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Af Karsten Bjerreskov Farup

Hvordan er folkekirken egentlig opbygget, og hvor-
dan fungerer økonomien? Det vil jeg prøve – ganske 
kort – at gøre jer lidt klogere på.

Kirkens indretning - sogne, provstier, stift
   Danmark er inddelt i 2.163 sogne, de fleste med en 
enkelt kirke, men nogle sogne har flere kirker. Der er 
2.354 kirker i alt og cirka 2.400 præster. En præst kan 
godt dække flere sogne og kirker.
   Hvert sogn styres af et menighedsråd, som har an-
svar for økonomi og ansatte (dog ikke præsterne), og 
de skal, som det hedder i loven, ”virke for gode vilkår 
for evangeliets forkyndelse.” Sognene er folkekirkens 
mindste enheder, og man kan sige, at hver kirke er sin 
egen. Der er i hvert fald store forskelle på, hvordan 
kirkelivet er i de enkelte sogne. Nogle steder – som i 
Mørkøv og omegn – er der kun ét menighedsråd, der 
styrer flere sogne.
   Sognene er samlet i 103 provstier, der hver ledes 
af en provst og et provstiudvalg, hvis medlemmer 
er valgt af menighedsrå-
dene i provstiet – plus en af 
præsterne og provsten selv. 
Provstiudvalget har en del 
at sige i forhold til sognenes 
økonomi og skal godkende 
en række af de ting, me-
nighedsrådene ønsker. Vi 
hører til Holbæk provsti, og 
vores provst hedder Det-
lef von Holst. Provstiet er 
geografisk sammenfaldende 
med Holbæk kommune, og 
sådan er det over det meste 
af landet.
   Ovenover provstierne er landet inddelt i 10 stif-
ter, der hver ledes af en biskop, som har et stiftsråd 
til at rådgive sig. Stiftsrådenes medlemmer er også 
valgt af menighedsrådsmedlemmerne. Vi hører til 
Roskilde Stift, hvor biskoppen er nyvalgt og hedder 
Ulla Thorbjørn Hansen. Engang hørte hele Sjælland 
under biskoppen i Roskilde, men i de sidste 100 år er 
først København og siden Nordsjælland skilt ud i nye 
stifter med egen biskop.

Kirkens økonomi - skat, tilskud, indtægter
  Folkekirkens økonomi er ret indviklet, så jeg kan 
kun give et meget kort overblik her. Folkekirken 
koster ca. 8,8 mia. kr. om året at drive. Langt de fleste 
penge kommer fra kirkeskatten, nemlig omkring 8 

mia. eller 91%. Det er den kirkeskat, som alle med-
lemmer af folkekirken (74% af befolkningen) betaler 
via selvangivelsen. Hvor meget, man betaler, afhænger 
af, hvilken kommune man bor i – fra 0,4% til 1,3%. 
I gennemsnit ligger kirkeskatten på 0,87% – og her i 
Holbæk ligger vi lidt over middel med 0,96%.
   Udover indtægterne fra kirkeskatten, får folkekir-
ken også et tilskud fra staten på godt 800 mio. Disse 
penge går først og fremmest til løn og pension til præ-
ster, provster og biskopper. Omkring 40% af præster-
nes løn (og det hele af biskoppernes) betales således af 
staten gennem den almindelige skatteopkrævning.
   Endelig har folkekirken nogle indtægter fra forskel-
lige aktiviteter, som giver den sidste lille milliard. Det 
er indtægter fra kirkegårde, jordbesiddelser, ejendom-
me som lejes ud og forskelligt andet. Disse indtægter 
varierer meget fra sogn til sogn, og de går stort set lige 
ind i den lokale kirkekasse, som menighedsrådene 
bestemmer over – eller i provstierne, der så gennem 
provstiudvalget fordeler dem til sognene efter behov.
   Af den store pulje på 8 mia. fra kirkeskatten går 
godt 1 mia. ind i det, der hedder folkekirkens fæl-

lesfond. Heraf betales mange 
af de administrative udgifter, 
der er fælles for hele folkekir-
ken, og de resterende 60% af 
præsternes løn. Men de fleste 
midler, små 7 mia., ryger ud 
i de lokale kirkekasser. De 
fordeles indenfor hvert provsti 
efter et system, der forsøger 
at tage hensyn til forskellige 
lokale omstændigheder og 
traditioner.
   En mindre del af pengene 
går dog til en udligningsord-

                                    ning, der sender penge fra 
områder med få udgifter pr. medlem til de steder, 
hvor det koster lidt mere pr. medlem, f.eks. fordi der 
er tyndere befolket. Og så bliver en del af pengene 
reserveret til større anlægsprojekter i de enkelte sogne, 
som provstierne bevilger midler til efter grundige 
ansøgninger fra menighedsrådene.
   Her lokalt har hvert sogn mellem knap 1 og godt 4 
mio. kr. til rådighed, afhængig af størrelse, som me-
nighedsrådene altså råder over. De fleste af pengene 
går til de ansattes (undtagen præsternes) løn, og så til 
almindelig vedligehold af kirkernes bygninger og alle 
de aktiviteter, kirkerne har.
   Ja, enkelt er det ikke, men måske er du alligevel 
blevet lidt klogere på, hvad folkekirken er for en stør-
relse.

Folkekirkens indretning og økonomi
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Allehelgen, høstguds-
tjenester, koncerter...
Side 9 - 15

Efteråret byder på et utal af akti-
viteter og arrangementer, så gå på 
opdagelse og se, hvad der rammer 
din interesse. Måske en sangaften 
med Per Krøis Kjærsgaard?

Babysalmesang m.m.
Side 4 

Her efter sommerferien samles de 
0-12 mdr. gamle babyer og deres 
mødre/fædre igen til babysalme-
sang. Det sker både i Jyderup, 
Skamstrup og Svinninge.

Susanne Sønderbo
Side 8

Psykolog og præst Susanne Søn-
derbo besøgte Sommerhøjskolen 
i juni og talte bl.a. om, hvorvidt 
Gud er en mand. Lene Wadskær 
gengiver nogle af hendes pointer.

Kirkens indsamlinger
Side 6 - 7

At dele med andre har ligget i selve 
kirkefællesskabets dna, lige fra de 
første menigheder opstod. Der 
samles stadig ind i de fleste kirker. 
Karin Wandall skriver om gudstje-
nesten som gavegivning. 

Julie Dam udstiller
Side 16

Julie Dam var i 2020 på kunst-
skole i Italiens grønne hjerte, Um-
brien, for at få intensiv undervis-
ning i landskabsmaleri, skulptur 
og tegning. Nu udstiller hun i 
Jyderup Sognegård.
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Minikonfirmander i Kundby
Minikonfirmand er et tilbud til børn i 3. klasse, som bor i 
eller går i skole i Kundby Sogn. Det er et kort forløb, hvor 
børnene kan opleve kirken og bibelhistorierne gennem hi-
storiefortælling, kreative udfoldelser og leg. Børnene bliver 
mødt, hvor de er, som elever i 3. klasse, uden krav om at 
præstere, men med plads til det humør, de nu er i.
   Hver gang bliver der serveret lidt at spise og drikke.

Det praktiske
Forløbet er onsdage fra kl. 13.00-14.30.
   Første gang er onsdag den 26. oktober, og sidste gang er 
onsdag den 30. november, hvor vi udover den almindelige 
undervisning slutter af med at invitere minikonfirmander, 
forældre og søskende til en kort gudstjeneste efterfulgt af 
fællesspisning kl. 17.00-19.00.
   Jeg henter børnene på skolen og følger dem som ud-
gangspunkt tilbage til SFO’en bagefter. 
   Tilmelding og spørgsmål til:
Anita Obeling Kring, mail: aok@km.dk
tlf. 92 82 70 15 – eller til sognepræst Lene Wadskær.

Børnekor 
Elsker du at synge, så kom og vær med til 
kor! Der er børnekor i Jyderup og Kir-
kerne i Mørkøv.

Børnekoret i Jyderup mødes mandage 
efter skoletid. Vil du vide mere, kan du 
kontakte Mona Hoelgaard Madsen på 
23 23 02 83 eller mail mmohm@km.dk.

