500 Valby
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk
Kundby
Lene Wadskær
Helligkorsvej 35A, 2. tv.
4000 Roskilde
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34
De ni sogne udgives af
menighedsrådene i Jyderup,
Holmstrup, Skamstrup-Frydendal,
Stigs Bjergby-Mørkøv, Kundby og
Hjembæk-Svinninge.
Ansv. red.: Ovenstående præster
Layout: Asbjørn Janke Hansen
Forsidefoto: Asbjørn Janke
Hansen
Oplag: 7.800
Bidrag til bladet sendes til:
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk

Næste deadline: 23-10-2020.
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Side 6-7
Valg til menighedsråd

Til september skal der vælges
menighedsråd. Læs her, hvorfor det
er et givende og vigtigt arbejde og
overvej, om det var noget for dig.

Side 8
Sjælesorg på internet

Coronatiden har skabt et særligt
behov for at snakke om liv, død og
tro. Folkekirken er gået på nettet.

Side 9-15
Arr., koncerter osv.

Der er masser af musik, teater,
strikkeklub, foredrag og sang at
byde på. 17. okt. kan du f.eks. møde
bugtaleren Sine og hendes frække

dukker i Skamstrup Kirke.

Side 9-15
Særlige gudstjenester

Aftengudstjenester, familiegudstjenester, godnatgudstjenester, musikgudstjenester osv. Dem finder
du også på arrangementssiderne.

Side 16
Kunstudstilling

Heidi Andersen udstiller nogle af
sine malerier i Sognegården i Jyderup. Læs om hendes bevæggrunde
for de motiver hun maler.
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Drop-in vielse i Tuse
Tuse Kirke åbner for drop-in vielse lørdag den 10. oktober mellem 14.00 og 17.00
Drop-in vielse er et kirkeligt bryllup, hvor I som par
kommer ind fra gaden uden forudgående aftale. Gift
jer ved et hyggeligt, intimt og festligt bryllup i en
smukt pyntet og stemningsfuld landsbykirke.

Alle par er velkomne

Drop-in vielse er også for jer, der i forvejen er gift på
rådhuset og ønsker en kirkelig velsignelse.
I kan komme alene, som det par I er, og I må invitere venner og familie med til drop-in vielsen. Der vil
være en sal, hvor jeres gæster kan vente, mens I aftaler
detaljerne med præsten.
Der kan være kø, inden det bliver jeres tur.
Jeres bryllupsritual er det samme som til en almindelig
vielse i kirken. Der vil ikke være en personlig tale til
jer, men der vil være diverse valgmuligheder for, at
vielsen får et personligt præg. Dette taler I igennem
med den præst, der skal varetage jeres vielse.
Selve højtideligheden tager ca. 15 minutter.

Sådan foregår det

Én af jer skal være medlem af folkekirken, når I
ankommer til kirkehuset i Tuse, Tuse Byvej 47, 4300
Holbæk. I medbringer jeres prøvelsesattest (læs mere
om det her til højre), som afleveres til kordegnen,
samt navne og adresser på to vidner. Vi sørger for
vidner, hvis I kommer alene.
Kordegnen sørger herefter for, at præsten kan give
jer en vielsesattest, når I har sagt ”ja” til hinanden.
Herefter får I en personlig samtale med den præst, der
skal vie jer.
I bliver fulgt ud som ægtepar af en brusende bryllupsmarch fra orglet eller anden skøn musik, og

Med en prøvelsesattest i hånden kan du blive viet i Tuse
Kirke den 10. oktober om eftermiddagen.
bagefter byder vi på friske bobler i Kirkehuset for at
fejre jeres ægteskab.

Prøvelsesattest

Det eneste, der kræves for at blive gift, er en prøvelsesattest, billede-id og to vidner. Ved kirkelig
velsignelse af borgerligt indgået ægteskab skal I medbringe vielsesattesten fra jeres bryllup.
For at få udstedt en prøvelsesattest skal I udfylde en
ægteskabserklæring på www.borger.dk under Familie
og børn - “Når I vil giftes”. Herefter får I via NemID
tilsendt prøvelsesattesten, som I skal medbringe på
selve vielsesdagen. Vær opmærksom på, at det kan
tage op til syv dage at få prøvelsesattesten fremsendt
– så vær i god tid med papirarbejdet. Den godkendte
attest må på vielsesdatoen ikke være mere end fire
måneder gammel.

Indskrivning til konfirmation 2021
Kundby: Hvis dit barn skal konfirmeres i Kundby Kirke i 2021, er der indskrivning til konfirmationsforberedelse efter en kort aftengudstjeneste torsdag d. 3. september kl. 19.00.
Hjembæk-Svinninge: Der er indskrivning efter gudstjenesten 6. sept. kl. 10.30 i Svinninge Kirke.
Jyderup-Holmstrup: Der er et link på Jyderup-Holmstrups hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig.
Tirsdag den 25. august kl. 19.00 er der informationsmøde om tilmelding og konfirmandundervisning i
Sognegården på Elmevej 11.
Kirkerne i Mørkøv (Stigs Bjergby og Mørkøv, Skamstrup og Frydendal): Der er et link (den store
lilla knap) på forsiden af hjemmesiden - www.kirkerneimørkøv.dk. Infomøde annonceres også her.

Nyt fra sognene
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Jeppe skal prøve livet som præst
Mens aviserne skriver om præstemangel, er der heldigvis stadig unge mennesker, der drømmer om et liv
som præst. Det gælder bl.a. Jeppe Mejrup, som dette
efterår skal i praktik i Hjembæk-Svinninge Sogn.
Her fortæller han lidt om sig selv:
Jeg hedder Jeppe Mejrup, og jeg ser frem til, at jeg i to
uger af september og tre uger af november skal i praktik
som præst i Svinninge-Hjembæk Sogn hos Asbjørn Janke
Hansen.
Jeg er 29 år og bosat i Holbæk med min hustru Christina og min søn Anker på halvandet. Jeg er uddannet
cand. theol. fra Aarhus Universitet i efteråret 2019. Til
august starter jeg på Pastoralseminariet i København
– det sidste uddannelsesled før man kan blive præst i
folkekirken.
Jeg vil gerne være præst, fordi jeg er overbevist om, at

den kristne fortælling stadig
den dag i dag har relevans.
Den kristne fortælling handler
om dig og mig, vores værdi
og Guds kærlighed til os. Det
er livsvigtige budskaber, som
jeg som præst glæder mig til at
videregive.
Det er vigtigt for mig at
møde folk i øjenhøjde og
have en åben tilgang til alle
slags livsfortællinger og opfattelser af kristendommen.
Jeg glæder mig til at møde jer.
På gensyn!

Jeppe Mejrup medvirker bl.a. ved gudstjenesten i Hjembæk 13. sept.
og Svinninge 22. nov.

Jeppe Mejrup

Kirkerne i Mørkøv:

Fromesser kan blive til dåbsgudstjenester
I nedlukningstiden blev der ikke døbt mange børn,
så derfor er der ekstra mange dåb i efteråret, og det er
jo dejligt. Det er dog stadig vanskeligt at vide, hvor
mange vi må samles i kirkerne til den tid.
Vi har derfor besluttet, at vi primært lægger dåb
hos os i fromesserne (den første gudstjeneste kl. 9.45).
Hvis der stadig er restriktioner for, hvor mange vi
må samles, kan disse fromesser blive omdannet til

egentlige dåbsgudstjenester i stedet. Gudstjenesten er
stadig åben, hvis der er plads, men dåbsfamilien har
forrang. Man kan derfor risikere at måtte vente til
højmessen med at komme i kirken.
Hvis en fromesse bliver til en dåbsgudstjeneste,
skrives det på vores hjemmeside kirkerneimørkøv.dk
og på Facebook, så hold øje dér eller ring til kirkekontor eller præster.

