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Sommerhøjskole

De ni sogne

De ni sognes sommerhøjskole i Jyderup
Program

Tirsdag d. 23. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Iver Larsen: Bibeloversættelse
Frokost
Kl. 13.00 - 15.00:
Henrik Ipsen og Simon Vagn Jensen opfører teaterstykket ”To halvgamle mænd.”
Onsdag d. 24. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Christian Aziz: Hvordan taler vi sammen på tværs af
kultur og sprog?
Frokost
Kl. 13.00 - 15.00:
Per Vers: Sprogshow, rim og historier.
Torsdag d. 25. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Jørgen Carlsen: Højskolesangbogen
Frokost
Kl. 13.00 - 14.00:
Hagested Ensemblet giver koncert i Jyderup Kirke.
Tilmelding
Højskoledage er for alle med interesse for kultur, historie, litteratur, kirke, kristendom, en god fortælling
og et godt samvær ved bordene i Sognegårdens sal.
Her kan man møde spændende foredragsholdere, som
har noget på hjerte til berigelse og fordybelse. Som fast
ledsager har vi naturligvis Højskolesangbogen. Sommerhøjskolen er et samarbejde mellem De ni sogne.
Deltagelse i de tre dage koster 550 kr. Dette inkluderer frokost alle tre dage, samt koncerten den 25.
juni. Drikkevarer medbringes eller købes i Sognegården.
Tilmelding kan først ske fra 1. marts!
Skriv til Jyderup Kirke på jyderup.sogn@km.dk, mrk.:
Sommerhøjskole.
Betaling sker på bankkonto i Nordea: Reg.nr. 2190
Kontonr. 6884 182 709. Der kan først betales, når
man har fået bekræftet sin tilmelding. Husk at opgive
navn, adresse og telefonnummer.
Deltagerantallet til sommerhøjskolen er begrænset
til 70 personer, og tilmeldingerne ekspederes i den
rækkefølge, de indgår. Man er først tilmeldt, når deltagergebyr er indbetalt.
I tilfælde af aflysning tilbagebetales det indbetalte
fuldt ud, og tilmeldte vil få besked senest en uge før
sommerhøjskolens start.
Tilmelding kan først ske fra 1. marts, og sidste
tilmeldings- og betalingsfrist er 1. juni.

Foredragsholdere
Iver Larsen

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

Henrik Ipsen og Simon Vagn Jensen

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

Christian Aziz

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

Per Vers

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

Jørgen Carlsen

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

Hagested Ensemblet

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

Præsteliste

Indhold 

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

4 Sogneindsamling
Den 8. marts har Folkekirkens
Nødhjælp endnu en gang indsamlingsdag - denne gang for mennesker, der er ramt af klimaforandringerne.

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, fra Via Dolorosa i Jerusalem.
Oplag: 7.800
Bidrag til bladet sendes til:
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk

Næste deadline: 24-04-2020.
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6-7 Konfirmander
Årets konfirmander er listet op, så
man kan se, hvem der konfirmeres
hvor og hvornår.

8 Vielse er altid stort
Forår og sommer er tid for bryllupper. Katja Ambeck Bendix har
skrevet om de forskellige måder at
blive gift på.

9 Babysalmesang
De mindste skal have det bedste,
og både Mona Hoelgaard Madsen
og Elsebeth Dyekjær Kruse tilbyder babysalmesang i henholdsvis
Skamstrup og Svinninge.

10-11 Valg 2020
Tre nuværende medlemmer fortæller om, hvorfor de er med i menighedsrådet i deres sogn. Menighedsrådene tager tilløb til valget, der
kommer i september.

12-15 Kalenderen
Foredrag, koncerter, spaghettigudstjeneste, strikkecafé, sangaften eller fællesspisning. Find det
hele på arrangementssiderne.
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Sogneindsamling
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Sogneindsamling
Overforbrug har skabt globale problemer. Vær med, når vi går for klimaet den 8. marts.
Søndag den 8. marts 2020 har Folkekirkens Nødhjælp
sogneindsamling. Vi samler ind til mennesker, der lider
under klimaforandringer. Hvis du går med, giver du
livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når
oversvømmelserne eller tørken rammer.
I tørkeplagede lande som Etiopien, Sydsudan og
Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi høsten
slår fejl år efter år. I lande som Nepal, Bangladesh og
Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn
skyller jorden væk, eller når floderne går over deres
breder.
Fælles for disse befolkninger er, at de ikke har skabt
de problemer, som de betaler prisen for. Den gennemsnitlige dansker udleder 20 gange så meget CO2 som
den gennemsnitlige nepaleser. Men det er nepalesernes
gletsjere, der smelter lige nu, fordi CO2-udledningerne
får temperaturerne til at stige med rekordhøj hastighed.
Det er også nepalesernes landsbyer, der forsvinder, når
gletsjervandet vælter ned fra Himalayas tinder.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker i snart 100 år – længe før klimaforandringerne
kom på dagsordenen. Derfor ved vi også godt, at der
altid har været naturkatastrofer – men aldrig i det omfang, vi oplever nu.
Det er ikke nok, at vi reducerer vores CO2udledning for de kommende generationers skyld. I
verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp
til at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til at
overkomme de orkaner, der kun bliver voldsommere
og voldsommere år for år. Her rammer forandringerne
ikke kun fremtidens men også nutidens børn.
Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en global
klimakrise. Det er for alvor gået op for os, at vi må ændre vores egne vaner og komme vores medmennesker
til undsætning. Et konkret og godt sted at starte er at
tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling.

Glade indsamlere. Tusindvis af danskere er hvert år med
til at samle millioner ind til verdens fattigste.
Fotograf: Mikkel Østergaard

Det går pengene til...

Pengene går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og
skygge.
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelse.
• At sikre huse og veje, så de kan modstå vandmasser
og jordskred.
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et
forestående uvejr.
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk
rent drikkevand.
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed
Vi opfordrer alle – børn som voksne - til at gå en tur
for verdens fattigste og klimaet søndag den 8. marts,
når Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling.

Tilmeld dig
Hav en hyggelig søndag og slå samtidig et slag
for verdens vigtigste sag! Du tilmelder dig på:
blivindsamler.dk eller hos din lokale indsamlingsleder:
Kirkerne i Mørkøv samler ind fra Rævebjerg,
hvor vi mødes kl. 10.00. Indsamlingsleder er
Katja Ambeck Bendix, som kan kontaktes på

telefon: 59 27 53 29 eller mail: kaab@km.dk.
Alle i De ni sogne har mulighed for at deltage i
indsamlingen. Man er meget velkommen til at
møde op på Rævebjerg, hvor man vil få udleveret
en indsamlingsbøsse. Så kan man efter aftale tage
den med til sit eget sogn og gå rundt dér. Alt er
en hjælp!

Nyt fra sognene
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Ny kordegn i Jyderup-Holmstrup
Fra december 2019 er Liselotte Dyrekær-Christensen
ansat som ny kordegn og præstesekretær i Jyderup og
Holmstrup pastorat.
”Jeg glæder mig til at lære sognenes borgere at kende og til at løse de mange opgaver,” udtaler Liselotte,
der er 49 år og uddannet kordegn. Hun har været
kordegn i fem år med base i Stigs Bjergby. Her er hun
også fortsat ansat. Det betyder, at Liselotte er at træffe
telefonisk alle ugens dage kl. 9.00-13.00. Liselotte
vil være i Sognegården i Jyderup mandag, tirsdag og
torsdag kl. 9.00-13.00. Tidligere har Liselotte været
sælger inden for planteskoleverdenen. Hun afløser
Karen-Margrethe Nielsen.