Kirkerne i Mørkøvs børnekor mødes tors-
dage efter skoletid. Vil du vide mere, kan 
du kontakte Mona Hoelgaard Madsen på 
23 23 02 83 eller mail mmohm@km.dk.

Babysalmesang
Kom og syng og dans med din baby.
   I Skamstrup og Svinninge mødes de små babyer til baby-
salmesang hver onsdag – i Jyderup hver mandag.
   Vi synger salmer og sange samt bruger fagter for at 
understøtte sangene. Børnene lytter til musik, mens der 
pustes sæbebobler, og der fortælles historier. Efter vi har 
sunget, er der hyggeligt samvær.
   Babysalmesang er for alle børn, der endnu ikke er fyldt 
et år. Det er gratis, og alle er velkomne. 
   Nærmere information og tilmelding:

Jyderup (mandage kl. 10.00): Mona Hoelgaard Madsen
Mobil: 23 23 02 83, mail: mohm@km.dk

Skamstrup (onsdage kl. 10.00): Mona Hoelgaard Madsen
Mobil: 23 23 02 83, mail: mohm@km.dk

Svinninge (onsdag kl. 10.30): Elsebeth Dyekjær Kruse
Mobil: 23 83 67 77, mail: elsebethkruse@hotmail.com

Konfirmeres i Kundby
Kirke i 2023?
Hvis du går i 7. klasse og bor i Kundby 
sogn eller går i skole i Kundby, kan du 
blive konfirmeret i Kundby kirke d. 20. 
eller 21. maj 2023. 
For at blive konfirmeret skal man gå til 
præst og i kirke.
   Første gang til præst er tirsdag d. 6. 
september kl. 13.45-15.30 i konfirmand-
stuen, Bygaden 34. I skal bare møde op.
   Forældremøde og indskrivning til 
konfirmation: Tirsdag d. 4. oktober kl. 
17.00 i konfirmandstuen.

Venlig hilsen
Lene Wadskær, sognepræst.
Tlf. 27 20 41 34
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Ny biskop: Ulla Thorbjørn Hansen
Bispevalget i Roskilde stift blev vundet af provsten fra 
Slagelse provsti.
Af Karsten Bjerreskov Farup

Det er præster og menighedsrådsmedlemmer i hele 
stiftet, der vælger en ny biskop. Valget blev tæt og 
spændende, men til sidst var det Ulla Thorbjørn Han-
sen, der kunne trække sejren i land.
   Ulla har 25 års erfaring som præst – de seneste 5 
år også som provst – med et par korte ansættelser på 
Frederiksberg og i Birkerød og så 10 år i Glostrup 
efterfulgt af 9 år i Roskilde domsogn, som hun nu 
vender tilbage til, for biskoppen virker også som
præst i domkirken.
   Siden 2017 har Ulla været provst i Slagelse provsti, 
men gennem årene har hun også haft opgaver ved 
siden af arbejdet som præst og provst. Hun har virket 
som feltpræst med en udsendelse til Kosovo, og ikke 
mindst har hun været ledende beredskabspræst i 
mange år, altså det korps af præster, der står klar til
at rykke ud med akut sjælesorg i forskellige krisesi-
tuationer.
   Nu skal Ulla så være biskop, og kirkens opgave som 
sjælesørger har været en mærkesag for Ulla i valg-
kampen. Deri ligger, at Ulla vil arbejde for, at kirkens 
budskab om tro, håb og kærlighed skal møde det 
enkelte menneske i den situation, det nu er i – både i 
prædikener, liturgi, retorik, diakoni, musik, samtale 
og oplysende undervisning. Det er kirkens omsorg for 
den enkelte sjæl, der er i fokus.
  Herudover er samarbejde og samvirke nøgleord for 
Ulla, og det må siges at være et godt udgangspunkt

Ulla Thorbjørn Hansen er ny biskop over Roskilde Stift 
og tiltræder 1. september.

for den opgave, hun som biskop begynder på fra 
september.
   Der er bispevielse i domkirken d. 4. september, og 
vi ønsker Ulla Thorbjørn Hansen alt godt og Guds 
hjælp i hendes nye embede.

Sognehuset i Svinninge fik nyt tag
Efter at Svinninge Kirke for år tilbage overtog byens 
gamle missionshus som nyt sognehus, har huset 
været fyldt med aktiviteter – korsang, minikonfir-
mand, legestue, menighedsrådsmøder, konfirman-
der, fællesspisning, mandeklub, sorggruppe, dåbsfe-
ster og meget andet. Huset er slidt, men det trækker 
ud med at bygge nyt. Og da regnen begyndte at 
finde vej gennem tagpladerne, blev det besluttet at 
lægge nyt på.
   Nu er taget tæt, og huset klar til igen at danne 
ramme om de mange aktiviteter.
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Af Karin Wandall

Hver søndag samles der i de fleste 
af landets kirker ind til støtte for 
kirkelige aktiviteter i Danmark og 
udlandet. At dele med andre har 
ligget i selve kirkefællesskabets 
dna, lige fra de første menigheder 
opstod.
   Gør det stadig det? Man kan 
godt komme i tvivl, hvis kirkebøs-
sen er helt tom efter en gudstjene-
ste med mange i kirke.
   I en af de små ’pixie-bøger’, som 
blev udsendt til folkekirkens
menighedsråd for nogle år siden i
forbindelse med liturgidebatten,
kan man læse om Gudstjenestelivet i
Den Danske Folkekirke: 
   ”Kirken er ikke en bygning. Kirken er de kristne. 
At vi er levende sten, som tilsammen udgør kirken, 
er Helligåndens værk. Det er ånden, der skaber det 
kristne fællesskab. Det fællesskab kommer til udtryk 
i gudstjenesten. Her samles vi, her knæler vi ved 
samme alterbord, vi synger, beder og hører det samme 
sammen. Når vi gør det, er vi en del af et verdens-
omspændende fællesskab. Det er det samme ord, der 
samler alle kristne ud over hele jorden og gør os til ét 
folk.
   Vi er samtidig en del af et lokalt samfund. Kirken 
er forsamlingen af døbte på et helt specifikt sted og 
må tage farve af stedets kulturelle og sociale kon-
tekst. Den må spørge sig selv, hvordan Guds ord lever 
og virker her. At sørge for, at evangeliet kan høres, 
opmuntre og trøste, drejer sig både om at skabe de 
bedste betingelser for levende gudstjeneste og i lige 
så høj grad om, hvordan vi lever som kristne og lader 
andre mærke den kærlighed, som vi har fået.
   Gudstjenestefællesskabet rækker ud i verden og i 
samfundet. Kirken er kaldet til mission og diakoni. 
Kirken er ikke en forening, men et fællesskab mellem 
Gud og mennesker. Udfordringen for kirken er både 
at kunne være kirke for den enkelte, som kommer til 
gudstjeneste for at få livsmod til fællesskabet derhjem-
me, og for den, som i kirken søger et sandt og inklu-
derende fællesskab at være hjemme i – som et alterna-
tiv til fremmedheden og ensomheden i samfundet.”

At række ud
Ved højmessen indsamles penge. Menighedsrådet be-
stemmer, hvem pengene fra denne kollekt skal hjælpe. 
I Den Danske Folkekirke betyder denne kollekt ikke 
så meget som i f.eks. USA, Tyskland eller Sudan. 
Den er dog stadig et symbolsk og konkret udtryk for, 
at gudstjenesten rækker ud i verden og i sin kerne er 
gavegivning. Hvis gudstjenesten skal være sand og 
troværdig, må den vurderes på sin evne til at sætte sig 
ud over lukkethed og selvtilstrækkelighed.
   Coronaen fik sat sit præg på 2020 og 2021 – også 
i kirkerne – med samlet set færre kirkegængere og 
dermed også færre indsamlede midler ved landets 
gudstjenester til de kirkelige organisationer, der yder 
hjælp på mange felter både i og udenfor Danmark. 
Kirkegængerne er stort set vendt tilbage, men kan 
vi lokalt i sognene i den kommende tid måske gøre 
en ekstra indsats for at give information og pege på 
kirkekollekten som en del af gudstjenesten.

Brug fantasien
I høsttiden og ved høstgudstjenesterne kunne vi gribe 
chancen i år og sætte ekstra fokus på de traditioner, 
hvor vi deler nogle af høstens gaver med andre. 
   Der er færre og færre mennesker, der går rundt med 
kontanter på lommen. Derfor er det en rigtig god ide, 
når kirker får lavet en MobilePay konto til kirkens 
kollekter og indsamlinger, som supplement til kirke-
bøssen i kirkerummet.

