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Sognekoncert i Svinninge Kirke
Korleder Kristin Lomholt fik hele kirken til at synge ved Sognets koncert i april. Læs mere side 4.
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Af Lars Ulrik Jensen
Sognepræst i Jyderup og Holmstrup

Jeg lænede mig mere og mere fremad på den arkitek-
tegnede stol. Mit ansigt samlede sig i dyb koncentra-
tion, mens jeg hang ved præstens ord fra prædikestolen 
og lod mit blik vandre ind i det smukke altermaleri. 
Jeg sad i Margrethekirken i Fuengirola på Spaniens 
sydkyst på en forårsrejse sydpå og fik en fornemmelse 
af, at folkekirken var relevant. Den talte ind i mit liv.
   Man kan trække på smilebåndet ad en hvidkalket 
dansk landsbykirke på Costa del Sol. Men den er nu 
et godt billede på den danske folkekirke, for den er et 
samlingspunkt for det danske folk. Inden gudstjene-
sten stod folk uden for på kirkens terrasse og hilste på 
hinanden, og der var da også et lille afmålt nik til min 
kone og jeg - turister!
   Men så snart gudstjenesten gik i gang var det vel-
kendt. Der blev sunget salmer - både gammelkendte 
og nye knap så kendte. Man stod op og sad ned de 
sædvanlige steder, og ved altergangen var enhver for-
skel på os kirkegængere visket ud.
   Efter gudstjenesten hilste vi kort på nogle andre 
ferierende danskere fra Flensborg, så var vi ude af vag-
ten og ”hjemme” ved liggestolene foran svømmepølen 
smurt ind i solcreme.

Mange dåb og nye ældre mennesker
Folkekirken er en del af det danske landskab - det ydre 
såvel som det indre. Da jeg som konfirmand gik i kirke 
og senere, da jeg genopdagede kirken, troede jeg, at 

Margrethekirken i Fuengirola, Spanien.

kirken ikke havde nogen fremtid. Der var jo kun
gamle mennesker. Når de dør, dør folkekirken, tænkte 
jeg. Der er stadig en overvægt af ældre mennesker i 
kirken. Men det er nye ældre mennesker!
   Vi har til sammen 40-45 barnedåb om året i Jyde-
rup og Holmstrup ud af 50-55 fødte. I år er 54 blevet 
konfirmeret. Dertil kommer, at langt de fleste bliver 
begravet eller bisat fra kirken. En undersøgelse har 
endog vist, at 10% af danskerne går i kirke en helt 
almindelig søndag mindst en gang om året. Fraregnet 
jul og konfirmation er der sammenlagt 53 i snit til 
gudstjeneste i vore to kirker i Jyderup (35) og Holm-
strup (18). Vi er godt med.

Vendt mod fremtiden
Hvis vi nu kan blive enige om, at det, der bliver sagt i 
kirkerne er relevant og om, at danskerne bruger deres 
kirke - skal vi så frygte for folkekirkens fremtid? Nej, 
frygt flytter ingenting. Men kirken er heller ikke, hvor 
den er i dag, fordi folk førhen lænede sig tilbage og 
mente, at det hele nok skulle gå.
   Fremtidsforsker og sognepræst Birgitte Kragh Eng-
holm har i bogen Den fremtidsgodkendte folkekirke fra 
2016 peget på 13 tendenser, som har betydning for, 
hvordan menighedsrådene tænker om deres arbejde. 
Jeg vil pege på bare to af dem.

Fra mere til bedre
Danskerne har for meget af alting og længes efter 
kvalitet. Vi skal ikke kunne tilbyde alting i kirkerne, 
men det vi kan tilbyde, skal vi gøre ordentligt. Det 
er jo også derfor, vi samarbejder i De ni sogne. Hvad 
fungerer godt? Hvornår gør vi noget bedre? Hvordan 
gør vi det bedre?

Fra servicering til medskabelse
I velfærdssamfundet er vi blevet vænnet til at blive 
serviceret. Det er folkekirken også god til. Men men-
nesker i dag vil involveres. Når et barn siger: ”Skal 
vi lege?” betyder det jo ikke, at den ene leger og den 
anden ser på. Begge er med. Det kræver mod af fol-
kekirken. For det indebærer et kontroltab at give flere 
medindflydelse.

Stil op til menighedsrådet.
Vær med til at præge vores kirke!

Menighedsrådsvalg i Jyderup De ni sogne

Folkekirken
- folkets kirke, din kirke, vores kirke
Nogle tanker i forbindelse med efterårets menighedsrådsvalg i Jyderup
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4 Sognets koncert i Svinninge

Sognets egen koncert
I Svinninge har menigheden siden 2013 stået for en koncert med sang og musik

Af Asbjørn Janke Hansen, sognepræst i Hjembæk-Svin-
ninge. Fotos: Elsebeth Dyekjær Kruse, Asbjørn og Helle 
Janke Hansen

Der var pænt fyldt i Svinninge Kirke den 15. april, 
hvor der var inviteret til ”Sognets koncert” – en årlig 
tilbagevendende begivenhed, hvor alle i sognet kan 
bidrage til en fælles musikalsk oplevelse. Både sog-
nets børnekor og voksenkor deltager, ligesom kirkens 
personale medvirker på forskellig vis. Men alle er vel-
komne til at melde sig på banen, og koncerten har de 
seneste år bl.a. budt på blokfløjte-trio, mundharpe, 
saxofon, bluesguitar og gospelklaver. Igen i år var det 
et meget varieret og afvekslende program.
   Efter en fællessang, indledte kirkens børnekor med 
tre små sange under ledelse af organist og korleder, 

Kristin Lomholt. Også voksenkoret havde øvet på 
to bidrag til koncerten og sang bl.a. ”For alle de små 
blomster”.