Liselotte Dyrekær-Christensen afløser Karen-Margrethe
Nielsen som kordegn i Jyderup-Holmstrup.

Sdr. Asmindrup åbnet
Holbæk Provsti har fået et kirkerum, hvor alle kan være med til
at eksperimentere med gudstjenesteformer, liturgi, musik og sang
– ja, kun fantasien sætter grænser. Det er Sdr. Asmindrup Kirke i
Vipperød sogn, der i 2016 fik bevilget 9,6 mio. kr. af A.P. Møllers
Fond med henblik på at omdanne kirken til et åbent sted for
nytænkning.
Kirken blev åbnet 28. november 2019. Sidan har man bl.a. kunnet opleve fyraftenssang med salmer, voksen-krybbespil med skuespillere og live musik, meditationsgudstjeneste og klassisk musik.
Programmet videre frem kan ses på kirkerneivipperød.dk.
Alt inventar er taget ud af Sdr. Asmindrup Kirke og erstattet af mobile
enheder – bænke og lamper osv. Også prædikestolen vil forsvinde.

Syng, spis og snak
Højskolesang tager på besøg på Efterskolen Smededal
Overskriften er titlen på et initiativ fra Danske Højskoler, Efterskoler og Friskoler, som skal fremme sangglæden og den gode
samtale blandt danskerne. Skolerne inviterer blandt andet til
arrangementer med fællessang, lidt godt til ganen og samtaler om
livet i stort og småt. Her passer vores eftermiddage med højskolesang som fod i hose, og derfor vil højskolesang i marts – torsdag
d. 19. kl. 14.00-16.00 – tage ud af huset. Værter og sangvælgere
er eleverne på Smededal Efterskole i Mørkøv, og arrangementet
kommer til at foregå på efterskolen. Der er slet ikke plads på
Rosenvænget, hvor vi plejer at være.
Arrangementet er som sædvanligt åbent for alle, og brugerrådet
på det aktive center Rosenvænget vil sørge for, at stedets beboere
bliver hjulpet over til Smededal – kontakt Frank Kaster på 41 58
87 93. Vi glæder os til denne eftermiddag – et samarbejde med
gode kræfter i Mørkøv.

Praktikant i
Hjembæk-Svinninge
Josefine Mikuta Poulsen vil i
februar og maj
være i praktik
som sognepræst
i HjembækSvinninge
sogn. Josefine
har afsluttet sin uddannelse som
cand. theol. og går for tiden på
Pastoralseminariet i København.
Hun prædiker i Hjembæk 8. marts
og i Svinninge 24. maj.
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Årets konfirmander
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Konfirmation 2020
Konfirmander i Mørkøv Kirke
Søndag d. 19. april kl. 10.30

Cecilie Sehested Nielsen
Isabella Greve Juel Ørbekker
Oliver Holm
Tino Petrus Byø
Manya Linderoth Hoelgaard Rasmussen

Konfirmander i Holmstrup Kirke
Søndag d. 26. april kl. 10.30
Matilde Filthuth Andreassen
Kasper Lisberg Hagedorn
Zara Winther
Alberte Wagner Daugaard
Josefine Jensen
Alma Trolddal Nielsen

Konfirmander i Stigs Bjergby Kirke
Søndag d. 26. april kl. 11.00
Annika Hartung Holmboe
Clara Veedfald Andersen
Daniel Vallentin
Filuca Blache Bernth

Konfirmander i Svinninge Kirke
Søndag d. 3. maj kl. 10.00
Sofie Christiansen
Liva Viktoria Petersen
Sarah Larsen
Andrea Isabella Hansen
Ida Norman Aagaard Rasmussen
Rosa Victoria Danzi Leth
Mic Langhoff Rasmussen
Masja Holst Plum Jørgensen
Loui Holst Plum Jørgensen
Bertram Albretsen
Rebecca Dan Nielsen
Amalie Eline Bahne Heine
Emil Toftbo van Dijk

Konfirmander i Jyderup Kirke
Bededag d. 8. maj kl. 10.00

Elton Kaa Rahbek
Lucas Rokbøl Hellner Nielsen
Liv Døssing Andersen
Silja Lucia Lundkvist Jørgensen
William Hartz Schou
Noah Juhl Møller
Mathias Oversø Lehmann Hansen
Gustav Christian Hansen
Mads Rosenkvist Sellebjerg Andersen
Emil Henry Windeleff Sørensen

Konfirmander i Hjembæk Kirke
Bededag d. 8. maj kl. 10.00

Rasmus Sebastian Tronholm Waldbaum
Magnus Antonsen Ellebye
Rikke Heber
Emil Kildebjerg Larsen
Freja Damkær Christiansen
Anna Damkær Christiansen
Cecilie Brülow Lundberg
Emma Christine Olsen

Konfirmander i Skamstrup Kirke
Bededag d. 8. maj kl. 11.00

Andreas Winther
Annika Bastian Larsen
Cecilie Carelli Larsen
Frederik Fristian Nordskov Nielsen
Isabella Tømmerup
Katrine Asser Larsen
Mathilde Kirstine Tidemand Nicolajsen
Nanna Nielsen
Sarah Louise Madsen
Benjamin Elkjær Sørensen
Emil Stevns Lindemann
Mathias Skovholm Hansen

Konfirmander i Jyderup Kirke
Bededag d. 8. maj kl. 12.00

Emma Rejngaard Maradi
Jasmin Skanderup Brandt Andersen
Simon Brandt
Eva Holm Frederiksen
Camille Vaarbjerg Beyer
Asger Oliver Sook Hansen
Kamilla Valdimarsdóttir
Liva Ayoe Roverskov Wæhrens
Tilde Prip Jakobsen
Anna-Clara Ahrendt Nielsen
Lærke Cecillie Viinblad Mikkelsen
Frida Kepp Knudsen

Konfirmander i Skamstrup Kirke
Bededag d. 8. maj kl. 12.30
Gustav Hænsch Grube
Lea Nørgaard Jensen
Mads Lars Kristensen
Marcus Tønnes Hansson
Matti Døngart Henriksen
Troels Aslak Nørgaard Carlsen
Aya Anker Møller
Jamilla Chok-ngao-ngam
Philippa Nynne Bøgdal Jakobsen

Årets konfirmander, Kirkehøjskole
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Vibe Broskov Reimer Larsen
Zhanne Kimm Garcia Nielsen

Konfirmander i Svinninge Kirke
Søndag d. 10. maj kl. 10.00
Louise Ipsen
Sara Geert Nielsen
Alicia Damstedt Kinov
Max Beck Skovholm
David Christian Bagge
Nicholas Bache
Alexander Mundt Arvesen
Alberte Bugge Thers
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Juliane Bredgaard Holse
Melanie Lind
Kasper Tomas Jensen

Konfirmander i Frydendal Kirke
Søndag d. 10. maj kl. 11.00
Laura Aagaard Christiansen
Rikke Elisabeth Mannik Sørensen

Konfirmander i Kundby kirke
Lørdag d. 16. maj kl. 10.30

Konfirmander i Jyderup Kirke
Søndag d. 10. maj kl. 10.00
Annina Juul Nielsen
Chris Bo Jensen
Oliver Vestergård Jørgensen
Julius Wieth-Christiansen

Augusta Sofie Karlsen
Celina Mille Moberg
Gry Dietz Viborg
Kristiane Nørgaard Lender Mathiasen
Lærke Pihl Guldmann
Marco Raben-Nittebjerg
Mathilde Signe Rasmussen
Pelle Amtoft Heckmann
Signe Fredslund Mejlkjær

Genbrug af konfirmandtøj
De ni sogne har gennem efteråret og vinteren indsamlet brugt konfirmationstøj.
Vi har fået mange fine kjoler og flotte mørke blazere. Det vil vi meget gerne låne
ud til de kommende konfirmander.
Så hvis du går ind for bæredygtigt genbrug, kan du kontakte Nikoline Frandsen
på tlf: 30 53 33 77 og aftale en tid til at komme forbi og se. Det er ganske gratis.
Kjoler i stil med den på billedet haves på lager.