Kirkens indsamlinger                 De ni sogne

Kirkens indsamlinger
Det ligger implicit i kirkens fællesskab at række ud mod verden. Derfor indsamles 
der ved gudstjenesterne penge til formål, der kan hjælpe fattige og nødlidende og 
støtte kirkelige organisationer.

Det har siden kirkens begyndelse været en del af fællesakabets liv at samle 
ind til dem, der trænger til hjælp.
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   Nogle sogne har en gammel tradition for offergang 
ved høstgudstjenesten med en kurv på alteret, som 
man som kirkegænger kan gå op til og lægge en gave 
i under musik eller salmesang. Andre steder sendes 
kurve rundt blandt menigheden. Eller der er helt nye 
indsamlingstraditioner i sogne, der laver cykelspon-
sorløb med konfirmanderne eller kirkekaffe kage-salg 
af konfirmandernes hjemmebag til en høst- eller jule-
indsamling. Fantasien er mangfoldig. Og det er vores 
menigheder og sogne heldigvis også.

Hjælp til at få styr på indsamlingerne
Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF) 
laver hvert år en skabelon til kirkekollekt – en vejle-
dende indsamlingsliste som hjælp til menighedsråd 
i processen med at beslutte og udarbejde sognets 
egen indsamlingsliste (typisk i november før det nye 
kirkeår begynder). Mange sogne har traditioner for 
indsamling til bestemte formål og traditioner for, 
hvornår der samles ind.
   I FKOF’s skabelon ’Indsamlingslisten 2022’ er der 
ideer til kirkekollekt efter årstid og emne med varia-
tion og bredde i indsamlingsformål. En lang række

Menighedsrådene beslutter selv, hvad de vil samle ind 
til, men der findes en vejledning, man kan følge.

organisationer er anført med oplysning om, hvad de 
står for, så det er gjort mere enkelt for menigheds-
rådene at udvælge indsamlingsformål til sognets 
kollektliste.
   I adventstiden foreslår skabelonen kollekt til mis-
sion i Danmark: Giv mennesker et mødested med 
Kristus. I jul og nytår foreslås kollekt til diakoni i 
Danmark: Giv mennesker plads i herberget. Fra hel-
ligtrekonger til fastelavn foreslås kollekt til oplæ-
ring i den kristne tro – børn: Giv børnene viden om 
Kristus. I fastetiden frem til Langfredag foreslås kol-
lekt til diakoni – internationalt: Giv mennesker brød. 
Påskedag – 2. pinsedag: kollekt til voksenoplæring i 
den kristne tro: Giv påskelyset videre. Og i sommerti-
den fra Trinitatis: kollekt til diakoni i Danmark: Giv 
mennesker mad og mod.

Gudstjenester er gavegivning
Gud har vist sin kærlighed til mennesket igennem 
Jesus Kristus. Det er en gave, Gud giver, og menig-
heden svarer på denne gavegivning. Gudstjenesten 
tilrettelægges i ord og musik, tegn og handlinger, så 
menigheden får fornemmelse for, at i dette rum og 
ved denne gudstjeneste deles der gaver ud – højtide-
ligt, frimodigt, festligt og glædeligt. Og menigheden 
skal have mulighed for at række ud til andre fra 
gudstjenestens fællesskab. Derfor er kirkekollekt ikke 
bare pjat eller pinligt, men en del af essensen – guds-
tjenesten som gavegivning.

Læs mere på:
http://indsamling.folkekirken.dk 

Færre og færre 
har kontanter 
med i kirke, så 
mange menighe-
der har oprettet 
mulighed for at 
give penge via 
MobilePay.
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Af Lene Wadskær

Er Gud en mand? Det var overskriften på Som-
merhøjskolens første foredrag i år. Det korte svar 
er ”nej”, sagde Susanne Sønderbo med et smil, 
men heldigvis udfoldede hun svaret meget mere i 
løbet af den spændende formiddag.

   Susanne er et mangfoldigt bekendtskab. Hun er 
født i 1953 i København og uddannede sig til psy-
kolog fra Københavns Universitet, hvorefter hun 
arbejdede som sorgterapeut. I 1982 var hun med til at 
oprette Center for indvandrerkvinder på Nørrebro. Det 
eksisterer stadig.
   Da den norske præst Rosemarie Köhn i 1993 blev 
valgt til Norges og Nordens første kvindelige biskop 
og holdt sin indsættelsesprædiken, var det for Susanne 
”som at blive ramt af et lyn.” Hun tænkte, ”hende må 
jeg lære at kende, jeg vil være præst,” og så læste hun 
teologi og skrev til Rosemarie Köhn, som inviterede 
hende til Norge. De to blev senere gift.

Blev præst og psykolog i Norge
   Fra 2000 har Susanne boet i Norge og arbejdet som 
sygehuspræst, psykolog, underviser, forfatter og hos-
pitalsklovn. Senest har hun været tilknyttet Hamar 
kommune som seniorrådgiver og konsulent.
   Susanne Sønderbo fortalte om de vanskeligheder, 
der har været og er for kvinder i den kristne kirke, 
hvis gudsbillede er udpræget maskulint. Hvis vi kun 
beskriver Gud i mandskategorier og kun omtaler og 
tiltaler Gud som ”han”, halverer vi efter Susannes me-
ning gudsbilledet og underkender, at al tale om Gud 
nødvendigvis er billedlig.
   Hun fortalte om andre (overhørte) traditioner i 
kristendommen, hvor Gud også beskrives i kvindelige 
kategorier og griber f.eks. tilbage til Julian af Norwich 
fra 1300-tallet.
   Jo mere vi finder ud af, at både det at være kvinde 
og det at være mand, er at have et køn – jo mere kan 
man føle sig ikke-repræsenteret eller mis-repræsenteret 
– både som mand og kvinde – af et meget ensidigt 

kønnet gudsbillede. ”Et maskulint domineret guds-
billede virker undertrykkende og ydmygende og gør, 
at man kan føle, at man ikke er noget værd,” siger 
Susanne.
   Hun fortalte om Rosemarie Köhns første møde 
med de øvrige biskopper i Norge – alle mænd –  at de 
havde sagt til hende: ”Husk, hvilken smerte du er for 
den norske kirke.” Til gengæld havde katolske nonner 
ladet hende vide, at de havde bedt for, at hun måtte 
blive biskop.
   Gudsbilleder var i det hele taget et nøgleord i Su-
sannes foredrag. Vores gudsbilleder fortæller mere om 
os selv end om Gud. 

Gudsforgiftning
Et andet nøgleord, som vakte opmærksomhed hos 
tilhørerne fra De ni sogne, var ”Gudsforgiftning”. 
Sammen skrev Rose Marie Köhn og Susanne Søn-
derbo i 2004 bogen ”Gode Gud?” med undertitlen 
Gudsforgiftning og Gudsbilleder. Her griber forfatterne 
tilbage til den tyske psykolog Tilmann Moser, der for 
en del år siden udgav en stærkt kritisk bog, ”Guds-
forgiftning”, som til dels var et opgør med hans egen 
opvækst i luthersk pietisme. Han skrev dengang til 
Gud: ”Du har overlevet i mig som en gift, som min 
krop aldrig kunne befri sig for. Du boede i mig som 
selvhad.”
   At hjælpe mennesker, hvis liv er forgiftet af et be-
stemt gudsbillede har været en stor del af Susannes liv 
og virke sammen med Rosemarie.

Tanker fra Sommerhøjskolen
Susanne
Sønderbo

Glimt fra Sommerhøjskolen
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Torsdag d. 1. sep. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00.
   Vi begynder endnu en sæson 
med håndarbejde og hygge. Man 
behøver ikke være en haj til at 
strikke eller hækle for at være med. 
Vi har både garn, strikkepinde, 
opskrifter og vejledning, så det er 
nemt at komme i gang.
Kontaktperson: Marie Madsen,
tlf. 60 48 79 46.

Søndag d. 4. sep. Kundby
Høstgudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
   Kirken bliver pyntet ekstra fint, 
og der er kirkekaffe – måske med 
en bid af høsten til.

