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Program

Tirsdag d. 27. juni
Kl. 10.00-12.00: Tom Hansen: En tur bag tremmer
   Frokost
Kl. 13.00-15.00: Jesper Christiansen: Maleri, Virgi-
nia Woolf og Dante.

Onsdag d. 28. juni 
Kl. 10.00-12.00: Jan Tvernø: ”One small step for Jan”
   Frokost
Kl. 13.00-15.00: Unna Hvid: Skriv din livsfortælling

Torsdag d. 29. juni
Kl. 10.00-12.00: Jannik Landt Fogt:
Om sorg, mod og forandring
   Frokost 
Kl. 13.00-14.00: Estera og Dominik Kwiecien:
Koncert i Jyderup Kirke med cello og harmonium - 
klassisk, tango m.m.

Tilmelding
Højskoledage er for alle med interesse for kultur, 
historie, litteratur, kirke, kristendom, en god fortæl-
ling og et godt samvær ved bordene i Sognegårdens sal. 
Her kan man møde spændende foredragsholdere, som 
har noget på hjerte til berigelse og fordybelse. Som fast 
ledsager har vi naturligvis Højskolesangbogen. Som-
merhøjskolen er et samarbejde mellem De ni sogne.
   Deltagelse i de tre dage koster 650 kr. Dette inklude-
rer frokost og drikkevarer alle tre dage, samt koncerten 
den 29. juni. 

Tilmelding kan først ske fra 1. marts, og sidste 
tilmeldings- og betalingsfrist er 1. juni.
   Skriv til Jyderup Kirke på jyderup.sogn@km.dk, 
mrk.: Sommerhøjskole.

Betaling sker på bankkonto i Nordea: Reg.nr. 2190 
Kontonr. 6884 182 709. Der kan først betales, når 
man har fået bekræftet sin tilmelding. Husk at opgive 
navn, adresse og telefonnummer.
   Deltagerantallet til sommerhøjskolen er begrænset til 
70 personer, og tilmeldingerne ekspederes i den ræk-
kefølge, de indgår. Man er først tilmeldt, når deltager-
gebyr er indbetalt.

I tilfælde af aflysning tilbagebetales det indbetalte 
fuldt ud, og tilmeldte vil få besked senest en uge før 
sommerhøjskolens start. 

Foredragsholdere 
Tom Hansen
Tom fortæller om “den ene fejl”, der kost-
ede en dom på 7 års fængsel.
Han fortæller om de udfordringer, tanker 
og problematikker, der følger med en fæng-
selsdom, når man som en ganske almind-

elig mand pludselig havner i fængsel. Tom er nu løsladt og 
giver tilhørerne et indblik i livet bag tremmer.

Jesper Christiansen
Kunstmaler og professor Jesper Christian-
sen vil fortælle om sin kunstneriske 
produktion - særligt to serier af billeder, 
som tager udgangspunkt i Virginia Woolfs 
Til fyret og Dantes Paradis fra “Den Gud-
dommelige Komedie”.

Jan Tvernø
Hvad gør man, når ens eksistensgrundlag, 
passion og livsværk forsvinder fra den ene 
dag til den anden, og der ingen udsigt er 
til, at det kommer igen? Hvorfor ikke bare 
vende forretningen på hovedet og gå 618 

km og gøre sig nogle tanker om livet undervejs?

Unna Hvid
Under mottoet ”alle har en væsentlig 
historie” holder forfatter og kunstner 
Unna Hvid foredrag om at skrive sin livs-
fortælling. Foredraget vil give dig et kærligt 
skub til at komme i gang med at skrive din 

egen livsfortælling. Konkret, praktisk og sprængfyldt med 
gode anekdoter, som kan inspirere dig. Unna Hvids bog, 
Skriv din livsfortælling, kan købes til foredraget til rabatpris. 

Jannik Landt Fogh
Jannik har en kandidatgrad i økonomi 
og filosofi. Han vandt i 2020 Niels Klim 
prisen for novellen “Organisatorisk borg-
erskab” og debuterede samme år med en 
autofiktiv kortroman om en opvækst på 

Vestegnen, hvor han bl.a. mistede en nær ven og måtte 
genopfinde sig selv. Jannik vil med udgangspunkt i sin 
debutbog og i moderne filosofi fortælle om sorgen som en 
konstruktiv og skabende kraft.