Kirkehøjskole i Jyderup - hvad digterne ved om tro?
Vinterens kirkehøjskole sætter fokus på digtere: Martin A. Hansen, Astrid Lindgren og Dostojevskij, som på
forskellig måde har noget at sige til og om kristendommen. Undervisningen er gratis og foregår i Sognegården
i Jyderup med sognepræst Lars Ulrik Jensen som underviser.

Martin A. Hansen (1909-1955) - Onsdag den 4. marts kl. 19.00-21.00

Gennem sine noveller, romaner og essays greb digteren Martin A. Hansen tilbage til den kristne
tro som et bæredygtigt livsgrundlag i en tid, hvor den fremherskende opfattelse var, at tilværelsen er tom. Ansvar, skyld, meningsløshed og næstekærlighed var gennemgående temaer.

Astrid Lindgren (1907-2002) - Onsdag den 18. marts kl. 19.00-21.00
Astrid Lindgren skrev børnelitteratur, som voksne med udbytte kan læse med på over skulderen
(eller højt af for børn). Lindgren er ikke en kristen forfatter, men der er en umiskendelig religiøs
dimension i hendes forfatterskab.
Fjodor Dostojevskij (1821-1881) - Onsdag den 1. april kl. 19.00-21.00
Få har som Dostojevskij en indsigt i menneskesindet og dets kvaler med at finde sig tilrette i
tilværelsen. Gennem hele forfatterskabet løber en rød tråd af kristne refleksioner over tilværelsens store spørgsmål.
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Vielser på mange måder
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Vielse er altid stort!
Af Katja Ambeck Bendix
Nogle tænker, at et stort bryllup fejres i kirken, og et
lille bryllup klares på rådhuset. Sådan er det ikke. Et
bryllup i kirken kan være stort eller småt. I kan blive
viet i det store skrud og med mange gæster – eller en
stille formiddag eller eftermiddag bare dig
og din udkårne i det tøj, I står og går i. Hvor
lidt eller meget, der ellers skal ske, er helt op
til jer, så I får lige den dag, I drømmer om.
Uanset hvad, så er vielse stort.

skal I selv sørge for det praktiske omkring en vielse i
det fri, et alter, et sted at knæle og evt. musik.

Drop in-vielse

Der er også mulighed for at blive viet ved drop in-vielse, hvor I som par kommer ind uden forudgående aftale og bliver viet. Drop
in-vielse er også for jer,
der i forvejen er gift på
rådhuset og ønsker en
kirkelig velsignelse.
I kan komme alene,
eller I kan invitere venner og familie med til
drop in-vielsen.
Én af jer skal være
medlem af folkekirken,
når I ankommer, men
det eneste, der kræves
for at blive gift, er en prøvelsesattest og billed-ID. Til
gengæld kan man ikke selv vælge datoen.

”

Kirkelig velsignelse

Er I gift på rådhuset, kan I senere vælge at
få en kirkelig velsignelse. Ritualet minder
meget om vielsesritualet. Den eneste forskel
er formuleringen af det spørgsmål, I svarer
ja til.

Vielse i det fri

Hvor lidt eller
meget, der skal
ske, er helt op
til jer.

Hvis I går og drømmer om at blive viet under Guds
åbne himmel på et sted, der har særlig betydning for
jer, kan I kontakte en præst og høre om muligheden
for netop jeres sted. Sammen taler I både vielsens
indhold og alt det praktiske igennem. Som brudepar

Tuse Kirke tilbyder drop in-vielse lørdag den 6. juni
2020 fra kl. 14.00-17.00. Se mere på www.tusekirke.
dk.
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Sommerkirke for børn
For 12. gang bliver der denne sommer afholdt sommerkirke for børn tre dage i august
– nærmere betegnet 4.-6. august.
Da vil det summe af liv på Sognefogedgården i Mørkøv Kirkeby.
Alle børn, som bor i De ni sogne, og
efter sommerferien skal op i 3., 4. eller
5. klasse, indbydes.
Læs mere om indhold og tilmelding i
næste udgave af De ni sogne.

Børneteater om påsken - vær med!
Synes du, det er sjovt at spille teater? Kan du godt lide at optræde? Så kom og vær med!
De fleste har hørt om, at børn kan lave krybbespil
til jul. I Kirkerne i Mørkøv har vi i en del år gjort det
med minikonfirmanderne. Men hvad med kirkens
anden store højtid, påsken? Her er der også en god og
ret dramatisk historie at fortælle. Og i år inviterer vi
børn fra 6 år og opefter til at være med til påsketeater,
hvor vi spiller påskens begivenheder igennem. Vi skal
mødes og øve nogle gange, og så opfører vi det til en
gudstjeneste i Skamstrup Kirke 2. påskedag d. 13.
april. Så kom og vær med og tag endelig din søster,
bror, ven eller veninde med – det bliver sjovt!

Minikonfirmand i
Jyderup og Holmstrup
For børn som går i 3. klasse fra Jyderup skole.
Er du nysgerrig på, hvad der sker i Jyderup kirke?
Hvad er en døbefont? Hvor sidder kirkeklokkerne, du
hører på vej til skole? Hvad sker der når vi dør? Hvad
laver en præst?
Til minkonfirmand kan du stille alle de spørgsmål om
Gud og kristendom, du har lyst til. Vi skal mødes en
række tirsdage efter skole fra ca. kl. 12.30 i Sognegården
i Jyderup (Elmevej 11) i hyggelige rammer med saftevand og lidt at spise. Her skal vi lege, synge og på utraditionel vis tale om det, der foregår i en kirke og hvad
kristendommen handler om.
Forløbet rundes af med en festlig afslutning for hele
familien med underholdning og lidt mad i Holmstrup
Kirke.
Tilmeldings info vil blive delt rundt i klasserne i
starten af april. For mere information kontakt:
Sognepræst Henriette Barkholt
Telefon: 29 37 62 95, mail: hbar@km.dk

Vi øver i Skamstrup:

Onsdag d. 18. marts kl. 14.15-16.00
Onsdag d. 25. marts kl. 14.15-16.00
Onsdag d. 1. april kl. 14.15-16.00
Onsdag d. 8. april kl. 9.00-13.00
Vi sørger for at få børnene på bussen fra Kildebjerg
Skole.
Går du i skole i Knabstrup, så finder vi også ud af det!
Tilmelding senest fredag d. 6. marts til Liselotte på tlf:
40 16 21 47 eller mail: lid@km.dk