Søndag den 4. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Høstgudstjeneste, kirkepynt-
ning og høsthygge ved møllen 
Sted: Skamstrup kirkegård
kl. 09.30 
   ’Marken er mejet og høet er 
høstet og nu går det hjemad med 
det allersidste læs’. Dette fejrer vi 
med en særlig høstgudstjeneste – 
enten på kirkegården eller i kirken 
alt efter vejret.
   Kl. 9.30 mødes alle dem, der 
har lyst til at være med til at pynte 
kirkegården/kirken, i våbenhuset, 
hvor der også vil være en kop kaffe. 
   Kl. 10.30 er der gudstjeneste, 
hvor korn, frugt og blomster bæres 
ind af minikonfirmanderne. 
   Efter gudstjenesten går vi over til 
Skamstrup Mølle, hvor der vil være 
rundvisning i møllen. Der males 
mel til at bage brød af, og der vil 
være lidt godt at spise og drikke.

Tirsdag d. 6. sep. Jyderup
Ole Piekut –
Sogne- og feltpræst
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Feltpræst Ole Bach Piekut 
fortæller om sit arbejde blandt 
de danske soldater i Afghanistan, 
ISAF 16. Foredraget vil handle 

om landet, om missionen, om 
hjemkomsten og de udfordringer 
og opgaver, som præst og soldater 
står overfor.

Onsdag d. 7. sep. Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6 
kl. 10.00
   Mænd mødes til en kop kaffe 
med brød og en god snak. Vi 
mødes hver 14. dag, onsdag i lige 
uger kl. 10.00. Det er hyggeligt og 
kun for mænd. Vel mødt!
   Ældresagen og menighedsrådet i 
Jyderup.

Torsdag d. 8. sep. Jyderup                                                                                                                                          
Spaghettigudstjeneste:                                                                                                                                
Babelstårnet                                                                                                                                          
Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00 
   En gudstjeneste i børnehøjde, 
hvor alle er velkommen – store 
som små! Vi synger, hører en histo-
rie fra Bibelen og bygger Babels-
tårne. Bagefter spiser vi sammen i 
sognegården. Det er gratis og uden 
tilmelding – kom og vær med! 

Søndag d. 11. sep. Jyderup                                                                                                                                         
Høst- og familiegudstjeneste 
med frokost
Sted: Jyderup Kirke kl. 11.00
   Høsten er i hus. Det fejrer og 
takker vi for i Jyderup Kirke, der 
er pyntet med alt, hvad høsten kan 
bringe. Vores børnekor vil denne 
dag komme og synge for os.
   Efter gudstjenesten afholdes det 
årlige sognemøde for menigheden 
i Sognegården over en let frokost, 
hvor rådet fortæller lidt om projek-
terne fra det forgangne år.
   Det er gratis og alle er velkomne.

Søndag den 11. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Høstgudstjeneste og høstfest 
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 11.00 
   Ved denne særlige høstgudstjen-
este er der pyntet op med høstens 
gaver, og vi synger alle de gode 
høstsalmer og siger tak for det, vi 
har fået.
   Efter gudstjenesten er der fæl-
lesspisning i præstegården med 

sang, musik, hyggeligt samvær og 
lækker kage til kaffen.

Søndag d. 11. sep. Kundby
Søndagsbrunch
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 10.00.
   En gang om måneden spiser 
vi en fælles søndagsbrunch eller 
frokost i konfirmandstuen.
Smørrebrød og øl/vand bestilles 
ved at ringe til kontaktperson 
Hanne Hvid senest fredagen før på 
tlf. 31 14 11 88. Man betaler for 
det bestilte om søndagen.
   Vel mødt.

Mandag d. 12. sep. Jyderup 
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
   Kom og strik den anden mandag 
i måneden i Sognegården, hvor vi 
blandt andet strikker dåbsklude og 
andre flotte ting. Der serveres kaffe 
og sødt til. 

Tirsdag d. 13. sep. Svinninge
Stillegudstjeneste
og fællesspisning
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
   Først lader vi kirkens rum, or-
dene, musikken og stilheden tale.
   Derefter er der fællesspisning 
i Sognehuset med fortælling og 
sang.

Tirsdag d. 13. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Se vor kirke!
Sted: Skamstrup Kirke
kl. 19.00-20.00 

   Nu er turen kommet til Skam-
strup, hvor vi skal høre om kirkens 
særpræg – blandt andet kalkmaleri-
erne og prædikestolen. Vi synger 
også en sang eller to undervejs, og 
efterfølgende er der en kop kaffe.

September
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Torsdag d. 15. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Højskolesang 
Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
   Vi synger en række sange sam-
men, mest fra Højskolesangbogen, 
valgt af dagens vært, der imel-
lem sangene vil fortælle, hvorfor 
sangene ligger dem på sinde eller 
hjerte. Niels-Erik Jørgensen, som 
er tidligere lærer på Smededal Eft-
erskole og nuværende kirketjener 
i Fensmark og Rislev, er dagens 
vært. Vi drikker kaffe undervejs, og 
organisten spiller til.

Torsdag d. 15. sep. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00.
   Kom og vær med. Se mere info 
under 1. sep.

Søndag d. 18. sep. Holmstrup
Høstgudstjeneste m/let 
frokost og auktion
Sted: Holmstrup Kirke kl. 11.00
   Kom og oplev en stemningsfuld 
høstgudstjeneste og efterfølgende 
hygge og samvær i den smukt 
pyntede kirke, hvor vi nyder en let 
frokost. Efterfølgende holder vi 
auktion over de mange indkomne 
høstgaver og høstdekorationer. Det 
indkomne beløb gives til sognets 
lokale menighedspleje.

Søndag d. 18. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Forklaringsgudstjeneste 
Sted: Mørkøv Kirke kl. 11.00 
   Hvad er der undervejs i en 
gudstjeneste og hvorfor? Denne 
forklaringsgudstjeneste er en 
højmesse med indlagte forklar-
inger. Den er især tilrettelagt for 
konfirmanderne og deres familier, 
men alle er meget velkomne. 

Søndag d. 18. sep. Svinninge
Høstgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
   Efter gudstjeneste inviterer 
Svinninge kirkes menighedsråd på 
frokost i Sognehuset.
   Harmonika-spiller og sanger Lars 

Grand medvirker ved gudstjenest-
en og underholder i Sognehuset.
   Lars Grand er fra Asnæs og 
optræder med en skøn blanding af 
gamle sømandsviser og stemnings-
fulde sange, som de fleste kender. 
Lars har i mange år spillet land og 
rige rundt og underholdt i bag-
gårde, koncertsale, forsamlings-
huse, værtshuse og ikke mindst i 
kirker.

Onsdag d. 21. sep. Holmstrup
Koncert m/Jakob’s Ladder
Sted: Holmstrup Kirke kl. 20.00
   Jacob’s Ladder har eksisteret i 
mange år og holder til i Solrød 
Strand. Koret synger flot gospel 
under ledelse af Jacob Asmussen. 
Gospelmusik bringer glæde og 
energi, og det er, hvad koret gerne 
vil give videre.

Onsdag d. 21. sep. Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6 
kl. 10.00
   Mænd mødes til en kop kaffe 
med brød og en god snak.

Fredag d. 23. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Gøglergudstjeneste 
Sted: Mørkøv Kirke kl. 21.00
   Traditionen tro vil der også 
i år være gøglergudstjeneste i 
forbindelse med årets kræmmer-
marked i Mørkøv. Alle er naturlig-
vis velkomne til at deltage i denne 
gudstjeneste, hvor gøglerne genses 
efter vandring i det ganske land.

Lørdag d. 24. sep. Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 14.00

   Vi indleder endnu en sæson 
med Højskolesangbogen, fælles-
sang, hyggesnak og kaffe. Alle er 
velkomne. Kontaktperson:
Marie Madsen, tlf. 60 48 79 46

Onsdag d. 28. sep.
Kirkerne i Mørkøv 
Spaghettigudstjeneste
- går det i fisk?
Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00 
   Gudstjeneste i børnehøjde, hvor 
alle er velkomne – store som små, 
forældre, bedsteforældre, venner og 
naboer. Det er hyggelig og afslap-
pet, og der er noget for både øjne, 
ører og mund. Bagefter spiser vi 
sammen i præstegården. Det er 
gratis, og man skal ikke melde sig 
til, men endelig bare komme og 
være med. 