Minikonfirmand i Kundby

Babysalmesang

For alle børn i Kundby sogn, der
går i 3. klasse (eller er på den alder),
bliver der minikonfirmand på
tirsdage kl. 13.45-15.15 fra d. 15.
september og indtil slutningen af
november.
Når man går til minikonfirmand,
lærer man kirken og historierne fra
Bibelen at kende. Vi leger, tegner,
synger, drikker saft og spiser kage,
spiller teater, hygger og har det rart.
Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Elsebeth Dyekjær Kruse på
tlf. 23 83 67 77 eller
mail: elsebethkruse@hotmail.com

Skamstrup og Svinninge: Kom og
syng og dans med din baby.
Hver onsdag kl. 10.00 i Skamstrup
Kirke og 10.30 i Svinninge Kirke
mødes vi til babysalmesang. Vi synger
salmer med fagter. Børnene lytter til
musik, mens der pustes sæbebobler, og
der fortælles historier. Bagefter er der
hyggeligt samvær.
Babysalmesang er for alle børn i alderen 3-12 måneder, og det er ganske
gratis. Tilmelding sker til:
Skamstrup: Mona Hoelgaard Madsen
Svinninge: Elsebeth Dyekjær Kruse
Se deres tlf. og mail på side 19.
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Menighedsrådsvalg 2020
Til september skal der vælges nye menighedsråd. Vi har spurgt tre af dem,
der har været med de seneste år om, hvorfor de er med.
Karin
Bruun Borch,
Hjembæk-Svinninge
Menighedsråd
Hvorfor er du med i
menighedsrådet?
Jeg synes, det er hyggeligt at
snakke om de ting, der omfatter alt det omkring kirken og
kirkegården, og jeg kan godt lide
at komme på kirkegården og til
gudstjenester. Før jeg kom i menighedsrådet, kom jeg ikke så tit i
kirken. Nu kommer jeg der ofte og
er glad for det.
Hvad er for dig det mest interessante at arbejde med i rådet?
Det mest spændende er alle de
tiltag, vi som menighedsråd har sat
i gang, og som vi efterfølgende kan
se blive til virkelighed og fungere
ude i virkeligheden. Vi besluttede
f.eks. at sløjfe de tidlige gudstjenester kl. 9.00 og i stedet have nogle
familiegudstjenester på lørdage.
Det er dejligt at se kirken fuld med
dåbsgæster og børn disse lørdage,
hvor de tidlige gudstjenester ikke
trak så mange til kirke.
Vi har desuden fået et godt
samarbejde op at køre med de
omkringliggende sogne, hvilket har
resulteret i den årlige sommerkirke
for børn, sommerhøjskole og andre
tiltag som f.eks. det fælles kirkeblad.
Her i Hjembæk har jeg bl.a. set
det lille museum ved kirken blive
shinet op og en fin urnegravhave
blive anlagt. Der er nu også
kirkekaffe en gang om måneden.
Det har samlet menigheden på en
ny måde.

Per Malmos
Holmstrup
Menighedsråd

Hvorfor er du med i
menighedsrådet?
”Jeg har været med i menighedsrådet for Holmstrup Sogn i mange
år, og motivet har måske ændret sig
en smule undervejs, men jeg har til
stadighed været tændt af, at vores
lokale samlingspunkt, Holmstrup
Kirke, bevares og bruges bedst
muligt til sit formål i vores samtid.
Jeg har derfor interesseret
mig for, at kirken vedligeholdes
og forbedres i samspil med det
faktum, at det et historisk bygningsværk og landskab, og at den
samtidig skal fungere som en arbejdsplads for vores personale og
som et brugssted efter nutidens
normer og regler.
Dette samspil kan vi som menighedsråd deltage aktivt i, om end
det ind imellem kræver tålmodighed at manøvrere i de kirkelige
instanser.
Så meget større er ens tilfredsstillelse, når det lykkes at få gennemført justeringer og forbedringer,
som vi i vores menighedsråd lægger
vægt på.
Hvad er for dig det mest interessante at arbejde med i rådet?
Som det fremgår af ovenstående,
er mit motiv for menighedsrådsarbejdet ikke de kirkelige handlinger
og vores tro, men at de praktiske
rammer for, at aktiviteterne i
kirken understøtter, at brugen af
kirken er størst mulig i vores lille
lokalsamfund.

Henrik Larsen
Stigs Bjergby Mørkøv
Menighedsråd
Hvorfor er du med i
menighedsrådet?
Jeg blev spurgt, om jeg ville være
med, og jeg tænkte, at jeg kunne
være med til at sørge for, at der
sker noget i lokalsamfundet.
Det kan godt være, jeg ikke har
overrendt kirken i mit liv, men jeg
kommer da ind imellem.
Så synes jeg også, det er godt, at
der ikke kun sidder ældre i menighedsrådet – os der er lidt yngre
må også bidrage.
Hvad er for dig det mest interessante at arbejde med i rådet?
Jeg blev kirkeværge for Mørkøv
Kirke sidste år, og det var lige ved
at blive lidt for interessant, da en
entreprenør gravede for tæt på
kirkegårdsmuren, så den muligvis
er beskadiget i fundamentet. Så
nu er vi i kontakt med Nationalmuseet og andre myndigheder.
Men ellers: Når man driver en
virksomhed i hverdagen, så ved
man, at der er en økonomi, der
skal hænge sammen. Det er en
vigtig opgave i menighedsrådet.
Og så har vi i rådet ønske
om både at bygge et sognehus i
Mørkøv og at få de to menighedsråd i pastoratet lagt sammen. Jeg
kan godt lide at være med til, at
der sker en udvikling i lokalsamfundet.
Endelig så vil jeg gerne arbejde
for, at også de yngre generationer
får lidt interesse for det, der sker i
kirken.
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Valgforsamling
i september
Måske er det din tur til at tage en tørn i menighedsrådet? Der er valg d. 15. september 2020!
Landet over – i alle sogne – er der frivillige, som
gerne vil bidrage til, at mødet mellem kirke og folk
på netop deres sted bliver så godt som muligt. De
stiller sig til rådighed for arbejdet i menighedsrådene.
Og for det skylder vi dem stor tak. Her følger en kort
beskrivelse af, hvordan valg til menighedsråd 2020
kommer til at foregå. Du kan læse mere på www.
km.dk eller www.menighedsraad.dk

Orienteringsmøder

Der har i alle sogne været indkaldt til og afholdt
orienteringsmøder, hvor det siddende menighedsråd
har orienteret om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og om kommende opgaver.