Babysalmesang
Kom og syng og dans med din baby i Skamstrup
eller Svinninge. Vi synger salmer og sange samt
bruger fagter for at understøtte sangene. Børnene
lytter til musik, mens der pustes sæbebobler, og
der fortælles små historier. Når vi har sunget,
er der hyggeligt samvær. Prøv bare at dukke op,
det er helt uforpligtende. Det er gratis, og alle er
hjerteligt velkomne, også hvis man bor udenfor
sognet.
Babysalmesang er for alle mødre med babyer i
alderen cirka 2-12 måneder. Alle kan være med,
lige meget om du er musikalsk, vant til at komme
i kirken eller ej. Har mor ikke mulighed for at
komme, så send gerne far eller bedstemor. Vi
glæder os til at se jer!
I Skamstrup Kirke, onsdage kl. 10.00, information og tilmelding hos Mona Hoelgaard Madsen,
tlf. 21 43 40 45, monahoel-gaard@hotmail.com.
Eller i Svinninge Kirke, onsdage kl. 10.30 ved
Elsebeth Dyekjær Kruse, tlf. 23 83 67 77, elsebethkruse@hotmail.com.
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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.
Henrik Schock
Hansen,
Jyderup
Menighedsråd
Hvorfor er du med i menighedsrådet?
Min vej til Jyderup Menighedsråd
går igennem et par af Danmarks
smukke kirker. Efter min konfirmation i midt 70’erne fortsatte
jeg året efter med at gå til gudstjenester i min hjemby i Bagsværd.
Jeg er ikke specielt troende; men
jeg holder meget af kirkerummet,
fordybelsen, fællesskabet, salmerne
og teksterne. Især prædikernes
relation til hverdagen og det
spændende historiske univers, der
gentager sig hen over hvert kirkeår.
En søndag blev jeg spurgt, om
det var noget for mig at deltage i
vores menighedsråd. Det kunne jeg
da godt tænke mig. Tanken havde
jo strejfet mig.
Hvad er for dig det mest interessante at arbejde med i rådet?
Det er et alsidigt hverv at sidde
i menighedsråd. Med den brede
kontakt til unge og gamle – alt
imellem vugge og grav – er der
fine muligheder for at stifte nye
venskaber og gode relationer. Jeg
sætter både pris på samarbejdet og
modspillet.
Når opgaverne skal løses, er
det godt ind imellem at sætte de
gode kræfter på spil. Finde ind til
kompromisets kunst. Selv holder
jeg mest af at være praktisk gris, at
rydde af bordet og sætte på plads.
Som altid er det dine medmennesker og kammeratskabet, der
betyder det hele. Jeg kan godt
anbefale et medlemskab.

Else Mikkelsen,
SkamstrupFrydendal
Menighedsråd
Hvorfor er du med i menighedsrådet?
Jeg er med i menighedsrådet, fordi
jeg meget gerne vil arbejde for, at
vi bliver samlet i pastoratet. Derfor
ligger det mig også meget på sinde,
at der kommer repræsentanter fra
alle dele af sognene med i menig-

”

Det kunne være
dejligt at få nogle
flere unge med
hedsrådet, så vi kan arbejde for,
at det fælles kommer alle til gode.
Det kunne være dejligt at få nogle
flere unge med, så vi også aldersmæssigt repræsenterer bredt i
befolkningen.
Hvad er for dig det mest interessante at arbejde med i rådet?
Jeg synes, at det har været rigtig
spændende at arbejde med omlægning af Skamstrup Kirkegård.
Kirkegården har gennemgået en
stor renovering, og der er blevet anlagt en mere naturpræget
afdeling. Det har gjort kirkegården
mere naturskøn og fredfyldt, og jeg
kan godt lide at gå igennem den.
Det er også hyggeligt at være
med til at lave forskellige arrangementer i kirkerne, f.eks. sangaftner.

Ingrid Ekelund,
Kundby
Menighedsråd

Hvorfor er du med i menighedsrådet?
Jeg blev opfordret til det et par
gange, efter jeg havde været med i
en arbejdsgruppe, der fik vedtaget
at få lys på kirken i 1996. Jeg sagde
ikke ‘ja’ i første omgang, men efter
en del år – 12 år – følte jeg mig
klar til det.
Jeg er lokalpatriot og har været
med i foreningslivet i Kundby
altid, og så syntes jeg, at det også
kunne være spændende at se, hvad
der foregik i det kirkelige regi.
Jeg har ikke fortrudt det en eneste gang. Det er lærerigt og spændende, ligesom det giver meget
socialt – både i og uden for rådet.
Hvad er for dig det mest interessante at arbejde med i rådet?
Jeg synes ikke, man kan nævne en
enkelt ting, for det er helheden
– lige fra økonomi, beslutninger
om reparationer og udsmykning
til planlægning og afholdelse af
arrangementer.
De senere år har jeg været
sekretær i menighedsrådet, hvilket
jeg også er meget glad for. At være
sekretær indebærer at udsende indkaldelser og dagsordner til møder
og at tage referat af møderne. Jeg
står også for annonceringen af
vores arrangementer på Facebook
og lignende.

De ni sogne
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Kom til orienteringsmøde i maj
Den 12. maj er der orienteringsmøder rundt
om i sognene (i Holmstrup dog først d. 17. maj
– se her til højre). Her orienterer man om menighedsrådets arbejde og det kommende valg.
Alle interesserede er velkomne:

Kundby: Konfirmandstuen kl. 16.00
Svinninge: Sognehuset, Kirkevej 4, kl. 19.00
Jyderup: Sognegården, Elmevej 11, kl. 19.00
Kirkerne i Mørkøv: Mørkøvhallen kl. 19.30
I Mørkøvhallen er der først et fællesmøde,
hvorefter man fordeler sig sognevis.

Valg- og menighedsmøde i Holmstrup
Der er kommet en ny menighedsråds-valglov, og
hele landet skal derfor orienteres om forløbet af
efterårets menighedsrådsvalg i maj måned.
Holmstrup Sogn afholder orienterende valgmøde
og menighedsmøde søndag den 17. maj i Holmstrup kirke efter gudstjenesten (kl. 11.00).
Først får vi en let frokost. Så gennemgår vi
forløbet af valget. Derefter hører vi lidt om sognets økonomi, hvad det er sket de seneste år, og
hvordan fremtiden ser ud.
Hvis vejret er til det, slutter vi med kaffen ude på
kirkegården.
Det er gratis, og alle er meget velkomne.

2. pinsedag ved Skarresø
Anden pinsedag – den 1. juni 2020 kl. 11.00 – er
der friluftsgudstjeneste ved Skarresø på plænen ved
Jyderup Højskole.
Adressen er: Sølystvej 2, 4450 Jyderup.
Vi indbyder til en gudstjeneste for alle aldre med
musik, korsang samt indslag for børn. Husk at medbringe tæppe og madkurve samt evt. klapstole.
Parkering kan ske i umiddelbar nærhed af højskolen

samt ved butiksområdet og stationen. Parkeringspladsen ved højskolen er dog reserveret til gangbesværede.
I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Jyderup
Kirke. Hold øje med holbækprovsti.dk.
Gudstjenesten arrangeres af folkekirkerne i Holbæk
Provsti, Katolsk Kirke, Frikirken i Holbæk, Baptistkirken og Frelsens Hær.