Estera og Dominik Kwiecien
Glæd dig til at høre disse to 
musikere, som er konservatorieud-
dannede fra Polen, men nu er gift 
og bor i Danmark, hvor de begge 
arbejder som organister. Estera spiller 
cello og Dominik harmonium.

De ni sognes sommerhøjskole i Jyderup
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Indhold De ni sogne

Påskesalme
Side 9

Asbjørn Janke Hansen gør sig 
overvejelser omkring påsken ud 
fra Hans Anker Jørgensens påske-
salme ”Hvad er det at møde den 
opstandne mester”.

Fælles om pinsen
Side 7

2. pinsedag vender tilbage som 
en fælles gudstjenestedag. I år 
samles provstiet ved Tølløse Slots 
Efterskole.

Påskens by
Side 8

Karsten Bjerreskov Farup skriver 
om Jerusalem, som han og de 
øvrige præster i Holbæk Provsti 
besøgte i januar. Byen hvor Jesus 
gik ad Via Dolorosa - smertens 
vej.

Årets konfirmander
Side 6 

Nu kan vi igen fylde kirkerne og 
fejre de unge. På denne side kan 
du se, hvem der konfirmeres hvor 
og hvornår.

Indsamling 12. marts
Side 5

Fatuma Abdii kæmper for at over-
leve tørken i det sydlige Etiopien. 
Du kan være med til at gøre en 
forskel for hende og andre ved at 
melde dig som indsamler 12. marts.

Foto: Bettina Garcia
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Nyt sognehus på vej i Mørkøv

50 år jubilæum:
Birgitte Krossing 

Søndag d. 26. febru-ar 
fejrer vi Birgitte Kross-
ing. Allerede som 16-
årig begyndte hun at 
spille til gudstjenester. 
Hun har nu fungeret 
som organist i 50 år – 
fra 2017 som fastansat 

i Jyderup og Holmstrup kirker.
   Jubilæet fejres med en festgudstjeneste med 
ekstra sang og musik kl. 10.00 i Jyderup Kirke. 
Derefter er menighedsrådene for Jyderup og 
Holmstrup vært ved en reception i Jyderup 
Sognegård, hvor alle er velkomne. Der bydes på 
et let traktement.
   Birgitte har gennem årene givet mange dejlige 
musikoplevelser både i kirke og sognegård.
   Menighedsrådene ønsker tillykke!

Jubilæer i Jyderup
40 år jubilæum:
Jack Rasmussen

Tirsdag den 14. marts 
fejrer vi, at Jack Ras-
mussen har været ansat 
som graver ved Jyderup 
Kirke i 40 år. Det sker 
i Jyderup Sognegård kl. 
14.00.
   Jack Rasmussen fik i marts 1983 ansættelse som 
gravermedhjælper og har uafbrudt siden – til me-
nighedsrådets store tilfredshed – haft sin daglige 
gerning ved Jyderup Kirke og kirkegård.
   I 2016 overtog Jack opgaven som ledende 
graver. Der blev udarbejdet en helhedsplan for 
kirkegården, som Jack på kyndig vis stod for ud-
formningen af, og som nu kan ses som et smukt 
og veludført løft af kirkegården ind i fremtiden.
   Alle indbydes til at fejre Jacks jubilæum!
   Menighedsrådet ønsker tillykke!

Menighedsrådet for Kirkerne i 
Mørkøv fik i efteråret tilsagn fra 
provstiet og bevilliget penge til at 
gå i gang med at bygge et sognehus 
på den grund, vi for nogle år siden 
købte af Brugsen, og som ligger 
ved siden af Lægehuset.
   I samarbejde med provstiets 
bygningskonsulent blev 3 totalen-
treprenører indbudt til at komme 
med tilbud.
   Det blev Mørkøv Murerforret-
ning, der vandt udbuddet, og som 
skal stå for at bygge et fuldmuret 
hus på 440 m2. I bygningen 
bliver der kontorer til præster 
og sekretær, køkken og et stort 
mødelokale, der kan deles op, og 
som har udsigt mod Rævebjerg.
   Byggeriet starter i marts måned 
og er planlagt til at skulle være 
afsluttet i november.

Vi ser frem til 
at kunne afholde 
konfirmandunder-
visning, babysalmesang, 
minikonfirmandundervisning, 
kor, musikalsk legestue, møder og 
meget andet tæt på skole og den 
by i sognene, hvor flest mennesker 
bor og handler.