Valgforsamling 15. september

Personerne til menighedsråd vælges på en valgforsamling. Den afholdes de fleste steder tirs. d. 15. september, men enkelte sogne har været nødt til at vælge
en anden dato. Her ved siden af kan du læse, hvor og
hvornår de forskellige valgforsamlinger afholdes.
Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden. Der opstilles kandidater, som skriftligt skal sige
ja til opstillingen. Der er mulighed for debat, og der
gennemføres en hemmelig, skriftlig afstemning.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt
til menighedsrådet.
Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig, hvilket
betyder, at alle interesserede har mulighed for at
overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer
af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der
har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Mulighed for at udløse afstemningsvalg

På valgforsamlingen bekendtgør valgbestyrelsen sammensætningen af de nye menighedsråd og orienterer
samtidig om muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
Det vil sige, at der senest fire uger efter valgforsamlingen, dvs. tirsdag den 13. oktober 2020, kan
indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet
af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. Hvis der
udløses et afstemningsvalg, skal dette afholdes den
17. november 2020.

Valgforsamlinger
- Skamstrup-Frydendal: Skamstrup præstegård
eller Kirke kl. 19.30
- Hjembæk-Svinninge: Sognehuset kl. 19.30
- Kundby: Kundby Kirke kl. 19.00
- Jyderup: 16. sept. kl. 19.00 i Sognegården
- Holmstrup: 17. sept. kl. 19.00 i Holmstrup
Kirke
- Stigs Bjergby-Mørkøv: 17. sept. kl. 19.30 i
Stigs Bjergby Præstegård / Kirke

Valgret og valgbarhed

For at have valgret til menighedsrådet skal du opfylde
følgende betingelser:
• Du skal være medlem af folkekirken.
• Du skal være fyldt 18 år på valgdagen.
• Du skal have dansk indfødsret eller have haft bopæl
i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen.
• Du må ikke være medlem af en valgmenighed.
• Du skal være optaget på valglisten i sognet.
For at være valgbar til menighedsrådet er det ud over
betingelserne om valgret desuden et krav, at du ikke
er ansat som præst i folkekirken eller som kirkefunktionær med tjenestested i sognet.
Du kan ikke være stiller for en liste og samtidig stå
som kandidat på samme liste, men du må gerne være
stiller på én liste, samtidig med at du er kandidat på
en anden liste.
Som hovedregel har du valgret og er valgbar i det
sogn, hvor du bor, men hvis du f.eks. har løst sognebånd, gælder der nogle særlige regler.
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Sjælesorg på internettet
På Sjælesorg.nu får du omsorg for sjælen
Af Pernille Hornum,
leder af
Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale
online-tjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale, som er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand,
at hvis man har sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved hånden, kan man ved at klikke
sig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med
en præst alle vegne fra – på gaden, i bussen, i toget,
på arbejdspladsen, i sygesengen fra hospitalet og fra
ens hjem. Man skal ikke bestille tid hos præsten eller
møde personligt op men blot logge sig ind på hjemmesiden sjælesorg.nu for at få kontakt.

Historie

Sjælesorg.nu blev lanceret i februar 2017 og er på
baggrund af de mange henvendelser, der har været
til præsterne de sidste tre år, blevet permanent fra 1.
januar 2020. Over 11.000 har indtil videre benyttet
sig af tilbuddet for at få en fortrolig samtale med en
præst på sjælesorg.nu. Både unge, midaldrende og
ældre har delt deres inderste tanker og følelser, sorger
og bekymringer i en anonym, fortrolig chatsamtale
med en af præsterne på sjælesorg.nu.

Anonymitet

Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og sjælesørger
er fortrolige og anonyme samtaler, hvor både sjælesørger og konfident er anonyme. Det betyder, at det er

muligt at skabe et fordomsfrit rum i den forstand, at
køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller
får betydning for samtalen.
I chatsamtalen har sjælesørgeren og konfidenten
kun ordene til rådighed, og alligevel er den anonyme,
digitale sjælesorg en særlig intens samtale, hvor sjælesørgeren kan formidle omsorg, varme, empati, lytte
og møde konfidenten ligeværdigt.

Temaer i sjælesorgssamtalerne

Sjælesorg.nu er åben for alle, og sammenlignet med
andre digitale fora er der ikke noget specifikt kriterium for, hvem der kan henvende sig, og hvad man kan
henvende sig med. Hvis temaet for samtalen kræver
en anden form for rådgivning, end sjælesørgerne kan
indfri, henvises der typisk til andre relevante fagpersoner. Ensomhed, familiekonflikter, tro og tvivl,
sorg og krise, selvmordstanker, overgreb, mobning,
meningsløshed, seksualitet er bare nogle
af de eksistentielle dilemmaer både unge,
midaldrende og ældre mennesker henvender sig med. Flere giver udtryk for, at de er
glade for samtalen med præsten på Sjælesorg.nu, og at den erfaring gør, at det ikke
føles så fremmed at kontakte den lokale
sognepræst, hvis man har brug for samtaler
ansigt til ansigt.
Hvis en konfident ønsker det, er det
muligt at sende bønner og lyse velsignelsen
i den digitale samtale.
Vi holder åbent på sjælesorg.nu mandag
til torsdag fra kl. 12.00-22.00.

Børn & unge - og arrangementer

De ni sogne
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Børnekor i Kirkerne i Mørkøv og i Svinninge
Kirkerne i Mørkøv

Til september og oktober mødes
børnekoret: Lørdag d. 19. sept. og
d. 3. okt. kl. 9.00-10.30 i Skamstrup Præstegård. Fra november
mødes vi igen hver onsdag 14.3015.45. Børnene fra Kildebjerg mødes med Mona på skolen kl. 14.05
og følges i bus derhen.
Vi glæder os til nogle dejlige
sangstunder med nuværende og
nye korbørn.
Tilmelding kan ske til Mona på
tlf.: 23 23 02 83
mail: mohm@km.dk.

August
Alle arrangementer vil
naturligvis overholde
gældende Covid-19-retningslinjer, så der kan
komme ændringer eller
aflysninger. Hold øje med
hjemmesider og Facebook
eller kontakt præst / kirkekontor.
Torsdag d. 27. aug. Holmstrup

Brahms koncert

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.00
Der indbydes til et glædeligt
genhør, når Børge Nielsen og
Jens Andersen opfører Johannes
Brahms ”Vier ernste Gesänge” fra
1896.

Jens Andersen og Børge Nielsen

Svinninge

Du kan være med til at synge i
børnekor både i Skamstrup og i
Svinninge.
Værket er baseret på 4 bibeltekster, som vil blive læst højt af vores
sognepræst ved opførelsen.
Den sidste tekst er for de fleste
den mest velkendte: Paulus’ 1. brev
til korintherne, som slutter med
ordene: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af
dem er kærligheden”.
Ved koncerten synges også fællessalmer.
Foto: Taimi Grønborg

Sæsonen 2020-21 begynder efter
efterårsferien tirsdag d. 27. okt.
Vi mødes hver tirsdag kl. 15.1516.30 i Sognehuset, Kirkevej 4.
Du kan evt. komme direkte fra
skole og være i Sognehuset fra kl.
14.30, hvor Kristin også er der.
Det er også ok, hvis du først kan
være der kl 15.30. Alle kan være
med, og det er gratis at gå til kor.
For nærmere information kontakt Kristin Lomholt på
tlf.: 23 10 75 42
mail: kristinlomholt@outlook.dk.