Torsdag d. 29. sep. Holmstrup
Tænkepauser i Holmstrup
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30
   Mød op til hygge og nærvær, 
samtale og undren – ingen færdige 
svar. Vi slutter kl. 21:30.
Temaet er: Tillid. Transport kan 
arrangeres. Kontakt: Eva 26 79 35 
32 eller Taimi 59 46 30 84.

Torsdag d. 29. sep. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00.
   Kom og vær med. Kontaktper-
son: Marie Madsen,
tlf. 60 48 79 46.

Torsdag d. 29. sep.
Kirkerne i Mørkøv 
Torsdagstræf 
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
   Der er kaffe, kage og hyggeligt 
samvær på præstegården. 

Fredag d. 30. sep. Svinninge
Mandeklubben mødes
Sted: Svinninge Sognehus
kl. 14.30-16.30
   Her er et frit fællesskab – særligt 
for mænd – hvor man kan dele 
stort og småt med hinanden, tage 
et spil og få en kop kaffe med kage.

Arrangementer og koncerter                                    De ni sogne
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Lørdag d. 1. okt. Svinninge
Bamsegudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30

   En kort og hyggelig gudstjeneste 
for familier og særligt for børn 
mellem 1 og 5 år – men alle er vel-
komne. Vi skal synge, høre en lille 
historie, lytte til musik og hilse på 
hinandens bamser. 
   Husk at medbringe din bamse.

Tirsdag d. 4. okt. Jyderup                                                                                                                                    
Spaghettigudstjeneste:
Halloween
Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00 
   En gudstjeneste i børnehøjde, 
hvor alle er velkomne – store som 
små! Vi synger, hører en fortæl-
ling og går på opdagelse inde og 
ude. Bagefter spiser vi sammen 
i Sognegården, og man kan lave 
en ’halloween-lygte’ at tage med 
hjem. Det er gratis og uden tilmel-
ding – kom og vær med.

Tirsdag d. 4. okt. Hjembæk
Se vor kirke – Hjembæk
Sted: Hjembæk Kirke
kl. 19.00-20.00
   Kirkestafetten er nået til Hjem-
bæk Kirke, hvor vi skal høre om

 Morten Malers kalkmalerier og 
Lorentz Jørgensens træudskæ-
ringer. Graveren vil fortælle om 
kirkegårdens forskellige afdelinger.

   Derefter er der kaffe og samvær 
for dem, der har lyst.   

Onsdag d. 5. okt. Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6 
kl. 10.00
   Mænd mødes til en kop kaffe 
med brød og en god snak.

Torsdag den 6. okt. Jyderup 
Koncert med
Hagested Ensemblet
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Ensemblet håndterer det klassi-
ske repertoire, men også keltisk
og nordisk folkemusik – evt. med 
sydamerikanske rytmer.

Hagested Ensemblet kommer til 
Jyderup 6. oktober.

Koncerten kaldes ”De to veje” – At 
leve sit kristne liv – enten aktivt 
ved hjælp af medmennesker eller 
ved et stille liv i bøn, bibellæsning 
og meditation.

Lørdag d. 8. okt. Svinninge
Sangdag og koncert
med Erik Sommer
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
   Komponist og foredragsholder 
Erik Sommer holder en sangdag 
for Svinninge Kirkes kor samt et 
kor fra nabosognet.
   Kl. 17.00 er der værkstedskon-
cert i Svinninge Kirke. Her er alle 
velkomne til at komme og høre, 
hvad korene har arbejdet med.
   Erik Sommer, født 1948, er 
en efterspurgt foredragsholder 
samt instruktør ved korstævner 
for voksne og børn. Han har en 
omfattende komponistvirksom-
hed bag sig med mange sange og 
salmemelodier.

Søndag d. 9. okt. Kundby
Søndagsfrokost og Giro 413 
koncert med ”JOHN og H.C.”
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen. Frokost kl. 12.00 og 
musik kl. 13.00.
   En gang om måneden spiser vi 
en fælles søndagsfrokost i konfir-
mandstuen kl. 12.00 og denne 
gang med musik fra kl. 13.00.
   Vi kender Hans Chr. Dahl fra 
spillemændene til Fastelavn: Bag
gårdens Bolcher. Denne søndag vil 
han og John underholde med Giro 
413 musik.

Oktober

Erik Sommer, der bl.a. har skrevet melodi til ”Du som har tændt millioner 
af stjerner”, har kordag i Svinninge den 8. oktober med afsluttende koncert.
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John og Hans Christian underholder 
den 9. okt. i Kundby

   Smørrebrød og øl/vand bestil-
les ved at ringe til kontaktperson 
Hanne Hvid senest fredagen før på 
tlf. 31 14 11 88. Man betaler for 
det bestilte om søndagen.
   Vel mødt.

Søndag d. 9. okt. Jyderup
Opstartsgudstjeneste
med konfirmanderne
Sted: Jyderup Kirke kl. 11.00
   Menigheden byder velkommen 
til årets konfirmander og familier. 
Efter gudstjenesten vil der være 
samling i Sognegården med for-
friskninger og information om 
konfirmandforløbet.

Mandag 10. okt. Jyderup 
Vi strikker 14. nov.
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
   Kom og strik den anden mandag 
i måneden i Sognegården, hvor vi 
blandt andet strikker dåbsklude og 
andre flotte ting. Der serveres kaffe 
og sødt til.

Tirsdag d. 11. okt. Svinninge
Stillegudstjeneste
og fællesspisning
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
   Først lader vi kirkens rum, or-
dene, musikken og stilheden tale.
   Derefter er der spisning, 
fortælling og sang i Sognehuset.

Onsdag d. 12. okt. Jyderup 
H. C. Andersen Tema
- Sang og musik
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Vores nationaldigter har, udover 
sine mange eventyr, skrevet en del 

digte, som er sat i musik. Et udvalg 
af disse sange belyser Andersen fra 
mange sider og vil, med en for-
tælling om digtene, blive sunget 
af kirkesanger Børge Nielsen og 
akkompagneret af organist Birgitte 
Krossing Hansen.

Onsdag d. 12. okt.
Kirkerne i Mørkøv
Foredrag om Mak-Jolly
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 19.30
   Denne aften får vi besøg af 
Per Hansen, som vil fortælle om 
skolen Mak-Jolly i Kiryandongo 
i Uganda. Her går næsten 450 
elever fra børnehave til 7. klasse, 
og det er kun muligt, fordi skolen 
støttes gennem donationer. Kir-
kerne i Mørkøv har besluttet, at 
indsamlingen i kirkerne i oktober, 
november og december går til dette 
projekt, og vi glæder os til at høre 
mere om Mak-Jolly. 

Torsdag d. 13. okt. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00

Torsdag d. 13. okt.
Kirkerne i Mørkøv
Højskolesang 
Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
   Vi synger en række sange sam-
men, mest fra Højskolesangbogen, 
valgt af dagens vært, der imel-
lem sangene vil fortælle, hvorfor 
sangene ligger dem på sinde eller 
hjerte. Bodil Povelsen, som er 
tidligere lærer i Jernløse og tidli-
gere bosat i Skamstrup, er dagens 
vært. Vi drikker kaffe undervejs, 
og organisten spiller til.

Tirsdag d. 25. okt.
Kirkerne i Mørkøv 
Sangaften:
Efterårets sangskat 
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 19.30
   Kom til efterårssangaften. Vi 
sidder i den lune præstegård med 
kaffe og kage, mens efterårsblæsten 

rusker eller regnen slår mod ruden 
og synger os igennem de dejlige ef-
terårssange fra Højskolesangbogen. 
   Organist Michael Roepstorff har 
nøje udvalgt, hvad vi skal synge, 
og sammen med kirkesanger Mona 
Hoelgaard slår de tonen an for os 
og giver også et lille nummer eller 
to. Velkommen til fællessang, lidt 
godt til ganen og hyggeligt samvær.

Onsdag d. 26. okt. Kundby
Underholdende foredrag
med Odins Ravne
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00
   Historien og historier fra egnen 
omkring Odsherred. Vi tager på en 
mundtlig historisk fortælling rundt 
i vores smukke egn og krydrer med 
sagn, overtro, og fortællinger fra 
egnen.