   Konfirmandloka-
lerne i præstegårdene 

vil stadig blive brugt i 
forbindelse med arrangement-
er i kirkerne.
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Bliv indsamler
Folkekirkens Nødhjælp samler ind den 12. marts!
Vil du gøre en forskel for verdens fattigste familier?
Så grib muligheden og vær med.
Sammen gør vi en forskel for mennesker i nød.
Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra corona og 
tydelige konsekvenser af klimaforandringer har kastet 
verden ud i en alvorlig fødevarekrise. 
    Afrikas Horn oplever den værste sultkatastrofe i 40 
år, og ikke mindst her dør mennesker af sult. Mere 
end 37 millioner børn og voksne oplever akut sult, 
og syv millioner børn under fem år er fejlernærede i 
regionen. Behovet for hjælp har aldrig været større.

Gør en forskel – meld dig som indsamler
Vil du gøre en forskel for verdens fattigste familier, så 
meld dig som indsamler for Folkekirkens Nødhjælps 
Landsindsamling søndag den 12. marts. Alle fra De ni 
sogne kan være med. I år har vi fokus på sultkatastro-
fen på Afrikas Horn og på det akutte nødhjælpsarbej-
de i Ukraine.
   Man er velkommen til at møde op og få udleveret 
en indsamlingsbøsse, som du efter aftale om rute kan 
tage med til dit eget sogn og gå rundt dér.
   Den årlige sogneindsamling er en god og menings-
fuld måde også for familier at være sammen på. Gå 
en tur som indsamler sammen med dit barn eller 
barnebarn – det samler os om en vigtig sag!
   Indsamlingslederne har en rute parat til dig!

Indsamlingsleder i Kirkerne i Mørkøv:
Katja Ambeck Bendix, tlf. 59 27 53 29 eller mail: 
kaab@km.dk.
   Vi mødes kl. 10.00 i Multihuset på Rævebjerg, hvor 
ruterne fordeles – og igen bagefter til lidt at spise. 

Indsamlingsleder i Jyderup og Holmstrup:
Jette Møller, tlf. 25 33 92 07 eller mail:
jhm@dukamail.dk.
   Vi mødes kl. 10.00 i Sognegården i Jyderup.

Gå en rute og giv et træ 
For hver indsamler, der går en rute, planter Folkekirk-
ens Nødhjælp et træ i Etiopien.
   For verdens fattigste familier er træer et spørgsmål 
om liv eller død. Træer giver næring og skygge til 
jorden, og uden træer risikerer både mennesker og dyr 

Shamsia Ahmed, 30 år og gravid i 8. måned. Hun bor 
i Dawe Kachen-området i det sydlige Etiopien, som er 
hårdt ramt af tørke. Her er situationen så desperat, at 
mange familier er afhængige af nødhjælp for at overleve.
   ”Vi har ingen mad og ingen vand. Vi har mistet alt. Vi 
har solgt alle vores dyr, fordi min datter blev meget syg og 
måtte på hospitalet. Sygdommen krævede en operation, 
og det havde vi ikke råd til. Hun mistede livet, og nu har 
vi ingenting,” fortæller hun.

at sulte. Når træer forsvinder, bliver marker forvandlet 
til ørken, hvor ingenting kan gro.
   Når regnen endelig kommer, er det i så store mæng-
der, at den fosser ned ad skrænterne og tager alt med 
sig. Træer kan redde familier fra at miste deres hus 
og endda deres liv, fordi de store stammer og rødder 
stabiliserer jorden.

Foto: Bettina Garcia
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APRIL
Stigs Bjergby Kirke
Lørdag d. 22. april kl. 11.00
Milla Svaneberg Drud
Rasmus Emil Michaelsen
Lykke Malmstrøm Østergaard
Emil August Runge Andersen
Sebastian Kramer
Cajsa Alberthe Svendsen

Mørkøv Kirke
Lørdag d. 29. april kl. 11.00
Albert Wagner Hansen
Jimmie Füssel Simonsen
Matias Emil Brix Stangkær
Lilje Nordtvedt Pedersen

Svinninge Kirke
Søndag d. 30. april kl. 10.00
Jeppe Johansen
Tea Perko
Daniel Jeilsø Sørensen
Lucas Stenbæk Spangenberg
Malou Chabert
Maja Schou Cunliffe
Frida Lynge Lehmann
Jonatan Due Bahn Larsen
Mynte Høilund Johannesen
Sophia Emilia Mortensen
Viktor Stern