Nyt fra børnekorene i Jyderup

Nyt fra børnekoret i Kirkerne i Mørkøv

Jyderup Kirkes børnekor er kommet godt i gang.
Vi synger mange forskellige sange, salmer, sanglege,
danser, hygger og har det sjovt. Det gælder om at blive
fortrolig med sin stemme og turde synge igennem.
Og det gør de, til stor glæde for dem, der kommer
forbi Sognegården mandag eftermiddag.
Her i foråret skal spirekoret optræde for første gang,
som opvarmning til Pedersborg kirkes ungdomskor d.
26. april kl. 16.00 i Jyderup Kirke.
Derudover deltager spirekoret også til årets
minikonfirmand afslutning d. 11.juni kl.17.
Spirekoret øver mandag kl.14.15-15.00 og juniorkoret kl.15.15-16.15. Begge kor øver i Sognegården i
Jyderup.
Har du lyst til at være med, så kontakt korleder
Mona Hoelgaard Madsen på tlf. 21 43 40 45 eller på
mail monahoelgaard@hotmail.com

I december måned var Kirkerne i Mørkøvs børnekor
ude at optræde. De gik Lucia og sang for os ved Julemarkedet i Stigs Bjergby og en søndag eftermiddag i
Mørkøv Kirke. Nu øver de sig til fastelavnsgudstjenesten i Skamstrup Kirke d. 23. februar kl. 10.30 samt
2. påskedag i Skamstrup kirke, hvor koret vil synge til
et påske teaterstykke.
Der er stadig plads til flere sangglade børn, der
har lyst til at synge sange og salmer, danse og klappe
rytmer, hygge og have det sjovt.
Vil du være med, og går du i 1.-6. klasse på Kildebjergskolen eller på Knabstrup skole, så kom. Vi øver
onsdag eftermiddag på Rosenvænget fra kl.14.3015.45.
Kontakt korleder Mona Hoelgaard Madsen på tlf.
21 43 40 45 el. på mail monahoelgaard@hotmail.
com.
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Marts
Onsdag d. 4. marts
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
Vi mødes den første onsdag i
måneden og nørkler og hygger et
par timer. Der er kaffe på kanden,
og vi har garn og opskrifter. Kom
og vær med – også den 1. april og
6. maj
Søndag d. 8. marts
Kirkerne i Mørkøv

Sogneindsamling

Sted: Multihuset på Rævebjerg
kl. 10.00
Folkekirkens Nødhjælp samler ind
til verdens fattigste. Læs mere om
dette på side 4.
Tirsdag d. 10. marts Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste med
tema omkring nye salmer og salmedigtere.
Der er gratis fællesspisning i
Sognehuset på Kirkevej 4 bagefter.
Tilmelding sker til Hans Georg
Glumby: 23 62 90 64.
Onsdag den 11. marts Jyderup

Gospelkoncert med
Jacob’s Ladder

Sted: Jyderup Kirke kl. 20.00
Jacob’s Ladder har eksisteret i elleve år og holder til i Solrød Strand.
Koret synger fejende flot gospel
under ledelse af Jacob Asmussen.
Gospelmusik bringer glæde og
energi, og det er, hvad koret gerne
vil videregive.

Torsdag d. 12. marts Kundby		 En stillegudstjeneste er ment
som et åndehul midt i en travl
Sted: Kundby konfirmandstue
hverdag – en stund til fælleskab,
kl. 19.00-21.00 - Strikkecaféen er
stilhed og eftertanke.
åben for alle interesserede.
Under tjenesten vil vi gennem
den gamle kristne meditationsTorsdag d. 12. marts Jyderup
praksis, ”Lectio Divina”, høre
Spaghettigudstjeneste
kristendommens evangelie. Sog”Gider du lige?”
nepræst Henriette Barkholt leder
Sted: Jyderup kirke kl. 17.00
gudstjenesten.
En spaghettigudstjeneste er en
Efter gudstjenesten spiser vi
gudstjeneste i børnehøjde, hvor
sammen i kirkerummet.
alle er velkomne – store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og Søndag den 22. marts Jyderup
naboer. Det er hyggeligt og afslap- Fællessang i Sognegården
pet. Vi synger, hører en historie og Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
Mød op til en hyggelig eftermidfår at vide, at Gud kan lide os.
Bagefter spiser vi sammen i Sog- dag, hvor vi igen tager hul på
sange fra den danske sangskat.
negården. Det er gratis, og man
skal ikke melde sig til, men endelig Organist Birgitte Krossing og
kirkesanger Børge Nielsen vælger
bare komme og være med.
sange indenfor et bestemt tema,
som vi alle synger med på. Der er
Tirsdag d. 17. marts i Kundby
”Undervejs til min far”
også mulighed for at komme med
Sted: Kundby konfirmandstue
forslag.
kl. 19.00
Sognepræst i
Onsdag d. 25. marts
Jyderup Lars Ulrik
Kirkerne i Mørkøv
Spaghettigudstjeneste
Jensen er er født
Englebesøg
i Nuuk. Denne
Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00
sogneaften fortælGudstjeneste i børnehøjde, hvor
ler han om sin
alle er velkomne – store som små,
opvækst i Danmark i bevidstheden om at have en forældre, bedsteforældre, venner og
naboer. Det er hyggeligt og afslapukendt grønlandsk far. En beretpet, og der er noget for både øjne,
ning om manglende accept fra
ører og mund.
omgivelserne og om at overvinde
Vi synger nogle af de samme salindre barrierer inden mødet med
mer hver gang og hører en historie.
hans far – og hvordan det gjorde
Så er der altergang, og endelig får
ham til et helt menneske.
vi Guds velsignelse med.
Bagefter spiser vi spaghetti og
Torsdag d. 19. marts
kødsovs sammen i præstegården.
Kirkerne i Mørkøv
Højskolesang
Det er gratis, og man skal ikke
- syng, spis, snak
melde sig til, men endelig bare
Sted: Smededal Efterskole
komme og være med.
kl. 14.00-16.00
Denne dag afholdes højskolesang
Torsdag d. 26. marts Kundby		
på Efterskolen Smededal. Se mere i Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue
omtalen på side 5.
kl. 19.00-21.00 - Strikkecaféen er
åben for alle interesserede.
Torsdag d. 19. marts Holmstrup

Strikkecafé

Stillegudstjeneste
Gospelkoret Jacob’s Ladder
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Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.

Torsdag den 26. marts Jyderup

Dina Al-Erhayem (AFLYST)
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Torsdag d. 26. marts
Kirkerne i Mørkøv

Glumby på tlf.: 23 62 90 64 senest
torsdagen før. Arrangementet er
gratis.