September
Onsdag d. 2. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby præstegård kl.
10.00-12.00
Vi nørkler og hygger et par
timer. Der er kaffe på kanden, og
vi har garn og opskrifter.
Kom og vær med.
Torsdag d. 3. sept. Kundby

Aftengudstjeneste
Menighedsmøde/Georginedag og konfirmandindskrivning
Søndag d. 30. aug. Holmstrup

Sted: Georginehaven,
Holmstrupvej 2, kl. 12.00
Efter gudstjenesten bevæger vi
os til georginehaven hos Randi
og Mogens, hvor vi nyder en let
frokost. Herefter vil menighedsrådet informere om set og sket, om
sognets økonomi og om, hvorledes
fremtiden ser ud. Menighedsrådsvalget foregår i september. Det
er meget velkomment at komme
med forslag og idéer, ligesom det
er velkomment at melde sig som
interesseret medlem.
Efterfølgende skal vi på rundtur
i den smukke og meget stemningsfulde georginehave, hvor vi også
vil nyde kaffe og kage.
Vi glæder os til at se jer!

Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
Efter aftengudstjenesten er der
konfirmandindskrivning i konfirmandstuen i præstegården.
Lørdag d. 5. sept. Svinninge

Familiegudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 11.00
Der er dåb, der er høststemning,
og måske kommer Snapper forbi
og har noget med i lommen.
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September

Onsdag d. 9. sept. Jyderup

Koncert:
The Classicals, Jazz

Søndag d. 6. sept. Svinninge

Konfirmandindskrivning

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Denne dag mødes de kommende
konfirmander og deres forældre til
forklaringsgudstjeneste, hvorefter
forældrene orienteres om konfirmandforløbet, og konfirmanderne
går i Sognehuset til undervisning.

De ni sogne

The Classicals er: Carsten Skov
(vibrafon), Peter Marott (trompet)
og Ida Hvid (kontrabas).

Sted: Jyderup Kirke kl. 19.30
The Classicals er en ny trio på den
danske jazzscene, der fortolker de
største klassiske værker gennem
tiderne. Melodier får ny energi i
jazzede versioner, og der åbenbares
nye sider af de tidløse kompositioner.

Høstgudstjenester

Kom og vær med til at fejre årets høst
ved en festlig gudstjeneste.
Søndag den 6. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Høstgudstjeneste
med kirkepyntning

Sted: Skamstrup Kirke eller
præstegård kl. 8.45
”Marken er mejet, og høet er
høstet, og nu går det hjemad
med det allersidste læs”. Det
fejrer vi med en særlig høstgudstjeneste – enten i kirken eller i
præstegårdshaven alt efter vejret.
Kl. 9.00 mødes alle dem, der har
lyst til at være med til at pynte
kirken/haven, i våbenhuset, hvor
der også vil være en kop kaffe.
Kl. 10.00 er der gudstjeneste,
hvor korn, frugt og blomster bæres ind af minikonfirmanderne.
Søndag den 13. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Høstgudstjeneste og høstfest
Sted: Stigs Bjergby præstegård
eller Kirke kl. 10.00
Denne særlige høstgudstjeneste afholdes, om vejret vil, i
præstegårdshaven, og ellers er vi
i kirken. Der er pyntet op med
høstens gaver, og vi synger alle
de gode høstsalmer og siger tak
for det, vi har fået. Efter gudstjenesten er der lidt at spise.

Søndag d. 20. sept. Svinninge
Høstgudstjeneste – med

fløjtenist og auktion

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Clara Guldbergsen Ravn kommer og festliggør gudstjenesten
med sit dejlige blokfløjtespil.
Bagefter i Sognehuset er der
frokost og mere underholdning
ved Clara. I forlængelse heraf
vil der være auktion, som går til
sognets diakonale arbejde.
Clara tog i 2018 sin solisteksamen fra Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm. Clara har vundet
Jacob Gades Talentpris samt
musikkonkurrencen EAR-ly
2018.
I oktober 2020 udgiver det
tyske pladeselskab Arcantus
hendes debutalbum.
Søndag d. 20. sept. Jyderup

Høstgudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 11.00
Høsten er i hus!
Det fejrer og takker vi for i
Jyderup Kirke, der denne dag er
pyntet med alt, hvad høsten kan
bringe.
Efter gudstjenesten inviterer
Jyderup Menighedsråd på lidt at
spise i Sognegården.

Clare Guldbergsen Ravn
spiller fløjte ved høstgudstjenesten i Svinninge.
Søndag d. 27. sept. Kundby

Høstgudstjeneste

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Alle er velkomne.
Søndag d. 27. sept. Holmstrup

Høstgudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 11.00
Vi fejrer og takker for årets høst
i den smukt pyntede kirke. Derefter inviterer menighedsrådet på
lidt at spise i kirkerummet.
Alle er velkomne.
Søndag d. 27. sept. Hjembæk

Høstgudstjeneste

Sted: Hjembæk Kirke kl. 10.30
Årets høst fejres, og vi mødes
bagefter i sakristiet og får kaffe,
the og æblekage.

De ni sogne
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Der er kaffe, kage og hyggeligt
samvær i præstegården.

Torsdag d. 10. sept. Kundby

Strikkecafé

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

Konfirmationsgudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Mandag d. 14. sept. Jyderup

Vi strikker

Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
Tirsdag d. 15. sept. Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste, hvor
vi stifter bekendtskab med en af de
nyere salmedigtere og lærer en af
vedkommendes salmer.
Bagefter mødes vi i Sognehuset og
spiser sammen.
Tirsdag d. 15. sept. Jyderup

Foredrag:

Præsten og psykologen –
Stå stærkt i Stormen

Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
Jørn og Karin Braüner er foredragsholdere, forfattere og har hver 18 års
erfaring med rådgivning og terapi.
Som præst og psykolog har de i
mange år primært brugt deres tid på
at hjælpe mennesker med at bygge
et bedre liv. Deres styrke ligger i
kombinationen af viden, menneskeforståelse og erfaring fra samtaler
med mennesker, og i at de giver muligheden for at få en dybere, åndelig
dimension.
På syv kerneområder af livet giver
de i dette foredrag hjælp til mange
slags udfordringer. De ønsker at
hjælpe mennesker til at få et godt
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Lørdag d. 26. sept. Kundby

Lørdagssang

Jørn og Karin Braüner
fundament, så de kan finde
styrke, når stormen rammer.
Torsdag d. 17. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang

Sted: Rosenvænget kl. 14.0016.00
Vi synger en række sange
sammen, mest fra Højskolesangbogen, valgt af dagens vært, der
imellem sangene vil fortælle,
hvorfor sangene ligger vedkommende på sinde eller hjerte.
Denne dag er det Kirsten og
Jørgen Lund-Christensen fra
Sognefogedgården i Mørkøv
Kirkeby, der er værter. Vi drikker
kaffe undervejs, og organisten
spiller til. Arrangeret i samarbejde med Brugerrådet på Rosenvænget.
Torsdag d. 24. sept. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Se omtale 10. sept.
Torsdag d. 24. sept. Holmstrup

Tænkepauser

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30
Mød op til hygge og nærvær,
samtale og undren – ingen færdige svar.
Emnet denne aften er ”Håb”.
Vi slutter kl. 21.30.
Torsdag d. 24. sept.
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
14.00-16.00

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Forsigtigt, og med behørig afstand, tager vi fat på en ny sæson
med fællessang fra Højskolesangbogen med hyggesnak og kaffe.
Onsdag d. 30. september
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

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

Oktober
Torsdag d. 1. okt. Jyderup

Spaghettigudstjeneste:
”Gider du lige”

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
En spaghettigudstjeneste er en
gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne – store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og naboer. Det er hyggeligt
og afslappet. Vi synger, hører
historie og får at vide, at Gud
kan lide os.
Bagefter spiser vi sammen i
Sognegården. Det er gratis, og
man skal ikke melde sig til, men
endelig bare komme og være
med.
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Onsdag d. 7. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård kl.
10.00-12.00
Vi nørkler og hygger et par timer.
Der er kaffe på kanden, og vi har
garn og opskrifter.
Kom og vær med.
Torsdag d. 8. okt.
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 filmen på storskærm,
og bagefter får vi et lille traktement. Medlemskab af filmklubben
koster 20 kr. Kontakt sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup for nærmere information.
Torsdag d. 8. okt. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Se omtale 10. sept.