Holmstrup Kirke
Søndag d. 30. april kl. 11.00
Silas Kjeldtoft Larsen
Sarah Olesen

MAJ
Jyderup Kirke
Fredag d. 5. maj kl. 10.00
William Frode Ulstad Hoffmann
Marie Johansen
Sebastian Sehested Elversøe
Mads Søndergaard Söderhamn
Marcus Justin  Sørensen
Julian Oversø Lehmann Hansen
Emil Prip Jakobsen
Nis Junior Gøsta Jønsson
Matheo Benjamin Grenaae Hansen

Jyderup Kirke
Fredag d. 5. maj kl. 12.00
Cecilia Lykke Nielsen
Marius Storm  Paulsen
Sebastian Emil Poulsen Blom
Rune Malthe Viinblad Mikkelsen
Anna Lis Egebro Jørgensen 
Daniel Carl Brizard Christensen
Felix Binau Jørgensen
Silke Mundt Brockdorff
Lærke Liv Larsen
Chilli Møller Christensen

Jyderup Kirke
Fredag d. 5. maj kl. 14.00
Sandra Sonnenburg
Steffani Rindal Nielsen
Kaja Krogh Jacobsen
Nicolaj Holm Frederiksen
Malou Mandrup-Poulsen
Malik Sporup  Stokholm
Isabella Rosenkvist Sellebjerg 
Andersen
Jacob Benjamin Bruun Olsen
Andreas Michael Bruun Olsen
Tobias Hougaard Breuning

Skamstrup Kirke
Fredag d. 5. maj kl. 10.00
Anna Rodschou Nielsen
Mille Maj Siff Hansen
Petra Marie Lind
Ida Gyldenvang Nielsen
Laura Liff Larsen
Sofie Stoltze Lehmann
Maya Mathilde Nielsen
Laura Ilsø Juhl
Freja Gelting

Hjembæk Kirke
Søndag d. 5. maj kl. 10.00
Merle Hertz Valentin Arildsen
Nicklas Beck Skovholm
Gustav Krogh Jensen
Silje Grandt Dandanell
Sara Sofie Larsen
Peter Jørgensen

Svinninge Kirke
Søndag d. 7. maj kl. 10.00
William Schmidt Øriis Skovsen
Mille Glemming
Marcus Hergott Juul Bertelsen
Nicole Vasquez Amundsen
Alexander Steensen Petersen
Benjamin Brandt Bengtsen
Julie Lindkvist Pedersen
Jessica Lily Mariendahl Winther
Lukas Singerholm Sørensen
Lucas Hecht Witthøft
Victor Dyhr-Hansen
Nouah Villy Sander Holstein

Jyderup Kirke
Søndag d. 14. maj kl. 11.00
Alexander Holland
Alexander Ingvar Møller
Andreas Frederik Jensen
Benjamin René Rømer Christensen
David Gorm Rasmussen
Elina Rejngaard Maradi
Maik Larsen 
Max Kløver Skoubo
Nicoline Rosing Jensen
Sebastian Levin Thostrup
Tais Lindholm Petersen

Kundby Kirke
Lørdag d. 20. maj kl. 10.30
Nynne Dietz Viborg
Sofie Skytte Jespersen
Annika Lundegaard Straarup
Silja Nina Gade
Silje Skjødebjerg Vedel
Jessica Falch Birkelund
Andrea Fløystrup Vincents
Amalie Kaas Kristiansen
Cecilie Kaas Kristiansen
Victoria Vistrup Hüppi
Rebecca Malou Eckeroth
Amalie Bergliot Heshe Sjelhøj
Emma Villumsen
Mathilde Moisgaard Catter
Johan Christian Roediger Juhl
Karla Birkedal Nielsen
Freja Karlskov Sørensen
Valdemar Læssøe Jensen
Rosita Møller Skytte

Konfirmander 2023
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Babysalmesang
Kom og syng og dans med din baby! I Skamstrup, 
Jyderup og Svinninge mødes de små babyer til baby-
salmesang hver uge.
   Vi synger salmer og sange og 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 (onsdage kl. 10.30):
Elsebeth Dyekjær Kruse
Mobil: 23 83 67 77,
mail: elsebethkruse@hotmail.com

Rytmisk legestue
Hver tirsdag kl. 10.00 mødes børn i alderen 1-5 år og 
deres forældre eller bedsteforældre til sang, leg, histo-
rier og dans i Skamstrup præstegård. Efter 45 min. er 
der mulighed for at spise sin medbragte madpakke og 
lege med de andre børn.