Torsdagstræf

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. 26. marts Holmstrup

Tænkepauser i Holmstrup

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.
Lørdag d. 28. marts Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00
Velkommen til at dyrke eller genopfriske dit kendskab til den danske
sangskat. Den er for alle. Vi synger
fra Højskolesangbogen, snakker og
drikker kaffe

April
Onsdag d. 1. april
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 begynder 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. 9. april Kundby

Skærtorsdagsgudstjeneste
og påskemiddag
Sted: Kundby Kirke kl. 16.00
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Fredag d. 10. april Kundby

Liturgisk Langfredag

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste hvor musik og sang
veksler med læsninger fra Bibelens
beskrivelser af de mange ting, der
sker med Jesus og hans disciple på
den dag, vi kalder Langfredag.
Skærtorsdagsspisning
Der serveres påskelam eller -kylling
og andre traditionelle spiser ved et
påskemåltid.
Middagen koster 50 kr. for voksne,
25 kr. for børn op til 12 år og er gratis for børn under 6 år. Der er plads
til 50 personer.
Tilmelding senest d. 30. marts til
Ingrid Ekelund ekelund@sport.dk
eller 30 26 40 92.
Torsdag d. 9. april Jyderup

Skærtorsdagsgudstjeneste
med påskemåltid

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Efter gudstjenesten serverer vi lammesteg i Sognegården. Tilmelding
på kirkekontoret på 59 22 62 95
senest d. 2. april. Arr. er gratis.
Torsdag d. 9. april
Kirkerne i Mørkøv

Skærtorsdagsgudstjeneste
med påskemåltid

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 16.00
Igen i år vil Kirkerne i Mørkøv gerne
invitere til en særlig skærtorsdags
gudstjeneste i Stigs Bjergby Kirke,
hvorefter vi vil gå over i præstegården for i fællesskab at spise påskelam
og bitre urter.
Arrangementet er gratis, og alle er
meget hjerteligt velkomne.
Torsdag d. 9. april Svinninge

Skærtorsdagsgudstjeneste
med påskemåltid

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
Efter gudstjenesten mødes vi til spisning i Sognehuset, Kirkevej 4.
Tilmelding til Hans Georg

Fredag d. 10. april Holmstrup

Langfredagsgudstjeneste

Sted: Holmstrup kirke kl. 10.00
Denne helligdag vil vi igen i år
mindes Jesu lidelse og død igennem
læsninger, fællessang, prædiken,
soloindslag og refleksioner i Holmstrup kirke.
Og du kan være med til at skabe
denne stemningsfyldte gudstjeneste!
Teksterne læses op af lokale kræfter – og vil du være med, så kontakt
sognepræst Henriette Barkholt på
29 37 62 95 eller mail: hbar@km.dk.
Mandag d. 13. april
Kirkerne i Mørkøv

Luk lyset ind: Familiegudstjeneste med påsketeater

Sted: Skamstrup forsamlingshus
kl. 9.00
Skamstrup forening og omegn,
Skamstrup Mølle og Kirkerne i Mørkøv har besluttet at lave en pendant
til Tænd lys, som vi har kaldt Luk
lyset ind.
Vi begynder i forsamlingshuset kl.
9.00 med morgenkaffe og brød og en
morgensang. Derfra går vi til kirken,
hvor vi holder familiegudstjeneste
kl. 10.30. Her spiller vores teatertrup
påskespil. Efter gudstjenesten går vi
til møllen, hvor vi finder påskeæg.
Torsdag d. 16. april
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang

Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
Fællessang er godt for både krop og
sjæl. Og mange sange betyder noget
både for vores fællesskab og for os
som enkelte mennesker.
Til højskolesang synger vi en
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række sange sammen – mest fra
Højskolesangbogen – valgt af
dagens vært, der mellem sangene
vil fortælle, hvorfor sangene ligger
dem på sinde eller hjerte.
Denne dag er det Kirsten og Jørgen fra Sognefogedgården i Mørkøv Kirkeby, der er værter.
Vi drikker kaffe undervejs, og
organisten spiller til.
Søndag d. 19. april Svinninge

Sognets koncert

Sted: Svinninge Kirke kl 16.00
Svinninge Kirkes årlige, helt
unikke koncert med overraskende
og spændende indslag fra alle, som
har lyst at byde ind.
Både ansatte ved Svinninge
Kirke, kirkens kor samt andre, som
har lyst at bidrage, vil optræde. Der
vil være en bred vifte af indslag fra
både børn, unge og ældre.

Torsdag d. 23. april Jyderup

Spaghettigudstjeneste
”Ud i det blå”

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 en 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.

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste med
tema omkring nye salmer og salmedigtere. Der er gratis fællesspisning
i Sognehuset på Kirkevej 4 bagefter. Tilmelding sker til Hans Georg
Glumby: 23 62 90 64.

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00
Velkommen til at dyrke eller genopfriske dit kendskab til den
danske sangskat. Den er for alle.
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe.

Sted: Hjembæk Kirke kl 19.30
Vokalselskabet GLAS er en gruppe
af sangere, som optræder acapella.
Gruppen består af seks markante
kvindestemmer med rødder i Danmark, Finland, Færøerne, Ungarn
og Polen.
Sangerne fandt oprindeligt sammen omkring en fælles passion for
bulgarsk folkesang i 2001. Siden
har de seks kvinder prøvet kræfter med så forskellige genrer som
opera, verdensmusik, folkemusik og
eksperimenterende rock og pop.
GLAS indtager koncertrummet
ved at placere sig forskellige steder i
rummet. Sangerne kommer på

Tid og sted: Kundby konfirmandstue kl. 19.00-21.00
Strikkecaféen er åben for alle interesserede.

Pedersborg Kirkes
Ungdomskor

Sted: Jyderup Kirke kl. 16.00
Koncerten indledes ved Jyderups
nye børnekor, som optræder live
for første gang.

Pedersborg Kirkes Ungdomskor
fra Sorø består af ca. 20 piger, der
elsker at synge. Koret har været på
korrejser – Bornholm, Stockholm
og her i foråret rejser de til Norge.
I forårsprogrammet synges bl.a.
Albertes Lyse nætter, Månebarn
og nyere rytmiske salmer af Janne
Mark. Der vil også være sange, som
kommer med i den nye højskolesangbog. Det er et varieret program
med både kendte og mindre kendte
sange.
Tirsdag d. 28. april
Kirkerne i Mørkøv

Sangaften: Pinse, forår
og tidlig sommer

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 19.30
Organist Michael Roepstorff og
kirkesanger Mona Hoelgaard inviterer til forårssangaften 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. Det er
gratis, og alle er meget velkomne.
Onsdag d. 29. april
Kirkerne i Mørkøv

Torsdag d. 23. april Kundby

Strikkecafé

Søndag den 26. april Jyderup

Lørdagssang

Søndag d. 26. april Hjembæk

Tirsdag d. 21. april Svinninge

den måde tæt på publikum. Det er
en smuk og samtidig overvældende
musikalsk oplevelse.

Lørdag d. 25. april Kundby

Vokalselskabet GLAS

Har du selv lyst at optræde med
musik/sang, så henvend dig gerne
til: Kristin Lomholt tlf. 23 10 75
42 kristinlomholt@outlook.dk.
Hvis du gerne vil synge/spille, men
har brug for akkompagnement,
så vil en af de ansatte ved kirken
gerne hjælpe dig.

De ni sogne

GLAS
De 6 kvinder i Glas er Ania, Katrina, Kamilla, Nini, Else og Maria

Godnatgudstjeneste

Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Godnatgudstjeneste for småbørn
og deres familier. Se omtale under
arrangement 1. april.
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Torsdag d. 30. april
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

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

Maj
Søndag den 3. maj Holmstrup

Brahms koncert
v/operasanger Børge Nielsen
og pianist Jens Andersen

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
Der indbydes til et glædeligt
genhør, når Børge Nielsen og Jens
Andersen
opfører
Johannes
Brahms
”Vier
ernste
Gesänge”
fra 1896.
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”.
Der synges også fællessalmer
under koncerten.
Torsdag d. 7. maj Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.
En stillegudstjeneste er ment som
et åndehul midt i en travl hverdag.
Se omtale under 19. marts.
Efter gudstjenesten bliver der
serveret lækre, varme hveder i kirkerummet.