Onsdag d. 26. okt.
Kirkerne i Mørkøv
Spaghettigudstjeneste – bliver 
det uhyggeligt eller hyggeligt?
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00 
   Gudstjeneste i børnehøjde, hvor 
alle er velkomne – store som små, 
forældre, bedsteforældre, venner og 
naboer. Det er hyggelig og afslap-
pet, og der er noget for både øjne, 
ører og mund. Bagefter spiser vi 
sammen i præstegården. Det er 
gratis, og man skal ikke melde sig 
til, men endelig bare komme og 
være med.

Onsdag d. 26. okt. Holmstrup
Stillegudstjeneste ”Taize”
Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
   Trænger du til et åndehul midt i 
en travl tid? Taizé-gudstjenesten er 
en anderledes mulighed for at finde 
ro og fordybelse i hverdagen gen-
nem en meditativ gudstjeneste.
   Med inspiration fra det tvær-
kirkelige klosterfællesskab i Taizé 
synger vi enkle, meditative sange, 
beder, hører ord fra Biblen og ska-
ber en stund til fællesskab, stilhed 
og eftertanke. Vi slutter af med lidt 
varmt at drikke.
   Velmødt!

Arrangementer og koncerter                                     De ni sogne
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Torsdag d. 27. okt. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00

Torsdag d. 27. okt.
Kirkerne i Mørkøv
Torsdagstræf 
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
   Der er kaffe, kage og hyggeligt 
samvær på præstegården. 

Torsdag d. 27. okt.
Kirkerne i Mørkøv 
Filmaften i
Kirkerne i Mørkøvs filmklub 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.30 
   Vi hører et lille oplæg om 
aftenens film, så ser vi filmen på 
storskærm, og bagefter får vi et 
lille traktement. Medlemskab af 
filmklubben koster 20 kr. Kontakt 
sognepræst Karsten Bjerreskov 
Farup for nærmere information.

Fredag d. 28. okt. Svinninge
Mandeklubben mødes
Sted: Svinninge Sognehus kl. 
14.30-16.30
   Her er et frit fællesskab – særligt 
for mænd – hvor man kan dele 
stort og småt med hinanden, tage 
et spil og få en kop kaffe med kage.

Lørdag d. 29. okt. i Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 14.00
   Vi synger fra Højskolesangbo-
gen, snakker og drikker kaffe. Alle 
er velkomne.
   Kontaktperson: Marie Madsen, 
tlf. 60 48 79 46

Søndag d. 30. oktober
Kirkerne i Mørkøv
Menighedsmøde
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 12.00
   Vi afholder menighedsmøde, 
hvor vi vil informere om, hvad 
der foregår i vores pastorat. Der 
serveres en let frokost.

Tirsdag d. 1. nov.
Kirkerne i Mørkøv
Se vor kirke! Stigs Bjergby
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 19.00

   Denne aften er den sidste i kirke-
stafetten rundt til alle vores kirker. 
Vi slutter med et besøg i Stigs 
Bjergby Kirke, hvor vi skal høre 

om kirkens historie og tilknytning 
til Bjergbygård. Vi synger også en 
sang eller to undervejs, og efterføl-
gende er der en kop kaffe. 

Onsdag d. 2. nov. Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6 
kl. 10.00.
   Mænd mødes til en kop kaffe 
med brød og en god snak.

Torsdag d. 3. nov. Jyderup
Spaghettigudstjeneste:
At blive væk og blive fundet
Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00 
   En gudstjeneste i børnehøjde, 
hvor alle er velkomne – store som 
små! Vi synger, hører og oplever en 
historie fra Bibelen. Der bliver bi-

November

Hjembæk Kirke kl. 17.00
Svinninge Kirke kl. 19.00

Kundby Kirke kl. 15.00
Jyderup Kirke kl. 16.00
Holmstrup Kirke kl. 11.00
   Her serveres en let frokost 
efter gudstjenesten.
Skamstrup Kirke kl. 10.00
Mørkøv Kirke kl. 16.00

Kirkerne i Mørkøv:
   I anledning af Allehelgen 
vil der denne dag være åbent i 
både Frydendal, Stigs Bjergby, 
Skamstrup og Mørkøv Kirke 
fra kl. 11.00 til 15.00. Her vil 
stå lys, som man frit kan tænde 
og sætte på kirkegården.

Allehelgen - søndag 6. november
Allehelgen er en særlig dag i kirken, hvor vi mindes dem, vi har 
mistet og tænder lys på deres grave. I mange kirker er der særlige, 
stemningsfulde mindegudstjenester, og navnene på dem, vi mistede 
siden sidste Allehelgen, bliver læst op. Alle er velkomne, og man har 
også mulighed for at få læst navnet op på én, der er begravet andet-
steds eller tidligere.

Allehelgensgudstjenester:

Til de stemningsfulde allehelgensgudstjenester i Svinninge og Hjembæk 
kirker, får vi besøg af cellist Estera Kwiecien. Sammen med kirkens 
organist, Kristin Lomholt, vil hun spille smuk musik, som kan give ro 
i sindet og plads til eftertanke. 
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belleg med fest som tema. Bagefter
spiser vi sammen i sognegården. 
Det er gratis og uden tilmelding – 
kom og vær med! 

Mandag d. 7. nov. Jyderup 
Foredrag med
Anne-Cathrine Riebnitzsky
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Vi kommer på rejse gennem 
hendes liv med udgangspunkt i 
”Tro i hverdagen - en personlig 
trosfortælling” samt hendes roma-
ner, der spænder fra Afghanistan 
over smaragdslibning til islams 
guldalder i 1300-tallet.
   En tankevækkende og inspire-
rende aften, der går fra krig og 
mørk opvækst til det, der giver 
livet lys og mening.

Tirsdag d. 8. nov. Svinninge
Stillegudstjeneste
og fællesspisning
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
   Først lader vi kirkens rum, or-
dene, musikken og stilheden tale.
   Derefter er der spisning, 
fortælling og sang i Sognehuset.

Onsdag d. 9. nov. Kundby 
Koncert med Trio Klezmer
Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
   Vi havde i Kundby et uforglem-
meligt besøg af trioen for nogle år 
siden, og nu har vi fornøjelsen af at 
præsentere: Et forrygende bud på 
verdensmusik, der serveres på den 
mest spillevende facon.
   Channe Nussbaum, Mette Smidl 
og Øyvind Ougaard har speciali-
seret sig i at formidle den farverige 
glæde og den dybe smerte, der er 
så karakteristisk for den østeuro-
pæiske musiktradition klezmer.
   Trioen spiller både traditio-
nelle klezmernumre og moderne 
fortolkninger, som tager afstikkere 
over i sigøjner-musikken. Sangene 
udtrykker hele spektret – lige fra 
den euforisk fest til de indfølte 
sjælere. Dertil kommer en stribe 
gnistrende, virtuose instrumental-
numre.
   Anmelderne skrev bl.a.: ”Channe 
Nussbaum synger, så hårene i nak-
ken stritter, og klumpen i halsen 

melder sig. Man skal være en ual-
mindelig død cigar for ikke at lade 
sig rive med.”
   - Georg Metz, Information

Torsdag d. 10. nov. Holmstrup
Tænkepauser i Holmstrup
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30
   Mød op til hygge og nærvær, 
samtale og undren – ingen færdige 
svar. Vi slutter kl. 21:30.
   Temaet er sprog. Transport kan 
arrangeres. Kontakt: Eva 26 79 35 
32 eller Taimi 59 46 30 84.

Torsdag d. 10. nov. Kundby
Strikkecaféen er åben
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00
   Kontaktperson: Marie Madsen,
tlf. 60 48 79 46.

Søndag d. 13. nov. Kundby
Søndagsfrokost 
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 12.00
   En gang om måneden spiser 
vi en fælles søndagsfrokost efter 
gudstjenesten i konfirmandstuen.
Smørrebrød og øl/vand bestilles 
ved at ringe til kontaktperson 
Hanne Hvid senest fredagen før på 
tlf. 31 14 11 88. Man betaler for 
det bestilte om søndagen.