Modige solister
   Herefter vovede solister fra voksenkoret sig også 
frem og sang ledsaget af klaver eller guitar om ”Den 
blå anemone” og ”Du kom med alt det, der var dig”. 
Menighedsrådets formand leverede sin personlige 
fortolkning af Halfdan Rasmussens ”Livet er en 
morgengave”, og to pianister viste deres evner på 
kirkens el-piano. Endelig optrådte kirkens kirkesan-
ger og sognemedhjælper med hver deres sang, før 
gospelnummeret ”Let the light shine on me” løftede 
fællessangen i hele kirken.
   Mon ikke der bliver en ”Sognets koncert” igen. 

Børnekoret

Isaac Lui

Kirsten Dahl

Kristin, Peter og Asbjørn

Grethe Samuelsen

Ejner Bering Bryld

Sophia, Ingrid og Hanne fra voksenkoret



5De ni sogne  Nyt fra sognene

Vil du være med til at synge i kor?
Svinninge kirkes børnekor er for piger og drenge i 
3.-5. klasse. Vi synger super gode sange og laver dan-
sekoreografier og musical. Vi træner vores stemmer, 
lærer noder og lærer at synge kanons og 2-stemmigt. 
Der er ikke optagelsesprøve til koret, og alle kan være 
med.
   Sæsonen 2018-19 begynder torsdag d. 6. september. 
Vi øver hver torsdag kl. 15.15-16.15 i Sognehuset på 
Kirkevej 4 i Svinninge. Det er ok, hvis du først kan 
være der kl. 15.30. Du kan komme til kor direkte fra 
skole. Om torsdagen er du velkommen til at komme 
og være i Sognehuset allerede fra kl. 14.30.
   I den nye sæson skal vi lave mange spændende ting. 
Vi skal på korstævner og udflugter, og så skal vi hygge 
os med at lære de bedste sange og synge dem for 
andre - i kirken og andre steder!
   Måske ved du ikke, om kor er noget for dig. Derfor 
er du velkommen til at komme på besøg først. Så kan 
du være med 3-4 gange til en start, og se hvad du 
synes.

   Jeg glæder mig til at møde jer alle - både jer som 
 allerede er i koret, og jer som er nye! 
   Gode kor-hilsner fra Kristin.

Bare ring eller skriv, hvis du har spørgsmål!
kristinlomholt@outlook.dk - Tlf. 23 10 75 42

De 48 konfirmander fra Kirkerne i Mørkøv blev ikke 
spurgt, om de turde sove i kirken, da de skulle på 
konfirmandlejr. De skulle tilbringe 24 timer sammen. 
Ikke alle kendte hinanden lige godt, men efter navne-
leg, stjerneløb, optræden i grupper med de forskellige 
begivenheder, dåb, konfirmation, vielse og begravelse, 
så var den store flok godt rystet sammen.

Nattevandring til Mørkøv kirke
Efter aftensmad, film og chips ventede endnu en 
opgave: Pilgrimsvandring til Mørkøv Kirke kl. 21.30 
i snevejr. De fine stave, som de selv havde lavet, stod 
klar, og en efter en blev de sendt afsted ud i mørket 
iført refleksvest og besked om ikke at tale sammen på 
turen…
   Efter 4 km var det skønt at se den oplyste kirke, 

mærke varmen og vide, at soveposen snart kunne blive 
klar til at hoppe i. Efter et øjeblik var kirken fuld af 
madrasser, puder og hyggesnak. Kathrine fortalte god-
nathistorie, og så kunne de trætte konfirmander lægge 
sig til ro. 
   Næste morgen ved 8-tiden var der morgenmad og 
oprydning. Så skulle der gøres klar til højmesse med 
barnedåb.
   En helt igennem dejlig weekend med en flok søde 
og rare konfirmander, der forhåbentligt har fået en 
oplevelse for livet.

Konfirmanderne er ved at rede op i Mørkøv Kirke:
”Jeg syntes, at det var hyggeligt at sove sammen med ens 
venner. Det var sjovt at sove i kirken, og hyggeligt, at man 
kunne være sammen med ens med-konfirmander.”

Konfirmander overnattede i kirken

Børnekoret på tur til Sommerland i 2017
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Interview ved sognepræst, Lene Wadskær, Kundby

Af Lene Wadskær, sognepræst i Kundby

To gange om måneden mødes 10-15 damer i alderen 
34-78 i konfirmandstuen i Kundby Præstegård kl. 
19.00. De tænder op under kaffemaskine og tepotte, 
smører strikkepinde og mundlæder. De strikker, hæk-
ler, syr og snakker.

Jeg spørger ud i gruppen:

Hvorfor kommer I i strikkecaféen?
- Vi kommer, fordi det er hyggeligt! Det sociale 
samvær er vældig godt, og det er overraskende, hvor 
let snakken går, når man har et strikketøj eller noget 
lignende i hænderne. Der er gode råd og mange gode 
grin.