Vi begynder ved Holmstrup
Kirke kl. 11.00 og går en ny rute,
som er en rundtur med start og slut
ved kirken.
Turen vil være på 10 kilometer, og
der er indlagt pause undervejs.
Efter turen er der en andagt i
kirken og derefter kaffe og kage.
Medbring gode travesko, madpakke og drikkelse.
Vi glæder os til at se jer alle til en
gåtur i vores pragtfulde område.
Tirsdag d. 12. maj Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste med
tema omkring nye salmer og salmedigtere. Der er gratis fællesspisning i
Sognehuset på Kirkevej 4 bagefter.
Tilmelding sker til Hans Georg
Glumby: 23 62 90 64.

Torsdag d. 21. maj Kundby

Kristi himmelfartsdag og
pilgrimsvandring

Vi mødes til morgenandagt og
kaffe kl. 9.00. Derefter kører vi til
Lodskoven for en vandretur på ca.
7 km. Her passerer vi f.eks. boelstedet, hvis stemning Johan Thomas
Lundbye har fanget i sit maleri.

Lørdag d. 16. maj Kundby

Konfirmationsgudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Torsdag d. 16. maj
Kirkerne i Mørkøv

Højskolesang

Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
Fællessang er godt for både krop
og sjæl. Og mange sange betyder
noget både for vores fællesskab og
for os som enkelte mennesker. Til
højskolesang synger vi en række
sange sammen – mest fra Højskolesangbogen – valgt af dagens vært,
der imellem sangene vil fortælle,
hvorfor sangene ligger dem 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.

Søndag d. 10. maj Holmstrup

Torsdag d. 21. maj
Kirkerne i Mørkøv

Sted: Vi mødes ved Holmstrup
Kirke kl. 11.00
Holmstrup Menighedsråd inviterer
alle interesserede til en pilgrimstur
rundt i den skønne forårs natur.

Kom med på en smuk gåtur mellem to af vores kirker. Vi mødes i
Mørkøv Kirke kl. 9.00 og synger en
morgensang og går derfra gennem

Pilgrimstur

Tvede og ind i den forårsskønne
Torbenfeldt Skov. Gennem skoven
kan vi nyde anemonerne på vores
vej, og når vi ankommer til Frydendal Kirke, venter kaffe og kage.
Herefter en kortere gudstjeneste
kl. 10.30. Vi sørger for transport
tilbage til Mørkøv Kirke for dem,
der har brug for det.

Kirkegåtur fra
Mørkøv til Frydendal

Et boelsted er et mindre landbrug,
større end et husmandsted, men
mindre end en gård.
Medbring madpakke, vand og
godt fodtøj. Vi kører sammen, og er
det godt vejr, kan man jo nøjes med
at tage en stol med og nyde skoven,
mens andre går.
Tilmelding til sognepræst Lene
Wadskær på 59 26 40 88 eller
lwm@km.dk.
Onsdag d. 27. maj
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste
Kirkens fødselsdag

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne – store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og
naboer. Det er hyggeligt og afslappet, og der er noget for både øjne,
ører og mund.
Vi synger nogle af de samme salmer hver gang og hører en historie.
Så er der altergang, og endelig får vi
Guds velsignelse med.
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Kunst, ældrecentre og menighedsrådsmøder

Bagefter spiser vi helstegt pattegris
sammen i præstegården. Det er gratis,
og man skal ikke melde sig til, men
endelig bare komme og være med.
Torsdag d. 30. april
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
Der er kaffe, kage og hyggeligt samvær
på præstegården.
Søndag d. 31. maj Kundby

Pinse med Frederikke og fløjte

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Frederikke
Henriksen har
spillet musik i
Holbæk Garden, siden hun
var 8 år og har
deltaget i ”Unge
spiller klassisk”,
hvor hun fik en
2. plads. Hun
er med i talentprogrammet på Holbæk
Kulturskole. Lige nu går hun i 1.g på
Roskilde Gymnasiums musiklinje.

De ni sogne

I samarbejde med naturen
Julie Dam er en dansk kunstner,
der formidler naturens farver,
former og stemninger gennem en
abstrakt malerstil og et personligt udtryk. Skildringerne af det
danske landskab bliver til med
akryl på lærred.
Julie har malet lige siden, at
hun kunne holde en pensel i
Julie Dam i sit atelier, hvor hun
hånden, men det er især efter at
maler sine billeder, der er inspivære flyttet tættere på naturen i
reret af bl.a. den vestsjællandske
Vestsjælland, at Julies kunst for
natur.
alvor er begyndt at blomstre.
Det er 2 år siden, hun tog springet og flyttede fra sin hjemby
København til stationsbyen Svebølle sammen med sin
mand.
---“Det opfyldte blandt andet drømmen om at få eget atelier,
hvilket gav mig muligheden for at udfolde mig som kunster på et
mere professionelt plan. Det har indtil videre resulteret i udstillinger
hos f.eks. Helsingør Kunstgalleri, Café Habibi i Jyderup, Formidlingscenter Fugledegård samt adskillige bestillingsopgaver.
Når der skal findes inspiration til nye malerier, er det især den
unikke, vestsjællandske natur, der bliver udforsket. Deriblandt
Naturpark Åmosen, som har fået en helt speciel plads i Julies kunstnerhjerte.
---Julie Dam udstiller i Sognegården i Jyderup fra april til juni.

Gudstjenester på ældrecentrene
Lunderosevej

Onsdag d. 4. marts LUJ
Onsdag d. 1. april HEB
Onsdag d. 15. april LUJ

Onsdag d. 29. april HEB
Onsdag d. 13. maj LUJ
Onsdag d. 27. maj HEB

Alle gudstjenester er kl. 14.30.

Rosenvænget

Svinninge Ældrecenter

Alle er kl. 13.30.

Alle er kl. 13.30.

Torsdag d. 5. marts KAB
Torsdag d. 2. april KBF
Torsdag d. 7. maj KAB

Tirsdag 3. marts AH
Tirsdag 7. april LW
Tirsdag 5. maj DTH

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal

Kundby

Stigs Bjergby-Mørkøv

Hjembæk-Svinninge

Fredag d. 20. marts
Fredag d. 15. maj
Møderne afholdes kl. 9.00 i præstegården.
Onsdag d. 18. marts
Onsdag d. 22. april (fælles)
Onsdag d. 6. maj
Møderne afholdes kl. 19.30 i præstegården.

Tirsdag d. 3. marts
Tirsdag d. 7. april
Møderne afholdes
i konfirmandstuen kl. 16.00.
Tirsdag d. 24. marts
Torsdag d. 23. april
Tirsdag d. 26. maj
Møderne afholdes i Sognehuset, Kirkevej 4, kl. 18.30.

Jyderup

Torsdag d. 12. marts
Torsdag d. 16. april
Torsdag d. 14. maj
Møderne afholdes kl. 19.00
i Sognegården i Jyderup.

Holmstrup

Tirsdag d. 10. marts
Tirsdag d. 14. april
Tirsdag d. 12. maj
Møderne afholdes kl. 19.00
i Sognegården i Jyderup.
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IM Jyderup

IM Nordvest

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

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

Marts

Onsdag d. 4. kl. 19.00: Kirkehøjskole
Sognegården. Emne: Martin A Hansen.