Søndag d. 13. nov.
Kirkerne i Mørkøv 
Familiegudstjeneste med
afslutning på konfirmandlejr 
Sted: Mørkøv Kirke kl. 10.00
   Som afslutning på årets konfir-
mandweekend holder vi familie-
gudstjeneste i Mørkøv Kirke, hvor 
konfirmanderne har overnattet. 
Konfirmanderne deltager i gudstje-
nesten. Alle er hjerteligt velkomne. 

Mandag d. 14. nov. Jyderup 
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
   Kom og strik den anden mandag 
i måneden i Sognegården, hvor vi 
blandt andet strikker dåbsklude og 
andre flotte ting.
   Der serveres kaffe og sødt til.

Forfatter Anne-Cathrine Rieb-
nitzsky fortæller om sine roma-
ner og ”Tro i hverdagen” den 7. 
nov. i Jyderup Sognegård.

Trio Klezmer spiller i Kundby Kirke 9. november. Det er Channe Nuss-
baum: Vokal, Mette Smidl: Violin og Øyvind Ougaard: Harmonika
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Tirsdag d. 15. nov. Holmstrup
Den danske sang – hvorfor er 
det nu, vi synger?
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.00
Sangaften for konfirmandfami-
lier og menighed med fortælling 

ved Per Krøis 
Kjærsgaard, 
der sidder bag 
kirkens flygel 
denne aften.
Han har 
skrevet ’Line-

dansersangen’ og er en produktiv 
sangskriver, musiker og leder af 
Osted Fri- og Efterskole.
   Glæd dig til en anderledes aften.                                                                                                                                           
Aftenen er målrettet konfirman-
derne og forældre, men alle er 
hjertelig velkommen!

Onsdag d. 16. nov. Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6 
kl. 10.00
   Mænd mødes til en kop kaffe 
med brød og en god snak.

Torsdag d. 17. nov.
Kirkerne i Mørkøv 
Højskolesang 
Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
   Dagens vært er Bente Jensen, der 
er tidligere lærer i Reerslev, og som 
er vokset op i København NV, er 
dagens vært. Vi drikker kaffe un-
dervejs, og organisten spiller til.

Torsdag d. 17. nov. Jyderup
Syng sammen
Sted: Jyderup Sognegård kl. 15.00
   Mød op til en hyggelig eftermid-
dag, hvor vi igen finder sange fra 
den danske sangskat. Organist 
Birgitte Krossing og kirkesanger 
Børge Nielsen vælger sange, som 
vi alle synger med på. Der vil også 
være plads til sangønsker.

Torsdag d. 24. nov.
Kirkerne i Mørkøv
Torsdagstræf 
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
   Der er kaffe, kage og hyggeligt 
samvær på præstegården.

Torsdag d. 24. nov. Kundby
Strikkecaféen er åben
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00
   Kontaktperson: Marie Madsen,
tlf. 60 48 79 46.

Torsdag d. 24. nov.
Kirkerne i Mørkøv
Filmaften i Kirkerne i
Mørkøvs filmklub 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.30 
   Vi hører et lille oplæg om 
aftenens film, så ser vi filmen på 
storskærm, og bagefter får vi et 
lille traktement. Medlemskab af 
filmklubben koster 20 kr. Kontakt 
sognepræst Karsten Bjerreskov 
Farup for nærmere information.

Fredag d. 25. nov. Jyderup
Lystændingsfest
Sted: Jyderup by kl. 14.00-20.00
   Kirkerne i Jyderup og Holm-
strup er med til festen med en 
fælles kirkebod. Der bliver noget 
at opleve for både store og små!

Fredag d. 25. nov. Svinninge
Mandeklubben mødes
Sted: Svinninge Sognehus kl. 
14.30-16.30

Lørdag d. 26. nov. Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 14.00
   Vi synger fra Højskolesangbo-
gen, snakker og drikker kaffe. 

Søndag d. 27. nov.
Kirkerne i Mørkøv
Tænd lys 
Sted: Skamstrup Mølle kl. 16.00
   I samarbejde med Møllelauget 
og Foreningen Skamstrup og 
Omegn samles vi om at tænde 
lyset, og at julemåneden begynder. 
Vi mødes kl. 16.00 ved Møllen og 
synger sammen i kirken kl. 16.30. 
   Herefter går vi i fakkeltog til 
Forsamlingshuset, hvor der serve-
res noget godt at spise og drikke 
til alle.
   Velkommen til store og små!

Søndag d. 27. nov. Jyderup
1. søndag i advent -
konfirmandkor og gospel
Sted: Jyderup Kirke kl. 11.00
   Adventstiden synges ind ved en 
festlig konfirmand- og familie-
gudstjeneste med fredslys, konfir-
mandkor og gospel ledet af Maud 
Kofod. Konfirmanderne medvirker 
med sang, læsninger og lystæn-
ding. En gudstjeneste på tværs af 
generationer.

Søndag d. 27. nov. Holmstrup 
Julekoncert m/Simone
og pianisten Mads Granum
Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00

Sangerinden Simone og pianisten 
Mads Granum står for julekoncerten 
i Holmstrup Kirke 27. nov.

   Simones klare, smukke og sikre 
stemme vil lade publikum synke 
tilbage i sædet og nyde en oplevelse 
i topklasse. Vi skal traditionen 
tro nyde salmer og juleklassikere 
som “Dejlig er Jorden”, “Don’t 
Save it All for Christmas Day”, 
“Go Tell it on the Mountain” og 
“Ave Maria” m.m. Et dejligt jule-
program er sammensat til denne 1. 
søndag i advent. 

Søndag d. 27. nov. Kundby
De ni læsninger
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
   Det er 1. søndag i advent. Kon-
firmanderne medvirker, og der er 
gløgg og klejner bagefter.

Onsdag d. 30. nov. Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6 
kl. 10.00
   Mænd mødes til en kop kaffe 
med brød og en god snak.
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Gudstjenester på ældrecentrene
Rosenvænget
Torsdag d. 1. september KBF
Torsdag d. 6. oktober KBF
Torsdag d. 3. november KAB

Alle er kl. 14.00.

Elmelunden
Onsdag d. 7. og 21. september
Onsdag d. 5. og 19. oktober
Onsdag d. 2., 16. og 30. november

Alle er kl. 14.30

Svinninge Ældrecenter
Tirsdag d. 6. sep. DTH
Tirsdag d. 4. okt. AH
Tirsdag 8. nov. LW

Alle er kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder
Stigs Bjergby-Mørkøv- 
Skamstrup-Frydendal

Torsdag d. 22. september
i Skamstrup Præstegård

Torsdag d. 13. oktober
i Stigs Bjergby Præstegård

Torsdag d. 15. november
i Skamstrup Præstegård

Møderne afholdes kl. 19.00.

Kundby
Tirsdag d. 20. september
Tirsdag d. 18. oktober
Tirsdag d. 15. november
Møderne afholdes 
i konfirmandstuen kl. 16.00.

Hjembæk-Svinninge
Torsdag d. 22. sep.
Torsdag d. 13. okt.
Torsdag d. 10. nov.
Møderne afholdes i Sognehuset, 
Kirkevej 4, kl. 16.45.

Jyderup
Torsdag d. 22. september
Torsdag d. 27. oktober
Torsdag d. 24. november
Møderne afholdes i Sognegården, 
Elmevej 11, kl. 18.00

Holmstrup
Tirsdag d. 13. september
Tirsdag d. 11. oktober
Tirsdag d. 8. november
Møderne afholdes i Sognegården, 
Elmevej 11, kl. 19.00

Julie Dam er en dansk, autodidakt billedkunstner 
(født 4. juli 1989), der formidler naturens farver, 
former og stemninger gennem en abstrakt malerstil 
og et personligt udtryk. Foruden naturen finder hun 
inspiration i nærvær, samtaler og fortællinger mellem 
mennesker.
   Julie er uddannet arkæolog og kulturformidler og 
bliver i høj grad drevet af både natur- og kulturhis-
torie, hvilket ofte præger hendes malerier. Hun har 
malet lige siden, hun kunne holde en pensel i hånden 
og har tillært sig forskellige teknikker gennem sin 
opvækst i kunstverdenen. Hun udvikler sig konstant i 
sin kunst, og det er en afgørende faktor i hendes virke 
at have plads til at eksperimentere. 
   Maleriet er Julies helt store passion, men hun 
beskæftiger sig også med tegning, kunstworkshops for 
børn og voksne, foredrag, udsmykning og kunstbes-
tillinger. 