Hvad snakker I om?
- Om alt muligt – fra gode tips om noget strikketek-
nisk til det svære ved at miste en ægtefælle. Om børn 

og børnebørn. Om begivenheder i det nære og i den 
store verden. Vi fik f.eks. en god diskussion om TV-
serien ”På Herrens mark”.

Hvad strikker I?
- Vi strikker lapper, som Lea syr sammen til tæpper. 
Tæpperne går til Røde Kors. De kommer til Sønder-
jylland, hvor de pakkes og sendes ud af landet. Garnet 

har vi fra Røde Kors og private. 
   - Vi strikker og hækler også dåbsklude, som bliver 
brugt til at tørre dåbsbarnets hoved med efter dåben. 
Familien får dåbskluden med hjem og mange foræl-
dre er rørt over, at nogen på den måde byder deres 
nyfødte velkommen i fællesskabet.
   - Og så nørkler vi også på vores egne ting. Det 
bestemmer man selv. Man behøver heller ikke at være 
en haj til håndarbejde. Ingrid siger, at hun hellere vil 
lave kaffe og snakke. Rosa mente, at hun ikke kunne 
strikke og nu kommer lapperne fra hendes pinde 
hurtige, end vi kan følge med. 

Er der plads til flere?
- Ja da! Vi vil gerne opfordre både yngre og ældre til 
at være med i den gode samtale, vi har. Det er nok 
altid lidt svært at kigge forbi den første gang, men det 
går jo over. Vi vil faktisk gerne være flere.

På besøg i strikke-caféen
Torsdag den 13. september begynder tredje sæson for Kundby kirkes strikkecafé

Dåbskludene bliver brugt til at tørre dåbsbarnets hoved 
efter dåben. Det rører mange forældre.

Ebba og Rosa vinder garn.

Lea syr lapper sammen
til tæpper 
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Tekst: Asbjørn Janke Hansen

Dorte kan levende genkalde sig hele forløbet omkring 
kirken, selv om det snart er to år siden, hun og Kim 
blev viet i Kundby kirke.
   - Jeg var virkelig nervøs den dag. Jeg blev hjulpet af 
min søster og fik den store kjole på. Børnene var også 
spændte. Vi hilste på kirketjeneren, og min bror førte 
mig op ad kirkegulvet. Det var meget specielt, for der 
var den her særlige stemning. Alles øjne så på mig, og 
alle smilede og var glade. Det var en glædens dag. Og 
nede for enden stod Kim og ventede.
   - Jeg husker også præstens tale. Undervejs blev det 
sagt, at vi var to ordblinde terapeuter, og hele kirken 
lo.
   - Ja, det var en dejlig fornemmelse, bryder Kim ind. 
Vi kunne mærke, at vores gæster var med. De lyt-
tede og lo undervejs. Vi var sammen på en rigtig god 
måde.

En højtidelig stemning af alvor
   - Efter talen sagde vi ”Ja” til hinanden, forsætter 
Dorte. Min søn Frederik kom med ringene. Han tog 
sin opgave meget alvorligt. Det er jo i sådan en situa-
tion, man mærker livets alvor.
   - Jeg husker også, at præsten lagde sine hænder på 
vores hoveder og velsignede os. Så gik vi ud sammen 
og stod i våbenhuset, hvor alle kom forbi og gav knus 
og kram. Vi blev fotograferet udenfor kirken, før vi 
kørte hjem til reception og fest i det gode vejr.

Fuldstændig afklaret
For Kim begyndte dagen også hektisk.
   - Sådan en dag er jo een lang kæde af ting, der 
skal klappe, men min søster og hendes familie var en 
utrolig stor hjælp. Jeg havde valgt selv at binde bru-
debuketten, så det var første opgave den morgen. Mit 
tøj skulle også tilpasses og bryllupskagen skulle gøres 
færdig. Men jeg var rolig, for jeg var fuldstændig 
afklaret med, at det alt sammen var det helt rigtige at 
gøre.
   - Jeg fik hilst på alle gæsterne, og da Dorte trådte 
ind, blev det hele meget stort. Tårerne pressede sig på.

Ingen tvivl om kirken
I overvejede ikke rådhuset?
   - Mine forældre blev viet på rådhuset, erindrer 
Dorte. Det var ret rationelt og uromantisk. I kirken 
mærker man det her historiske vingesus, og man får 
selv en plads i historien. I kirkens rum er der plads til 
alle de store følelser.
   - I Kundby har jeg oplevet, at kirken er med alle 
steder, supplerer Kim. Når der sker noget i byen, er 
kirken der også som en helt naturlig ramme om det 
daglige liv. 
   - Ja, kirken er et holdepunkt, tilføjer Dorte. Her er 
et stille tempo, og man behøver ikke forholde sig til 
det hektiske og fragmenterede liv udenfor. 
   - Det var ikke et dyrt bryllup. Vi havde ikke ønsket, 
at det skulle være stort og fancy. Men der skulle være 
megen glæde, og det var der! Det blev en synlig be-
kræftelse for alle, og det blev lige sådan, som vi havde 
ønsket det. Det blev både traditionelt og personligt.

Plads til de store følelser
Dorte Lindblad Hansen og Kim Bargsteen valgte et kirkebryllup.
Det blev en stor dag, som de husker tilbage på med glæde

Dorte og Kim ved vielsen i Kundby kirke.