Stilen er forskelligartet – og
musikerne skifter gerne mellem lys
og mørke i arrangementerne.
En koncert med plads til både
refleksion og menighedssang.
Trio til tiden består af Tine
Hagedorn-Olsen (mezzo sopran
og kirkesanger i Orø kirke), Lars
Frederiksen, fløjtenist v. Det Ny
Teater, Klaus Frederiksen, Fagottist v. Det Kgl. Kapel og Nina
Frederiksen, freelance organist,
pianist og komponist/arrangør.
Der er fri entré og et let traktement efter koncerten.
Mandag d. 12. okt. Jyderup

Vi strikker

Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
Lørdag d. 17. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Teater for børn:
Bugtaleren Sine
og hendes frække dukker

Sted: Skamstrup Kirke kl. 14.00

De ni sogne

Mød Lars Ulrik Jensen 20. okt.
Tirsdag d. 20. okt. Kundby

Sogneaften
”Undervejs til min far”

Sted: Konfirmandstuen i Kundby
præstegård kl. 19.00
Sognepræst Lars Ulrik Jensen,
der er født i Nuuk, fortæller om sin
opvækst i Danmark i bevidstheden
om at have en ukendt grønlandsk
far. Om manglende accept fra
omgivelserne og om at overvinde
indre barrierer inden mødet med
faderen, og hvordan det gjorde
ham til et helt menneske.
Tirsdag d. 20. okt. Jyderup

Foredrag: Præst for Gud,
Dronning og fædreland

Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00

Søndag d. 11. okt. Svinninge

Koncert: Trio til tiden

Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
Trio til Tiden optræder med
deres egne kompositioner: nye
mariasange, musik til tekster fra
Højsangen samt til tekster af nulevende salmedigtere.

Trio til tiden
kommer til Svinninge Kirke
Trioen fokuserer på kirkens
forskellige tider: højtider, lavtider,
forårstider, sommertider, vintertider, påske, pinse, jul, bebudelse og
fest... alletiders musik til alle tider!

Børnene elsker Sine – eller rettere
hendes skønne og meget frække
dukker, der får sagt alt det, man
ikke må sige. Men i showet bliver
det hele sagt med en medrivende
humor med kant og med fuld
pedal på det danske sprog.
Det er underholdning, så tårerne
triller ned ad kinderne af grin på
både børn og voksne.
Tirsdag d. 20. okt. Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste, hvor
vi stifter bekendtskab med en af
de nyere salmedigtere og lærer en
af vedkommendes salmer. Bagefter
mødes vi i Sognehuset og spiser
sammen.

Erik Norman Svendsen er kendt
af de fleste i kraft af sin rolle som
Kongelig Konfessionarius. Han har
været kongehusets præst ved dåb,
vielser og begravelser, og han har
været Dronningens sjælesørger fra
2008 – 2018.
Torsdag d. 22. okt.
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 san-

De ni sogne 
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gene ligger vedkommende på sinde
eller hjerte.
Denne dag er det Inge Møldrup,
som har været børnehavepædagog i kommunens børnehaver det
meste af sit arbejdsliv, der er vært.
Vi drikker kaffe undervejs, og
organisten spiller til. Arrangeret
i samarbejde med Brugerrådet på
Rosenvænget.
Torsdag d. 22. okt. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Se omtale 10. sept.
Søndag d. 25. okt. Holmstrup

Koncert: Lise Hjørne

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
Lise Robenhagen Hjørne har en
glødende interesse for klassisk sang
og musik. Hun har uddannet sig
som sopran og vil til koncerten

kirkesanger Mona Hoelgaard slår
de tonen an for os og giver også et
lille nummer eller to. Velkommen
til fællessang, lidt godt til ganen og
hyggeligt samvær.
Onsdag d. 28. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00
(der laves lys fra kl. 16.00)
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne – store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og
naboer. Det er hyggelig og afslappet, og der er noget for både øjne,
ører og mund. Man er allerede
velkommen kl. 16.00, hvor vi laver
lys, som skal bruges til gudstjenesten kl. 17.00. Bagefter spiser vi
sammen i præstegården.
Det er gratis, og man skal ikke
melde sig til, men endelig bare
komme og være med.
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skal ikke melde sig til, men endelig
bare komme og være med.
Lørdag d. 31. okt. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård,
konfirmandstuen kl. 14.00
Fællessang fra Højskolesangbogen,
snak og en kop kaffe.

November
Søndag d. 1. nov. Svinninge

Alle Helgen med violinspil

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
Ved denne mindegudstjeneste
medvirker violinist Elisabeth Dichmann i samarbejde med Svinninge
kirkes organist, Kristin Lomholt.
De to musikere vil spille musik
til reflektion og eftertanke.

Torsdag d. 29. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Lise Rogenhagen Hjørne
synge Mozart, Händel og Debussy
– med kirkelige tekster.
Lise Hjørne akkompagneres af
pianist Anita Hyldgård Samsing.
Tirsdag d. 27. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Sangaften: Efterårets sangskat

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
19.30
Kom til efterårssangaften.
Vi sidder i den lune præstegård
med kaffe og kage, mens efterårsblæsten rusker, eller regnen slår
mod ruden og synger os igennem
de dejlige efterårssange fra Højskolesangbogen. Organist Michael
Roepstorff har nøje udvalgt, hvad
vi skal synge, og sammen med

Sted: Skamstrup præstegård kl.
14.00-16.00
Der er kaffe, kage og hyggeligt
samvær i præstegården. Denne dag
vil Inger Hansen i anledning af
genforeningsjubilæet dele sine oplevelser fra Sønderjylland og tage
os en tur rundt i Christiansfeld.
Hun viser billeder, og samtalen
kommer omkring alt det, der har
relation til årene 1864, 1920, 1945
og 2004.
Torsdag d. 29. okt. Jyderup

Spaghettigudstjeneste:
”Halloween”
- kom udklædt til uhygge!