Frisk inspiration fra Umbrien
Julie var i 2020 på kunstskole i Italiens grønne hjerte, 
Umbrien, for at få intensiv undervisning i landskabs-

maleri, skulptur og tegning med en afsluttende ud-
stilling. Det var en kæmpe kunstnerisk oplevelse både 
læringsmæssigt og personligt, og hun er slet ikke tvivl 
om, at det vil præge hendes kunstnervirke fremover.
   Udstillingen i Sognegården vil være et sammendrag 
af malerier skabt i Italien samt seneste værker inspir-
eret af forårets og sommerens natur, farver, dufte og 
stemninger. 

Hjemmeside: www.juliedam.net
Facebook: www.facebook.dk/juliedamkunst
Instagram: julie_dam_art 

Kunstskole i Umbrien satte spor
Julie Dam har besøgt Italiens grønne hjerte og udstiller i efteråret i Sognegården
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Benyt de digitale selvbetjeningsløsninger på www.
borger.dk. Her findes: Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring, 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 forældre-
myndighed 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 adres-

ser 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 samta-
len med præsten.

Dødsfald
Et dødsfald anmeldes via www.borger.dk. En kir-
kelig 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.

Hvad gør jeg i tilfælde af...

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

September
Mandag d. 5. sep. kl. 19.15 *Trosbekendelsen 1
At leve i troen på Gud fader (1/3) v. Hans Ole Bæk-
gaard
 
Fredag d. 16. sep. kl. 18.00 F-aften for hele familien 
v. Kresten Nielsen i Hørve Missionshus, Vallekildevej 
13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Mandag d. 19. sep. kl. 19.15 *Trosbekendelsen 2 
At leve i troen på Jesus Kristus. (2/3) v. Hans Ole 
Bækgaard hos Edith og Kresten, Drivsåtvej 27, 4450 
Jyderup

Oktober
Mandag d. 3. okt. kl. 19.15 *Trosbekendelsen 3 
At leve i troen på Helligånden. (3/3) v. Hans Ole 
Bækgaard.

Fredag d. 14. okt. kl. 18.00 F-aften for hele familien 
v. Maria Legarth i Hørve missionshus, Vallekildevej 
13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Mandag d. 17. okt. kl. 19.15 *Der er et håb
Matt. 22 v. 1-14 v. Søren Grysbæk

Mandag d. 31. okt. kl. 19.15 *En livsvigtig ånd / Et 
liv med Helligånden (1/4) v. Daniel Sundgaard

November
Fredag d. 11. nov. kl. 18.00 F-aften for hele familien 
v. Michael Thomsen i Hørve Missionshus, Vallekilde-
vej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Mandag d. 15. nov. kl.19.15 *I kampens hede / Et liv 
med Helligånden (2/4) v. Daniel Sundgaard.

Mandag d. 28. nov. kl. 19.15 *Lad jer fylde af ånden 
/ Et liv med Helligånden (3/4) v. Daniel Sundgaard

Alle er velkomne til møderne!
Hvis du/I ønsker at deltage i fællesspisningen ved F-
aftnerne, er prisen 25 kr. Makspris pr. husstand 100,-. 
Tilmelding sker på tlf. eller sms på 28 78 02 71 eller 
faften2@gmail.com senest onsdagen før arrangementet 
afholdes.

          * Videomøde



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

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

Kirkekontor og sekretær 
Liselotte Dyrekær-Christensen
Elmevej 11, 4450 Jyderup
Telefontid: Alle hverdage fra 9.00-
13.00 på tlf. 40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: tirsdag og torsdag fra 
9.00-13.00 eller efter aftale.

KBF Sognepræst
Louise Amalie Joensen
Tværvej 14, 4450 Jyderup
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 29 37 62 95
lajo@km.dk - Mandag fridag.

Sognepræst
Karin Wandall
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 60 59 95 12
kkw@km.dk
Mandag er fridag.

Organist
Birgitte Krossing tlf.: 40 15 53 06

Kirkesanger
Børge Nielsen tlf.: 30 31 77 71

Børnekor og babysalmesang
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 23 23 02 83, mohm@km.dk

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

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

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

Menighedsrådsformand Holmstrup
Taimi Grønborg
Slagelsevej 85, Akselholm
4450 Jyderup
Tlf.: 59 46 30 84 / 29 43 56 47
info@fidelis.dk

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

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

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

Kirkebilen i Jyderup
Lige nu kan vi desværre ikke 
tilbyde kirkebil, da Svinninge Taxi 
har opsagt aftalen pga. sygdom.
   Vi opfordrer til at benytte Flex-
trafik.

Kundby

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

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

Graverkontor
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Graver: Jess Sørensen
Tlf.: 59 26 45 89 / 29 79 10 89
jees@km.dk

Organist
Karen Højland
Tlf.: 30 95 12 31

Kirkesanger
Carsten Hobolt
Tlf.: 23 25 51 50
hobolt@mail.tele.dk

Menighedsrådsformand
Per Lomholt Jensen
Vognserup 14
4420 Regstrup
Tlf.: 51 22 92 13
perlomholt@gmail.com
 
Kirkeværge
Lind Holmegaard 
Bellisvej 10, Kundby
4520 Svinninge
Tlf.: 59 26 43 06/21 74 43 16
klholmegaard@c.dk

Facebook: Kundby Kirke
www.sogn.dk

Jyderup og Holmstrup

18 Kontakt  De ni sogne

Kontaktoplysninger
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Kirkerne i Mørkøv

KBF sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 51 47
kfh@km.dk - mandag er fridag

Sognepræst
Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 53 29
kaab@km.dk - mandag er fridag

Kirkekontor og sekretær 
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefontid mandag til fredag:
40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: Onsdag og fredag fra 
9.00-12.00 eller efter aftale.

Fælles kirkegårdskontor
Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv
Tlf.: 21 43 59 19
lihen@km.dk

Graver Stigs Bjergby 
Jan Knudsen
Tlf.: 51 51 58 14 

Graver i Mørkøv 
Ove Henriksen 
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv 
Tlf.: 21 43 59 19 
graverkontor@morkov-kirke.dk 

Graver Skamstrup og Frydendal 
Gitte Hansen 
Skamstrupvej 64, Skamstrup 
4440 Mørkøv 
Tlf.: 21 34 46 65 
gitte@skamstrupkirke.dk 

Organist 
Michael Roepstorff 
Tlf.: 26 28 15 48 
mbjr1983@gmail.com 

Organist 
Asbjørn Dalbjerg 
asdal12345@gmail.com

Kirkesanger 
Gittelis Hansen, tlf.: 21 69 22 17 

Kirkesanger, børnekor
og babysalmesang 
Mona Hoelgaard Madsen 
Tlf.: 23 23 02 83, mohm@km.dk

Menighedsrådsformand 
Hanne Echberg Petersen 
Nøkkentved 9, 4440 Mørkøv 
Tlf.: 26 27 46 57 
Mail: 9189@sogn.dk 

Kirkeværge Stigs Bjergby og Mørkøv
Henrik Larsen 
Mørkøv Kirkeby 10, 4440 Mørkøv 
Tlf.: 22 73 28 13 

Kirkeværge Skamstrup 
Ditte Dalkvist Olsen 
Skamstrupvej 43, 4440 Mørkøv 
Tlf.: 60 15 95 08 
dittedalkvistolsen@gmail.com 

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

Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester 
og arrangementer i ”Kirkerne i 
Mørkøv”.
   Bestil kørsel ved at ringe på:
20 20 48 20 / 24 62 20 01 – senest 
fredag kl. 16.00, når du vil i kirke 
om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk
Facebook: Kirkerne i Mørkøv

Hjembæk-Svinninge

Sognepræst og kirkekontor
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6B, 4520 Svinninge 
Tlf.: 61 27 28 46, asha@km.dk
Mandag er fridag

Deltidssognepræst og fængselspræst
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163
2500 Valby
Tlf.: 20 44 68 76, mka@km.dk

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

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

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

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

Menighedsrådsformand 
Lis Konggaard Larsen
Skelbæk 27, 4460 Snertinge
Tlf.: 29 79 79 22
likla@outlook.dk 

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

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

www.svinningekirke.dk
Facebook:
Hjembæk-Svinninge kirke
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