”Vores bryllup blev lige som vi havde håbet - både traditionelt og 
personligt”, fortæller Dorte Lindblad Hansen.
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Konfirmeres i Kundby 2019?
Hvis dit barn skal konfirmeres i Kundby Kirke i 2019, 
skal hun/han ”indskrives til konfirmation” søndag 2. 
september. Først er der høstgudstjeneste og efterføl-
gende byder vi på kaffe i konfirmandstuen. Her kan I 
indskrive jeres barn til konfirmation.
   Skriv til lwm@km.dk og få tilsendt indskrivnings-
seddel, som I skal udfylde og medbringe.

Konfirmander fortæller lignelsen om den fortabte søn.

Kundby kirkes Gospelkor
Koret holder sommerferie fra d. 12. juni, men begyn-
der igen efter sommerferien tirsdag den 21. august, 
hvor alle er velkomne. Det er gratis de tre første 
gange. Vi er efterhånden mange, men der er plads til 
flere, der ”bare” har lyst til at synge. Vi øver i kirken 
hver tirsdag kl. 19.00-21.00 under ledelse af Dea 
Skovshoved.

Svinningekoret
Vi begynder den nye sæson torsdag d. 6. september 
og synger hver torsdag kl. 16.30-18.00 i Sognehuset, 
Kirkevej 4, Svinninge.
   Koret er for alle, og nye medlemmer er velkomne. 
Repertoiret består af rytmiske og klassiske sange, viser 
og gospel. Vi har et godt fællesskab og masser af sang-
glæde og humor. I løbet af sæsonen optræder koret 
4-6 gange ved forskellige lejligheder i kirken, ved 
koncerter og sangstævner. Kom på besøg og se, om det 
er noget for dig.
   Korleder Kristin Lomholt kan kontaktes på
tlf.: 23 10 75 42

Igen i år holder ”De ni sogne” friluftsgudstjene-
ste i parken på Torbenfeldt gods. I år søndag d. 
19 august. kl. 10.30.
   Det er altid en utroligt festlig og hyggelig
dag, når vi i fællesskab laver friluftsgudstjeneste 
i parken ved Torbenfeldt gods.
   Vi elsker vores smukke gamle middelalderkir-
ker og nyder at holde gudstjenester i dem. Men 
en gang om året er det dejligt at bryde ruti-
nerne og samles på Torbenfeldt, hvor parkens 
utroligt smukke omgivelser hvert år danner de 
mest fantastiske rammer for vores friluftsguds-
tjeneste.
   Kirkedagen på Torbenfeldt er også en
hyggelig anledning til at mødes med alle de
andre fra menighederne i ”De ni sogne”.
   Alle menighedsrådene og personalet ved de
forskellige kirker samarbejder denne dag og
byder ind med hver deres del af det fælles ar-
bejde. Det giver en særlig følelse af sammenhold 
og fællesskab, og man forstår godt, at der hvert 
år er forældre, der vælger at bruge denne festlige 
gudstjeneste som anledning til at få døbt deres 
små børn.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådene
på frokost i det grønne, og dagen afsluttes
med koncert i Frydendal Kirke.

Dagens program:
Kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste i parken
(medbring selv stol/siddeunderlag)

Kl. 12.00: Frokost (øl og vand kan købes!)

Kl. 12.30: Koncert i Frydendal Kirke

Kirkedag ved Torbenfeldt gods
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Lov om obligatorisk digital 
selvbetjening betyder, at det for 
borgeren er en pligt at bruge de 
digitale selvbetjeningsløsninger 
på www.borger.dk.

Dette omfatter
Omsorgs- og ansvarserklæring
Ansøgning om navngivning 
Ansøgning om navneændring
Anmodning om begravelse eller 
ligbrænding.
Er det ikke muligt at benytte 
den digitale selvbetjening, kan 
papirblanketter hentes på: 
www.personregistrering.dk

Fødsel
Når moderen er gift: Fødsel og 
faderskab registreres automa-
tisk.

Når moderen er ugift: Fælles 
forældremyndighed kan regi-
streres via www.borger.dk.

Navngivning/dåb
Et barn skal have navn, inden 
det bliver 6 måneder. Navngiv-
ning kan foretages enten ved 
dåb eller via www.borger.dk
Navngivning ved dåb sker 
fortsat ved henvendelse til 
sognepræsten eller kirkekonto-
ret. Her kræves ingen digital 
ansøgning. 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 bopælskommu-
nen. Attesten samt navn og 
adresse på to vidner medbringes 
til samtalen med præsten.

Dødsfald
Et dødsfald anmeldes via www.
borger.dk. En kirkelig begra-
velse eller bisættelse aftales med 
præsten, mens bedemanden 
kan hjælpe med kiste og andre 
praktiske ting samt evt. den 
digitale anmeldelse.

Mistet attest
Attest kan bestilles ved henven-
delse til sognepræsten/kirke-
kontoret i bopælssognet eller på 
www.borger.dk.

Hvad gør jeg i tilfælde af...

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

Juni
Tirsdag d. 12. kl. 18.30:
Sommerafslutning hos Agnete og Finn, Granbakken 8, Havnsø.

Juli
Fra d. 19. - 28. juli:
Bibelvamping i Fårevejle. Adlers Alle 127, 4540 Fårevejle.
Der er Bibeltime hver formiddag kl. 10.00 og aftenmøde hver 
aften kl. 19.15. Kontakt ovenstående for nærmere program.