Marts

Tirsdag d. 10. kl. 19.00: Preben Vive.
Fortsættelse af foredraget ”Kierkegaards bønner”.

Fredag d. 13. marts kl. 18.00: F-aften for hele familien v. Anders Gjesing i
Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Onsdag d. 18. kl. 19.00: Kirkehøjskole
Sognegården. Emne: Astrid Lindgren.

Mandag d. 16. marts kl. 19.15: *Glæden ved himlen v. Ulrich Fog Buch.

Mandag d. 2. marts kl. 19.15: Generalforsamling

Tirsdag d. 24. kl. 19.00: Taler: Kaj Lund, Herlev.

April

April

Fredag d. 17. april kl. 18.00: F-aften for hele familien v. Michael Nørgaard i
Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Onsdag d. 1. kl. 19.00: Kirkehøjskole
Sognegården. Emne: Fjodor Dostojevskij.

Mandag d. 27. april kl. 19.15: *Sat fri til at være v. Kurt Hjemdal.

Tirsdag d. 7. april kl. 19.00: Sangaften
Tirsdag d. 21. kl. 19.00: Taler: Missionær Lennart
Grønkjær-Davidsen, Slagelse.

Maj

Maj

Mandag d. 11. maj kl.19.15: Undervisning: Obadias bog v. Lennart
Grønkjær-Davidsen.
Fredag d. 17. maj kl. 18.00: F-aften for hele familien v. Søren Isak Nolsøe i
Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Tirsdag d. 5. Kl. 19.00:
Taler: Harry Dalgård, Dianalund.
Tirsdag d. 19. Kl. 19.00: Taler:
Regionsleder Kurt Kristensen, Brøndby Strand.

Alle er meget velkomne til møderne.

Mandag d. 30. marts kl. 19.15: Kvalifikation til mission v. Maria Legarth.

Mandag d. 25. maj kl. 19.15: *Sat fri til at gøre 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.

18

Kontakt 

De ni sogne

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

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

Udlejning af sognegården
Lisbeth Jespersen
Tlf.: 61 39 15 53
sognegaard@jyderupkirke.dk

Graver Jyderup Kirke
Jack Rasmussen
Ny Kirkevej
4450 Jyderup
Tlf.: 59 27 70 40/24 26 62 95
graver@jyderupkirke.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem 11.30 og 12.30

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

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
Kirkebil
Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

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
Graver Jytte Jensen
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Tlf.: 59 26 45 89
Kirketelefon: 29 79 10 89
jyj@km.dk
Organist
Karen Højland
Tlf.: 30 95 12 31
Kirkesanger
Carsten Hobolt
Tlf.: 23 25 51 50
Menighedsrådformand
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
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Kirkekontor og sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefontid mandag til fredag:
40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: Onsdag og fredag fra
9.00-12.00 eller efter aftale.
Fælles kirkegårdskontor
Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv
Tlf.: 21 43 59 19
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
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 21 43 40 45
monahoelgaard@hotmail.com
Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester
og arrangementer i ”Kirkerne i
Mørkøv”.
Bestil kørsel ved at ringe på:
20 20 48 20 / 24 62 20 01 – senest
fredag kl. 16.00, når du vil i kirke
om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk
Facebook: Kirkene 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

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Skamstrup

13/1 2. påskedag

19/4 1. søndag efter påske

26/4 2. søndag efter påske

Maj

Frydendal

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10.30 KBF

31/5 Pinsedag

Ingen

10.30 KAB

Ingen

Ingen

9.15 KBF

Ingen

Ingen

9.15 KBF

10.30 AH

Ingen

Ingen

10.30 MKA

Ingen

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

Kundby

10.30 LW

10.30 MB

Se Hjembæk

10.30 LW

10.30 LW

16.00 LW

10.30 LW

Kundby

10.30 MB

Se Hjembæk

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

Kundby

Ingen

10.30 JMP

10.30 AH

Ingen

Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk

10.30 LW

10.30 MB

9.00 LW

9.30 HEB

Holmstrup

10.30 konf.

11.00 LUJ

Ingen

9.30 LUJ

10.00 HEB

Ingen

9.30 LUJ

Holmstrup

11.00 LUJ

9.30 HEB

11.00 LUJ

9.30 HEB

11.00 HEB

Holmstrup

Kor/musikere
medvirker
Spisning

9.30 HEB

11.00 LUJ

9.30 LUJ

11.00 HEB

Ingen

Familie-gudstjeneste

11.00 HEB

9.30 LUJ

11.00 LUJ

9.30 HEB

HEB & LUJ

10.00 konf.

10.00 & 12.00
Ingen
konf. HEB & LUJ

11.00 HEB

Jyderup

Ingen

9.30 LUJ

10.00 LUJ

11.00 LUJ

Ingen

17.00 HEB

11.00 LUJ

Jyderup

9.30 LUJ

11.00 HEB

9.30 LUJ

11.00 HEB

9.30 HEB

Jyderup

Kirkekaffe

Se Hjembæk

10.00 konf. AH 10.30 LW

Ingen

10.00 konf. AH 10.30 LW

Svinninge

Ingen

10.00 konf. AH Ingen

Ingen

Hjembæk

10.30 MKA

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

Ingen

17.00 AH

Ingen

Svinninge

10.30 AH

Ingen

10.30 MKA

Ingen

10.30 AH

Svinninge

KBF: Karsten Bjerreskov Farup, KAB: Katja Ambeck Bendix, AH: Asbjørn Janke Hansen, MKA: Mette Kruse Andersen,
JMP: Josefine Mikuta Poulsen, LW: Lene Wadskær, MB: Mette Brunshuus
Der tages forbehold for ændringer!
HEB: Henriette Barkholt, LUJ: Lars Ulrik Jensen

Ingen

9.15 KAB

Ingen

24/5 6. søndag efter påske

Ingen

10.30 KAB

10.30 KBF

17/5 5. søndag efter påske

Ingen

Ingen

10.30 KAB

Stigs Bjergby Mørkøv

11.00 Konf. KAB 10.30 KBF

21/5 Kristi Himmelfarts dag Ingen

Ingen

10/5 4. søndag efter påske

10.30 AH

Ingen

14.00 MKA

Ingen

10.30 AH

Hjembæk

Ingen

10.30 AH

Ingen

10.30 JMP

Ingen

Hjembæk

11.00 Konf. KBF Ingen

Ingen

11.00 KBF

Ingen

11.00 Konf. KBF Ingen

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Ingen

9.30 KBF

12/4 Påskedag

9.15 KAB

16.00 KBF & KBA Ingen

Ingen

10.30 KBF & KBA Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

9.15 KAB

Ingen

9.00 KAB

10.30 KBF

Stigs Bjergby Mørkøv

11.00 & 12.30
Ingen
konf. KBF & KAB

Ingen

10/4 Langfredag

Bededag

Ingen

Skærtorsdag

9/4

8/5

10.30 KAB

Palmesøndag

5/4

Frydendal

10.30 KBF

Ingen

9.15 KBF

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

Skamstrup

April

Ingen

Ingen

10.30 KBF

Ingen

Ingen

Frydendal

Ingen

9.15 KBF

29/3 Mariæ bebudelse

9.15 KAB

10.30 KAB

22/3 Midfaste

3. søndag efter påske

Ingen

15/3 3. søndag i fasten

3/5

Ingen

2. søndag i fasten

8/3

9.15 KBF

1. søndag i fasten

Skamstrup

1/3

Marts