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
En Spaghettigudstjeneste er en
gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne – store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og
naboer. Det er hyggeligt og afslappet. Vi synger, hører historie og får
at vide, at Gud kan lide os.
Bagefter spiser vi sammen i Sognegården. Det er gratis, og man

Elisabeth Dichmann
Elisabeth Dichmann har baggrund i den klassiske musik, men
hendes udgangspunkt har senere
bevæget sig over i den nordiske
folkemusik.
Søndag d. 1. nov. Kundby

Allehelgensgudstjeneste

Sted: Kundby Kirke kl. 16.00
Ved denne gudstjeneste mindes vi
vore døde og sætter lys på kirkegården.
Søndag d. 1. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Allehelgensgudstjeneste

Sted: Mørkøv Kirke kl. 16.00.
Særlig mindegudstjeneste med
stemningsfuld musik, lystænding
og oplæsning af navne på dem, vi
har mistet i vore sogne i årets løb.
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Søndag d. 1. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Allehelgensåbent i kirkerne

Sted: Frydendal, Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby Kirker kl.
11.00-15.00.
I anledning af Allehelgen vil der
være åbent i alle vores kirker, og
her vil stå lys, som man frit kan
tænde og sætte på kirkegården.
Onsdag d. 4. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Som afslutning på årets konfirmandweekend holder vi familiegudstjeneste i Mørkøv Kirke, hvor
konfirmanderne har overnattet.
Konfirmanderne deltager i gudstjenesten.
Alle er hjerteligt velkomne.
Mandag d. 9. nov. Jyderup

Vi strikker

Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00

Nørkleklub

Tirsdag d. 10. nov. Jyderup

Torsdag d. 5. nov. Kundby

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Årets konfirmander og præsterne
har sammensat denne familiegudstjeneste, hvor alle har en opgave.
Efter gudstjenesten er der infomøde for konfirmander og deres
forældre.

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

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Se omtale 10. sept.
Torsdag d. 5. nov. Jyderup

Foredrag:
Lene Skovmark,
Kristuskransen

Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
Livets Perler
(Kristuskransen) er en
lille bedekrans, hvis
atten perler
symboliserer
Jesu vandring
og vores
erfaringer på
livets og
Lene Skovmark
troens vej.
Perlerne rummer menneskelivets grunderfaringer som smerte,
glæde, sorg og håb, og den er en
hjælp til at finde glæde, livsmod og
sammenhæng i livet.
Søndag d. 8. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Familiegudstjeneste afslutning på konfirmandlejr
Sted: Mørkøv Kirke kl. 10.00

Familiegudstjeneste

Tirsdag d. 10. nov. Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste, hvor vi
stifter bekendtskab med en af de
nyere salmedigtere og lærer en af
vedkommendes salmer.
Bagefter mødes vi i Sognehuset
og spiser sammen.
Onsdag d. 11. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Godnatgudstjeneste for småbørn, deres familier og alle andre,
der kunne have lyst til at synge
og lege i kirken. Vi har tændt lys
og lagt madrasser på gulvet. Vi
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. 19. nov. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Kontaktperson: Marie Madsen,
tlf.: 60 48 79 46
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Torsdag d. 19. nov. Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.
En stillegudstjeneste er ment
som et åndehul midt i en travl
hverdag – en stund til fælleskab,
stilhed og eftertanke. Under
tjenesten vil vi gennem den gamle
kristne meditationspraksis, ”Lectio
Divina”, høre kristendommens
evangelie, så det kan blive tilegnet
på en anden måde end ved den
traditionelle gudstjeneste.
Efter gudstjenesten spiser vi
sammen i kirkerummet – alle er
velkomne.
Torsdag d. 19. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang

Sted: Rosenvænget kl. 13.30-15.00
Vi synger en række sange sammen, mest fra Højskolesangbogen,
valgt af dagens vært. Mellem
sangene fortæller vedkommende,
hvorfor sangene ligger ham på
sinde. Denne dag er det Poul Henrik Jensen, forstander på Jyderup
Højskole, der er vært. Vi drikker
kaffe undervejs, og organisten
spiller til. Arrangeret i samarbejde
med Brugerrådet på Rosenvænget.
Søndag d. 22. nov. Jyderup

Fællessang – vi synger
fra Højskolesangbogen

Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
Mød op til en hyggelig eftermiddag, hvor vi igen tager hul på
sange fra den danske sangskat.
Organist Birgitte Krossing og
kirkesanger Børge Nielsen vælger
sange indenfor et bestemt tema,
som vi alle synger med på. Der vil
også være plads til sangønsker.
Onsdag d. 25. nov. Jyderup

Fredsgudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 18.00
Fredslyset fra fødselsgrotten i
Betlehem ankommer til Jyderup
Kirke. Spejderne kommer i fælles
fakkeloptog fra Spejdergården
og op til kirken kl. 18.00, hvor
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vi afholder en aftengudstjeneste
om fred. Bagefter byder menighedsrådet på en lille forfriskning i
Sognegården.
Torsdag d. 26. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
14.00-16.00
Kaffe, kage og hyggeligt samvær.
Torsdag d. 26. nov.
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 filmen på
storskærm, og bagefter får vi et
lille traktement. Medlemskab af
filmklubben koster 20 kr. Kontakt
sognepræst Karsten Bjerreskov
Farup for nærmere information.

tændes i det samme. På scenen i
forsamlingshuset giver de et par
numre mere, og så åbner boderne,
hvor der er salg af nisser, dekorationer, hjemmebagte æbleskiver og
andet godt.
Kl. 16.00 opfører Stigs Bjergbys
dilettanter årets krybbespil skrevet
af Lars Ulrik Jensen. Kom og vær
med til denne hyggelige dag.
Lørdag d. 28. nov. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby præstegård,
konfirmandstuen kl. 14.00
Fællessang fra Højskolesangbogen, snak og en kop kaffe.

Det Kgl. Danske Musikkonservatories Børnekor kommer til Holmstrup

Torsdag d. 26. nov. Holmstrup

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
Børnekoret giver mange koncerter i ind- og udland, og denne
eftermiddag skal vi høre koret
synge julen ind. I repertoiret vil
der også være fællessange. Koret
ledes af Bente Colding-Jørgensen,
der er uddannet fra DKDM i korog ensembleledelse.

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.3021.30
Hygge og nærvær, samtale og
undren. Emnet denne aften er
”Kærlighed”.
Lørdag d. 28. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Julemarked

Sted: Stigs Bjergby Kirke og Forsamlingshus kl. 14.00
I samarbejde med Beboerforening i Stigs Bjergby afholder
Kirkerne i Mørkøv julemarked.
Vores børnekor starter dagen kl.
14.00 med Luciaoptog fra kirken.
De går forbi byens juletræ, som

Sted: Kundby Kirke kl. 14.00
Musikgudstjeneste med
fløjtenist
Kathrine Serner
fra Holbæk
Kulturskole.
Det er 1. søndag i advent, og
vi har afslutning
for minikonfirmander og hygge i
konfirmandstuen.

Adventshygge

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
En spaghettigudstjeneste er en
gudstjeneste i børnehøjde. Bagefter
spiser vi sammen i Sognegården.
Det er gratis, og man skal endelig
bare komme og være med.

Tænkepauser

Søndag d. 29. nov. Kundby

Musikgudstjeneste:
Kathrine Serner, fløjte

Søndag d. 29. nov. Kundby

Torsdag d. 26. nov. Jyderup

Spaghettigudstjeneste:
”Så er det jul igen”

synger 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. 29. nov. Holmstrup

Julekoncert:
Det Kgl. Danske Musikkonservatories Børnekor

Søndag d. 29. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Tænd lys

Sted: Skamstrup Mølle kl. 16.00
I samarbejde med Møllelauget
og Foreningen Skamstrup og
Omegn samles vi om at tænde
lyset, og at julemåneden begynder.
Vi mødes kl. 16.00 ved Møllen og

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen kl. 15.00
Efter musikgudstjenesten (kl.
14.00) er der adventshygge.
Gløgg, julesange, guirlandeværksted og en julehistorie er på
programmet.