August
Tirsdag d. 14. kl. 17.00: Rengøring i Missionshuset.
Tirsdag d. 21. kl. 19.00: Tale v. Pastor Lars Ulrik Jensen.
Tirsdag d. 28. kl. 19.00: Bibelkredsmøde. Paulus’ 1. brev til 
Timotheus kap. 1.

Alle er meget velkomne til møderne.

Jyderup Missionshus

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

Juni
Mandag d. 11. kl. 19.15: Harry Dahlgaard, Dianalund.
Lørdag d. 23. kl. 17.00: Velkommen til Sankthansfest i helt 
fantastiske omgivelser i Alleshave.
Aftenen begynder med hygge og middag i laden. 
Herefter vil der være lovsang og en andagt.
Senere er det tid til Sankthansbål i strandhaven - hygge, leg, spil, 
badetur (hvis man har lyst) og måske en sang eller to mere.
Det må du da bare ikke gå glip af, så kom og vær med :)
Husk tøj efter vejret. 
Vi mødes langt ude på landet hos Inge og Jens Bendix Nielsen, 
Alleshavevej 72, 4593 Eskebjerg. 
Tilmelding, se nederst!

August
Mandag d. 6. kl. 19.15: Undervisning: Israel og frelsen
Rom. kap. 1-10 (1-3) v. Ole Andersen.
Mandag d. 20. kl. 19.15: Sandheden tro i kærlighed v. Villy 
Sørensen.
Fredag d. 24. kl. 18.00: F-aften for hele familien v. Søren Isak 
Nolsøe på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv.
Tilmelding: se nederst.

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

IM Jyderup IM Nordvest
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10 års jubilæum

Hip hurra – i år har vi rund fødselsdag! 
Sommerkirken fylder ti år. Måske er der blandt de 
deltagende børn også 10 års fødselarer? For det er 
nemlig de børn, som efter sommerferien skal op i 3., 
4. eller 5. klasse, der har mulighed for at deltage. 

Sommerkirken udfolder sig i Mørkøv Kirkeby den 
7.-9. august. Dels i kirken, dels hos Jørgen og Kir-
sten på Sognefogedgården. Her er der god plads og 
skønne omgivelser, og vi plejer at være cirka 40 børn 
og 15 voksne, foruden hund, katte, høns og køer.
   Vi er sammen hver dag fra kl. 9.00 til 15.30, dog 
til kl. 20.00 den sidste dag, og vi fylder dagene med 
hyggeligt samvær, sange, gode historier, kirkegang, 
madlavning, kreative værksteder, hoppeture i halmen 
og meget mere.
   I slutningen af maj modtager de relevante børn, 
dvs. børn hjemmehørende i De ni sogne, brochurer 
med tilmeldingsblanket via skolerne. Man kan først 
tilmelde sig fra 1. juni. Hvis man går på en privat-
skole eller af anden årsag ikke modtager en brochure, 
kan man henvende sig til sin egen sognepræst eller til 
sognemedhjælper Elsebeth D. Kruse, elsebethkruse@
hotmail.com, tlf. 23 83 67 77, og få en brochure 
tilsendt. Tilmeldingsfristen er 26. juni.
Pladsen er dog begrænset, så det er ”først til mølle”.
   Vi håber at se rigtig mange, glade børn til tre ind-
holdsrige dage.
 
Hilsen menighedsråd og præster i De ni sogne

Sommerkirke på bondegården

Billeder fra den
første sommerkirke i 2009
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Lørdag d. 2. juni Kundby
Optakt til Kundbydagen  
Tid og sted: Kundby Kirke kl. 8.00 
Forfatteren Martin A. Hansen siger 
om Kundby Kirke, at den er: ”Sjæl-
lands skønnest beliggende kirke, 
selv smuk hviler den som en sky på 
bakken”. 
   Jagthornene blæser dagen i gang, 
vi synger en morgensang sammen 
med gospelkoret og indleder Kund-
bydagen på bedste vis.

Tirsdag d. 5. juni 
Kirkerne i Mørkøv
Grundlovsmøde
Sted: Stigs Bjergby præstegårdshave 
kl. 15.00 - 17.00
Program:
Kl.15.00 Velkomst, fællessange, 
kaffebord og underholdning ved 
Nida Jazzband fra Sdr. Jernløse. 
Kl.16.00 grundlovstale ved mdl. af 
Folketinget, Bertel Haarder.
   Dette arrangement er gratis, og 
alle er meget velkomne.

Mandag d. 11. juni Jyderup
Vi strikker dåbsklude
Sted: Jyderup Sognegård 
kl. 14.00-16.00
Kom og vær med. Der er garn, 
opskrift og pinde - kaffe på kanden 
og småkager.
I juli måned holder vi sommerferie.

Tirsdag d. 12. juni i Kundby 
Sommerkoncert med
Kundby kirkes Gospelkor
Tid og sted: Kundby Kirke 19.30
Gospelsang er livsbekræftende!
Kom og hør Kundby kirkes Gospel-
kor under ledelse af Dea Skovsho-
ved. 

Tirsdag d. 12. juni Frydendal
Sommerkoncert
Sted: Frydendal Kirke kl. 19.30
Pakhusorkesteret spiller kendte 
melodier, som de fleste kan nynne 
eller synge med på. De kalder sig 
selv et rimeligt muntert ensemble, 
som godt kan gå over gevind og 
jazze lidt.
   Pakhusorkestret består af 10 
amatørmusikere og sangere, der 
holder til i pakhuset i Nykøbing Sj.
   Efter koncerten vil der blive 
serveret en lille forfriskning, som 
forhåbentlig kan indtages i dejligt 
sommervejr udenfor. 

Søndag den 17. juni
Kirkerne i Mørkøv
Sogneudflugt
I år går turen til Lolland, hvor vi 
blandt andet besøger Maria og 
Johannes Kristensen ved Radsted 
Kirke.
   Afgang kl. 9.00 fra Mørkøv Hal-
len – hjemkomst ca. 17.00.
   Pris 125 kr. pr. voksen – børn 
gratis incl. frokost og kaffe. 
   Tilmelding senest den 5. juni til 
Liselotte på kirkekontoret - tlf.: 59 
27 51 47 eller mail: lid@km.dk.

Mandag d. 13. august Jyderup
Vi strikker dåbsklude
Sted: Jyderup Sognegård 
kl. 14.00-16.00
Så begynder vi igen efter en dejlig 

sommerferie. Nye strikkere er 
velkomne. Vi strikker 2. mandag i 
måneden.

Tirsdag d. 14. august
Kirkerne i Mørkøv
Tirsdagstræf
Sted: Svalevej 13 i Mørkøv kl. 
15.00
Der er tirsdagstræf hjemme hos 
Inger og Henning Hansen med 
kaffe, kage, sang og hyggeligt sam-
vær. Det er gratis og alle er meget 
velkomne.

Søndag d. 26. august Holmstrup
Pilgrimstur
Sted: Vi starter ved Sølyst / Jyderup 
Højskole, Sølystvej 2, 4450 Jyderup 
kl. 11.00.
   Denne sidste søndag i august går 
vi til områdets gamle pilgrimskirke 
i Holmstrup. Vi bruger den samme 
rute, som de sidste tre år. Fra Sølyst 
går vi forbi campingpladsen og 
langs Skarresø gennem skoven, 
forbi Birkenæs og Rangle Mølle, 
ned langs Åmose Å og slutter ved 
Holmstrup Kirke. Her vil der være 
en kort andagt kl. 13.30 og deref-
ter kaffe og kage.
   Der vil være mulighed for bus-
transport tilbage til vores biler i 
Jyderup.
Turen er på 9 km, og der er indlagt 
pauser undervejs. Medbring gode 
travesko, madpakke og drikkelse.
   Vi glæder os til at se jer alle til en 
gåtur i vores pragtfulde område.

Arrangementer og koncerter - se også www.sogn.dk De ni sogne

Juni

August

Pakhusorkesteret spiller i Frydendal Kirke 12. juni.
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Dorthe Eriksen bor i Hørve tæt på Lammefjorden 
og havet. ”Himmel og hav, skov og strand er mine 
inspirationskilder,” fortæller hun. ”Det kan ses i mine 
malerier. I begyndelsen malede jeg meget natura-
listisk, men med tiden er jeg blevet mere fri i mine 
strøg og i min fantasi.”
   ”Jeg har malet i ca. 10 år, men jeg har altid været 
kreativ. Da jeg var ung, satte jeg møbler i stand, 
lavede decoupage og malede mine vægge i alle mulige 
mønstre og farver. En dag fik jeg et såkaldt ”starter-
sæt” med akrylfarver og et lærred i fødselsdagsgave, 
og så måtte jeg jo i gang …”
   ”Det udviklede sig ret hurtigt, for jeg opdagede, 
hvor skønt det er bare at forsvinde ind i min egen 
maleverden. Jeg har tidligere udstillet i Brændpunktet 
i Næstved, Østbyens Fodterapi i Slagelse og Ringsted, 
Hørve bageriudsalg, Mørkøv Kino samt Jyderup 
Plejecenter.”
   Dorthe har en side på Facebook: ”Dortheart”, hvor 
hun viser sine værker, og hvor hun udstiller. Hun kan 
kontaktes via mail: dorthec63@hotmail.com eller på 
tlf. 60 14 54 01.

Inspireret af himmel, hav, skov og strand
Kunstneren Dorthe Eriksen udstiller i Jyderup Sognegård hen over sommeren.

Andagter på ældrecentrene
Elmelunden
Onsdag d. 13. juni
Onsdag d. 11. juli
Onsdag d. 8. august

Alle andagter holdes
kl. 14.30.

Lunderosevej
Onsdag d. 30. maj
Onsdag d. 27. juni
Onsdag d. 25. juli
Onsdag d. 22. august
Alle andagter holdes
kl. 14.30.

Rosenvænget
Tors. d. 7. juni (KK)
Tors. d. 5. juli (KK)
Tors. d. 2. august (CRIP)

Alle andagter holdes kl. 
13.30.

Svinninge
Ældrecenter
12. juni v. Lene Wadskær
7. aug. v. Dorthe Thaulov

Alle andagter holdes kl. 
13.30.

Skamstrup-
Frydendal
Fredag d. 22. juni
kl. 17.00
Onsdag d. 22. august
kl. 19.00
Møderne afholdes i 
Skamstrup Præstegård.

St. Bjergby-
Mørkøv
Onsdag d. 20. juni
Onsdag d. 15. august
Møderne afholdes kl. 
19.00 i Stigs Bjergby 
Præstegård.

Hjembæk-Svinninge
Tirsdag d. 12. juni 
Tirsdag d. 21. august
Møderne afholdes 
i Sognehuset kl. 18.30.

Kundby
Tirsdag d. 12. juni
Tirsdag d. 7. august
Møderne afholdes 
i præstegården kl. 19.00.