December

Torsdag d. 10. dec. Holmstrup

Julekoncert med Birthe Kjær

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30
Info: Køb billetter via Billetnet.dk,
Pris 325,- (begrænset antal)
Holmstrup Menighedsråd har
udlånt kirken til KanonEvent, som
støtter Julemærkefonden, og som
alene står for koncerten.
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Heidi zoomer ind på blomsterne
Heidi Andersen udstiller sine malerier i Jyderup Sognegård her i efteråret. Her fortæller hun om sig selv og
sin kunst:
Min store inspirationskilde er naturen. Gennem
mine malerier forsøger jeg at komme tæt på, zoome
ind på små detaljer og blive et med naturen. Fra de
minutiøse gengivelser af en mælkebøttes frø til barken
på en træstamme. Eller lyset, der i kaskader bryder
gennem det lysegrønne løv. En ny og undersøgende
vinkel på en træstamme, eller overdimensionerede
blomsterstande. Man får fornemmelsen af at være
Tommelise på åkandens blad.

Aflurer blomsternes hemmeligheder

Jeg tager mange fotos af alt muligt – især planter og
blomster. Gennem forstørrelsen kan jeg aflure blomstens hemmeligheder, samtidig med at den vidunderlige mikroskønhed åbenbarer sig for mig. Således kan
jeg på lærredet dele min fascination med beskueren af
mine malerier.
Andre gang sidder jeg med luppen og søger efter
noget, der fanger mig og glædes over alle de spidsfindigheder, naturen har skabt.
I mine malerier kan jeg godt lide at lege med kon-

trasterne mellem det abstrakte og det supernaturalistiske, da det skaber en tredje dimension og ekstra liv i
maleriet. Derfor finder du i mine malerier blomsterne
fremstillet med selv de mindste detaljer fremhævet på
en baggrund, hvor mystikken råder.
Se mere på www.haart.dk.

Gudstjenester på ældrecentrene
Lunderosevej

Kommende plejehjemsandagter på Elmelunden vil
blive annonceret på hjemmesiden: jyderupkirke.dk,
ved opslag og i dagspresse.

Hvis en beboer på Elmelunden har brug for besøg
af præsten, kan pårørende
oa. kontakte præsterne i
Jyderup på telefon:
59 22 62 95.

Rosenvænget

Svinninge Ældrecenter

Alle er kl. 13.30.

Alle er kl. 13.30.

Torsdag d. 3. sept. KBF
Torsdag d. 1. okt. KAB
Torsdag d. 5. nov. KBF

Tirsdag 8. sept. AH
Tirsdag 13. okt. LW
Tirsdag 10. nov. AH

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal

Kundby

Jyderup

Stigs Bjergby-Mørkøv

Hjembæk-Svinninge

Holmstrup

Fredag d. 18. sept.
Fredag d. 23. okt.
Fredag d. 20. nov.
Møderne afholdes kl. 9.00 i
præstegården.
Onsdag d. 9. sept.
Onsdag d. 21. okt.
Onsdag d. 25. nov.
Møderne afholdes kl. 19.30 i
præstegården.

Tirsdag d. 1. sept.
Tirsdag d. 6. okt.
Tirsdag d. 3. nov.
Møderne afholdes
i konfirmandstuen kl. 16.00.
Tirsdag d. 22. sept.
Torsdag d. 27. okt.
Tirsdag d. 17. nov.
Møderne afholdes i Sognehuset, Kirkevej 4, kl. 18.30.

Torsdag d. 10. sept.
Torsdag d. 8. okt.
Torsdag d. 12. nov.
Møderne afholdes kl. 19.00
i Sognegården i Jyderup.
Tirsdag d. 8. sept.
Tirsdag d. 13. okt.
Tirsdag d. 10. nov.
Møderne afholdes kl. 19.00
i Sognegården i Jyderup.
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IM Jyderup

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

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

September

Tirsdag d. 1. sept. kl. 19.00: Storkredsmøde
Taler: Fritidsforkynder Erik Friberg, København.
Tirsdag d. 15. sept. kl. 19.00: Foredrag i Sognegården:
Præsten og Psykologen - Stå stærkt i stormen.
Jørn Brauner og hans kone Karin.
Tirsdag d. 22. sept. Seniordag i Slagelse Missionshus.
Program senere.

Oktober

Tirsdag d. 13. kl. 19.00: Taler missionær Lennart
Grænkjær-Davidsen, Slagelse.
Tirsdag d. 20. okt. kl. 19.00: Foredrag i Sognegården:
Erik Norman Svendsen
Præst for Gud, Dronning og fædreland.

November

Mandag d. 14. sept. kl. 19.15:
*Undervisning: Apostlenes Gerninger del 3 v. Arne Pedersen
Fredag d. 25. sept. kl. 18.00: F-aften for hele familien, med fokus på
lovsang og vidnesbyrd i Hørve missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve.
Tilmelding se nederst.
Mandag d. 28. sept. kl. 19.15:
Undervisning: Obadias bog v. Lennart Grønkjær-Davidsen.

Oktober

Mandag d. 12. okt. kl. 19.15: *Sat fri til at være v. Kurt Hjemdal
Fredag d. 23. okt. kl. 18.00: F-aften for hele familien v Michael Thomsen i Hørve missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se
nederst.
Mandag d. 26. okt. kl. 19.15: *Sat fri til at gøre v. Kurt Hjemdal

November

Tirsdag d. 3. nov. kl. 19.00:
Taler: Fritidsforkynder Kai Lund, Herlev.

Mandag d. 9. nov. kl. 19.15: Kvalifikation til mission v. Maria Legarth

Torsdag d. 5. nov. kl. 19.00: Foredrag i Sognegården:
Lene Skovmark. Kristuskransen.
Lørdag d. 28. nov. kl. 14.00: Høng IM 125 år’s jubilæum. Taler: Generalsekretær Jens Medum Madsen.
Alle er meget velkomne til møderne.

September

Fredag d. 13. nov kl. 18.00: F-aften for hele familien v. Jørgen Erik
Larsen i Hørve missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se
nederst.
Mandag d. 23. nov. kl. 19.15: *Sat evigt fri v. Kurt Hjemdal
						*Videomøde
Alle er velkomne til møderne!
Hvis du/I ønsker at deltage i fællesspisningen ved julefesten eller F-aftenerne,
er prisen 25 kr. Maxpris pr. husstand 100,-. Tilmelding sker på tlf. eller
sms på 28 78 02 71 eller faften2@gmail.com senest onsdagen før F-aftenen
afholdes.

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

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

en ”Prøvelsesattest” indhentes
via bopælskommunen. Navn og
adresse på to vidner medbringes
til samtalen med præsten.
Dødsfald
Et dødsfald anmeldes via www.
borger.dk. En kirkelig begravelse eller bisættelse aftales med
præsten. Bedemand kan hjælpe
med kiste og andre praktiske ting
samt den digitale anmeldelse.
Mistet attest
Attest kan bestilles på borger.dk.
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Kontaktoplysninger
Tlf.: 59 26 40 88/27 20 41 34
kundby.sogn@km.dk

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

Menighedsrådsformand Jyderup
Jette Møller
Rønnevej 1. 4450 Jyderup
Tlf.: 25 33 92 07

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

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

Kirkekontor og sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Elmevej 11, 4450 Jyderup
Telefontid mandag til fredag:
59 22 62 95 / 40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: Mandag, tirsdag og
torsdag fra 9.00-13.00 eller efter
aftale.