Jyderup
Onsdag d. 6. juni
Onsdag d. 15. august
Møderne afholdes 
i Sognegården kl. 14.00.

Holmstrup
Torsdag d. 14. juni
Torsdag d. 9. august
Møderne afholdes kl. 
19.00 i Sognegården i 
Jyderup.

Havet og Lammefjorden er vigtige inspirationskilder i 
Dorthe Eriksens kunst.

Menighedsrådsmøder
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Kirke- & præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95

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

Kirkekontor v/ sekretær 
Karen-Margrethe Nielsen
Træffes Elmevej 11, 4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95 
kmn@km.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem kl. 9 og 12

KBF sognepræst
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14, 4450 Jyderup
lauj@km.dk
Træffes i Sognegården
tirsdag til torsdag 10.00-12.00
Mandag er fridag
Telefon: 29 39 69 73

Sognepræst
Henriette Barkholt
hbar@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
mellem kl. 10 og 12
Privat:
C.F.  Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
Telefon: 29 37 62 95

Organist
Birgitte Krossing
Telefon 40 15 53 06

Kirkesanger
Børge Nielsen
Telefon: 30 31 77 71

Menighedsrådsformand Jyderup
Freddy Ingholt
Kvamvej 12
4450 Jyderup
Telefon: 61 75 67 42

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

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

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

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

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

Kirkebil
Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

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

Kundby

Sognepræst
Lene Wadskær  
Telefon 59 26 40 88/27 20 41 34
Mandag er fridag

Kundby kirkekontor
Bygaden 34, 4520 Svinninge
Telefon: 59 26 40 88/27 20 41 34
kundby.sogn@km.dk

Graverkontor
Graver Jytte Jensen
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 45 89
Kirketelefon: 29 79 10 89
jyj@km.dk

Organist
Karen Højland
Telefon 30 95 12 31

Kirkesanger
Carsten Hobolt
Telefon 23 25 51 50

Menighedsrådformand
Frank B. Schmidt
Bygaden 32B
4520 Svinninge
Telefon: 30 22 72 56
frankbschmidt@gmail.com 
 
Kirkeværge
Lind Holmegaard 
Bellisvej 10, Kundby
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 43 06/21 74 43 16
klholmegaard@c.dk

Facebook: Kundby Kirke
www.sogn.dk

Kirkerne i Mørkøv

KBF sognepræst
Charlotte Ringsing-Pedersen
(konstitueret)
Telefon: 24 47 70 78
crip@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst (konstitueret)
Kathrine Kjærgaard
Kontor: 
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 29 45 80 17
kkj@km.dk
Mandag er fridag

Jyderup og Holmstrup

14 Kontakt  De ni sogne

Kontaktoplysninger
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Kirkekontor v/ sekretær 
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby 
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 51 47
lid@km.dk
Træffetid: Tirsdag-onsdag og 
fredag fra 9-12.

Kirkesanger Stigs Bjergby-Mørkøv
Gittelis Hansen
Telefon: 21 69 22 17 

Organist Stigs Bjergby-Mørkøv
Kjeld Skjønnemand
Telefon: 26 42 56 86

Menighedsrådsformand 
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9
4440 Mørkøv
Telefon: 26 27 46 57

Kirkeværge Stigs Bjergby
Søren Skou Larsen
Langevang 4, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 40 20 78 11

Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Telefon: 59 27 44 14 

Kirkeværge Mørkøv
Dan Birk Kronbach
Nykøbingvej 57, 4440 Mørkøv
Telefon: 40 89 16 63

Graver og -medhjælper Mørkøv
Ove og Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30
4440 Mørkøv
Telefon: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Træffes bedst mellem kl. 12 og 13, 
undtagen mandag

Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen 
Skamstrupvej 64, Skamstrup  
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 02
Mobil: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk

Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen 
Rugvænget 3  
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com

Kirkeværge Skamstrup
Tove Andersen 
Telefon: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com

Kirkeværge Frydendal
Torben Lauritsen
Ringstedvej 62, 4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 43 24/30 64 66 41
to-la@hotmail.com

Organist Skamstrup-Frydendal
Michael Roepstorff
Telefon: 26 28 15 48
mbjr1983@gmail.com

Kirkesanger Skamstrup-Frydendal
Mona Hoelgaard Madsen
Telefon: 21 43 40 45
monahoelgaard@hotmail.com

Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester 
og arrangementer i ”Kirkerne i 
Mørkøv”.
Bestil kørsel hos Toftegaard Taxi, 
Sdr. Jernløse, telefon 
20 20 48 20 / 24 62 20 01.
Ring senest fredag kl. 16.00, når 
du vil i kirke om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk

Hjembæk-Svinninge

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

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

Kirke- og kulturmedarbejder
Elsebeth Dyekjær Kruse 
Strandbakken 67  
4400 Kalundborg
Telefon: 23 83 67 77
elsebethkruse@hotmail.com

Graver
Jørgen Nielsen
Graverkontoret  
Kirkevej 20 B, 4520 Svinninge 
Telefon: 20 19 20 97 
graverkontoret@mail.dk

Organist og korleder
Kristin Lomholt
Telefon: 23 10 75 42
kristinlomholt@outlook.dk

Kirkesanger
Peter Kornbech Grell
Telefon: 31 79 51 89
petergrell@hotmail.com

Menighedsrådsformand 
Kirsten Dahl
Solholm 10, 4520 Svinninge
Telefon: 29 79 79 22
kisdahl@mail.dk 

Kirkeværge Svinninge Kirke
John Jensen
Telefon: 28 51 13 83
abildgaard1718@gmail.com
 
Kirkeværge Hjembæk Kirke
Karin Bruun Borch
Telefon: 61 26 80 14
karinborch@gmail.com

Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Telefon: 40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

www.svinningekirke.dk
Facebook:
Hjembæk-Svinninge kirke
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Sommeren byder på masser af muligheder for at sætte sig 
med en god bog og blive klogere på sig selv og livet eller 
leve med i en god historie. Vi har bedt nogle af præsterne 
anbefale en bog.

Musikeren, forfatten og male-
ren Peter Bastian døde i 2017, 
men forinden havde han en 
lang samtale med forfatteren 
Tor Nørretranders på Arresødal 
Hospice. De to venner talte sig 
gennem alt det, Peter Bastian 
havde på hjerte. Samtalen blev 
optaget på bånd og er efter-

følgende blevet til bogen ”Altid allerede elsket”. Den bærer 
præg af at være en samtale, og da det langt hen ad vejen er 
en direkte afskrift af, hvad Peter har sagt, fornemmer man i 
den grad Peters tilstedeværelse i formuleringer og indfald.
   To år forinden var Peter Bastian blevet døbt i Løgumklo-
ster Kirke i en alder af 71 år. Der skete ret store og åndelige 
omvæltninger i hans liv i hans sidste år. Det fortæller han 
levende, klogt og utilsløret om, og bogen giver derfor et 
stærkt indblik i en livsklog mands tanker om tro, kærlighed
og meget mere.                            Asbjørn Janke Hansen

En dansk dramatiker og teater-
instruktør besluttede i 2015 at 
forsøge at komme til Danmark 
som flygtning. På Lesbos stillede 
han sig op i køen som iransk 
flygtning under navnet Vahid. 
Der kom en læseværdig bog ud 
af hans dagbogsagtige opteg-
nelser om hans færd ind i og op 
gennem Europa, indtil han lan-
dede i et modtagecenter i Rødby.

   Det er en nøgtern beretning om møder med umenneske-
lighed og med de mennesker, som han gør flygtningeru-
ten sammen med. Forfatteren viser os livet som flygtning 
indefra, indtil han efter tre måneder som Vahid stiger af 
toget på Hovedbanegården og går i retning af Vesterbro 
som Kristian Husted.
   Kristian Husted: Vahid, Lindhardt og Ringhof

Lars Ulrik Jensen

Bibelen er den bog, der med sine mange historier har 
præget vores kultur mest. Og det er allermest fantastisk at 
opleve disse historier fortolket og brugt i store forfatteres 
romaner, som åbner ens øjne for Bibelens spændende, ind-
sigtsfulde og evigtgyldige fortællinger
   Jeg læste for nylig bogen ”Til eftertanke”, hvor 12 præster 
har fået frie hænder til at fortælle om deres yndlingstekst 
fra Bibelen. Det gør de godt, og det vækker til eftertanke.
   Så er der en anden slags bøger, som jeg elsker at sluge som 

var det en pose blandet slik. En af de senest læste er Lee 
Childs ”Ingen vej tilbage”; en Jack Reacher thriller om en 
hårdkogt og hårdtslående freelanceefterforsker med militær 
baggrund. Ikke meget eftertanke her, men overraskende 
gode miljøbeskrivelser. God underholdning.

Lene Wadskær

Maren Uthaug har jeg med stor fornøjelse fulgt som tegner 
i Politiken, og at læse hendes bøger har været helt fantastisk.
   I debutromanen ”Og sådan blev det” følger vi Risten, som 
har en samisk mor og en norsk far. Hun vokser dels op hos 

samerne i Nordnorge, hvor hun møder 
naturen og underjordiske væsner - og 
dels i Sønderjylland, med sin far og 
danske Grethe. Her glider samernes 
kultur og historier langsomt væk fra 
Risten, som i Danmark kaldes det mere 
mundrette Kirsten.
   Hun drager som voksen tilbage til 
sit fødeland, for at gense sin mor. Et 
møde, som overhovedet ikke bliver 

som forventet. Undervejs dukker familiehemmeligheder, 
underjordiske væsner, overvægtige hunde op - blandet med 
vanvid, onani og overlevelser.
   ”Hvor der er fugle” er en slægtsroman, der udspiller 
sig i Nordnorge med fyrpasseren Johan og hans familie i 
centrum. Fyret, hvor familien bosætter sig, ligger på en 
vindblæst ø to sømil fra byen Uthaug. Børnene må tøjres 
fast, så de ikke blæser væk. Johan sidder øverst i fyrtårnet 
og føler sig bedraget af livet. Hans hustru Marie, som er 
præstedatter, har måske andre motiver for at vælge dette 
hårde liv, end vi lige først bliver indviet i. Så hvem bedrager 
egentlig hvem?
   Det er en barsk historie - men medri-
vende, og hændelser og sammenhænge 
viser sig at have en helt anden vinkel 
end først antaget. En del af dem også 
ret chokerende. 
   Romanerne er velfortalte og originale. 
De handler om tro, identitet og søgen 
efter rødder og er fortalt i en sørgmun-
ter tone, så det både berører og under-
holder.                  

Henriette Barkholt

Læsning til sommeren