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

KBF sognepræst
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14, 4450 Jyderup
lauj@km.dk
Er som regel i Sognegården
tirsdag til torsdag 10.00-12.00
Mandag er fridag
Tlf.: 29 39 69 73
Sognepræst
Henriette Barkholt
hbar@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
mellem kl. 10.00 og 12.00
Privat:
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
Tlf.: 29 37 62 95
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
Kirkebil
Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

Menighedsrådsformand Holmstrup
Eva Schiøtt, Åmosevej 11,
Holmstrup, 4450 Jyderup
Tlf.: 26 79 35 32
eva@degnen.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

Kundby
Sognepræst
Lene Wadskær
Tlf.: 59 26 40 88/27 20 41 34
Mandag er fridag
Kundby kirkekontor
Bygaden 34, 4520 Svinninge

Graverkontor
Graverstilling er pt. vacant
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Tlf.: 59 26 45 89
Kirketelefon: 29 79 10 89
Organist
Karen Højland
Tlf.: 30 95 12 31
Kirkesanger
Carsten Hobolt
Tlf.: 23 25 51 50
Menighedsrådsformand
Frank B. Schmidt
Bygaden 32B
4520 Svinninge
Tlf.: 30 22 72 56
frankbschmidt@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

Kirkerne i Mørkøv
KBF sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
kfh@km.dk
Tlf.: 59 27 51 47
Mandag er fridag
Sognepræst
Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 53 29
kaab@km.dk
Mandag er fridag

Kontakt 19

De ni sogne 

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
graverkontor@morkov-kirke.dk
Kirkesanger Stigs Bjergby-Mørkøv
Gittelis Hansen
Tlf.: 21 69 22 17
Organist Stigs Bjergby-Mørkøv
Kjeld Skjønnemand
Tlf.: 26 42 56 86
Menighedsrådsformand
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9, 4440 Mørkøv
Tlf.: 26 27 46 57
Mail: 9189@sogn.dk
Kirkeværge Stigs Bjergby
Søren Skou Larsen
Langevang 4, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Tlf.: 40 20 78 11
Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Tlf.: 51 51 58 14
Kirkeværge Mørkøv
Henrik Larsen
Mørkøv Kirkeby 10, 4440 Mørkøv
Tlf.: 22 73 28 13
Graver i Mørkøv
Ove Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30,
4440 Mørkøv
Tlf.: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup

4440 Mørkøv
Tlf.: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk
Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen
Rugvænget 3
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com
Kirkeværge Skamstrup
Tove Andersen
Tlf.: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com
Kirkeværge Frydendal
Torben Lauritsen
Ringstedvej 62, 4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 43 24/30 64 66 41
to-la@hotmail.com
Organist Skamstrup-Frydendal
Michael Roepstorff
Tlf.: 26 28 15 48
mbjr1983@gmail.com
Kirkesanger Skamstrup-Frydendal
Børnekor og babysalmesang
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 23 23 02 83
mohm@km.dk
Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester
og arrangementer i ”Kirkerne i
Mørkøv”.
Bestil kørsel ved at ringe på:
20 20 48 20 / 24 62 20 01 – senest
fredag kl. 16.00, når du vil i kirke
om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk
Facebook: Kirkerne i mørkøv

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

Deltidssognepræst og fængselspræst
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163
2500 Valby
Tlf.: 20 44 68 76
mka@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Elsebeth Dyekjær Kruse
Strandbakken 67
4400 Kalundborg
Tlf.: 23 83 67 77
elsebethkruse@hotmail.com
Graver
Jørgen Nielsen
Graverkontoret
Kirkevej 20 B, 4520 Svinninge
Tlf.: 20 19 20 97
graverkontoret@mail.dk
Organist og korleder
Kristin Lomholt
Tlf.: 23 10 75 42
kristinlomholt@outlook.dk
Kirkesanger
Peter Kornbech Grell
Tlf.: 31 79 51 89
petergrell@hotmail.com
Menighedsrådsformand
Kirsten Dahl
Solholm 10, 4520 Svinninge
Tlf.: 29 79 79 22
kisdahl@mail.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

11.00 KBF

Skamstrup

09.45 KAB

Ingen

11.00 KAB

Ingen

Skamstrup

10.00 KAB

Ingen

09.45 KAB

Ingen

11.00 KAB

27/9 16. søndag efter trin.

Oktober

4/10 17. søndag efter trin.

11/10 18. søndag efter trin.

18/10 19. søndag efter trin.

25/10 20. søndag efter trin.

November

1/11 Alle Helgens dag

8/11 22. søndag efter trin.

15/11 23. søndag efter trin.

22/11 24. søndag efter trin.

29/11 1. søndag i advent

Ingen

11.00 KBF

Ingen

Ingen

Ingen

Frydendal

Ingen

Ingen

11.00 KBF

Ingen

Frydendal

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Frydendal

09.45 KBF

11.00 KAB

Ingen

Ingen

09.45 KBF

09.45 KAB

Ingen

11.00 KAB

Ingen

Ingen

11.00 KAB

Ingen

Ingen

09.45 KAB

09.45 KBF

Ingen

10.00 KBF

16.00 KAB/KBF

Stigs Bjergby Mørkøv

11.00 KBF

Ingen

09.45 KBF

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

09.45 KAB

10.00 KBF

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

10.30 AH

Ingen

10.30 MKA

Ingen

19.00 AH

Hjembæk

10.30 AH

Se Kundby

10.30 AH

Ingen

Hjembæk

10.30 MKA

Ingen

10.30 JM

Ingen

Hjembæk

Ingen

10.30 JM

Ingen

10.30 AH

17.00 AH

Svinninge

Ingen

Se Kundby

Ingen

10.30 AH

Svinninge

Ingen

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

Svinninge

Udebliver bladet - kontakt Asbjørn Hansen, mobil: 61 27 28 46

Der tages forbehold for ændringer!

Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk

KBF: Karsten Bjerreskov Farup - KAB: Katja Ambeck Bendix - AH: Asbjørn Janke Hansen - MKA: Mette Kruse Andersen,
JM: Jeppe Mejrup - LW: Lene Wadskær - TG: Thomas Gudbergsen - KK: Katherine Kjærgaard
HEB: Henriette Barkholt - LUJ: Lars Ulrik Jensen

Ingen

20/9 15. søndag efter trin.

10.00 KAB

Ingen

13. søndag efter trin.

Skamstrup

13/9 14. søndag efter trin.

6/9

September

Spisning

Holmstrup

09.30 LUJ

11.00 HEB

09.30 LUJ

11.00 LUJ

Holmstrup

11.00 HEB

Ingen

09.30 HEB

11.00 HEB/LUJ

Holmstrup

09.30 HEB

11.00 HEB

09.30 LUJ

11.00 LUJ

Kor/musikere
medvirker

Familie-gudstjeneste

Høstgudstjeneste

11.00 HEB

09.30 HEB

11.00 LUJ

09.30 LUJ

17.00 LUJ/HEB 11.00 LUJ/HEB

Jyderup

11.00 LUJ

09.30 HEB

11.00 LUJ

09.30 LUJ

Jyderup

Ingen

11.00 LUJ

11.00 HEB

09.30 LUJ

Jyderup

Kirkekaffe

14.00 LW

10.30 TG

10.30 LW

9.00 AH

16.00 LW

Kundby

10.30 LW

10.30 LW

10.30 TG

Se Svinninge

Kundby

10.30 LW

10.30 LW

Se Hjembæk

10.30 KK

Kundby