Tilmelding til Mona Hoelgaard Madsen
Mobil: 23 23 02 83, mail: mohm@km.dk

Fællesgudstjeneste
2. pinsedag
Holbæk provsti genoptager traditionen med 
en fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Det er i 
år 29. maj, og en gruppe præster er i gang 
med at planlægge gudstjenesten, som vil blive 
fejret ved Tølløse Slots Efterskole kl. 11.00. 
Kontakt en af dine sognepræster, hvis du har 
brug for hjælp til transport til gudstjenesten.

Børnekor
Elsker du at synge, så kom og vær med til kor! Børne-
koret er for piger og drenge fra 1.-5. klasse. Børnene 
hentes efter skole, og så synger vi, lærer fagter til og 
måske også en lille dans – alt sammen noget, som vi 
senere skal optræde med. Der er også lidt at spise og 
drikke undervejs. Det er gratis.
 
Børnekoret i Jyderup mødes hver mandag fra kl. 
13.00-14.15 i Jyderup Sognegård (Elmevej 11).

Børnekoret i Kirkerne i Mørkøv mødes hver torsdag 
fra kl. 13.45-15.25 i Skamstrup præstegård.
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Påskens by
Jerusalem er byen, hvor Jesus både døde og opstod

Af Karsten B. Farup

Jerusalem er en intens by. Den gamle del af byen 
er ganske lille, en firkant mindre end en kilometer 
på hver led omkranset af en mur hele vejen rundt. 
Det var her, de sidste dage af Jesu liv udspillede sig 
,fra han red ind i byen Palmesøndag til henrettel-
sen Langfredag.
   I januar var vi præster på tur til Israel og besøgte 
selvfølgelig også Jerusalem, hvor vi gik den vej, Jesus 
gik i de sidste timer. Fra Getsemane Have, hvor han 
hvilede med disciplene efter den sidste (eller den før-
ste) nadver og bad sin himmelske Fader om at slippe 
for det forestående. Ind i byen til Tempelpladsen, 
hvor han var i forhør hos ypperstepræsten. Videre til 
det sted, hvor folket krævede hans henrettelse – og 
Pilatus piskede og dømte ham. Op ad Via Dolorosa, 
som betyder ”smertens vej”, hvor han bar sit kors hen 
til Golgata, henrettelsesstedet, hvor han blev naglet til 
korset. Og ind i den kirke, der er bygget op om den 
grav, der ikke kunne holde på ham.

Byen i dag
Ja, nu er det jo vanskeligt at udpege disse steder nøj-
agtigt. Jerusalem har naturligvis forandret sig ganske 
meget på 2000 år, og der er ikke mange af de sten, 
byen var bygget af dengang, som endnu kan ses i dag. 
Men mange af de sten ligger formentligt nedenunder.
   Byen som den er i dag, står på de gamle ruiner, og 
det er stadig en gammel by – en hektisk lille labyrint 
af gyder mellem bygninger, der ligger klinet op ad 
hinanden.
   Jeg må indrømme, at jeg ikke mærkede nogen særlig 
guddommelig kraft på alle disse ”hellige steder”, som 

kristne pilgrimme har besøgt i århundreder. Men jeg 
mærkede Jerusalems intensitet. Der er så fortættet 
en historie til stede, så megen religion og tro, at byen 
emmer af det – og af de stridigheder, der har været i 
og om byen gennem hele historien. Stridigheder der jo 
fortsætter den dag i dag.
   I øjeblikket er det mest jødernes og muslimernes 
strid, der fylder i byen, men vi kristne har jo ikke 
holdt os tilbage i historien. Og selv i Gravkirken, hvor 
fem forskellige kristne grupper deles om kirken og om 
at passe den, er der jævnligt strid imellem de fromme 
kristne – til tider kommer det endda til håndgemæng. 

Opstandelsens håb
Ballade var der også på Jesu tid, og vi mennesker 
bliver altså ved med at strides og slås. Sådan er vi 
åbenbart. Det kostede Jesus livet – i Jerusalem. Men 
han er der jo ikke længere. Ikke engang hans jordiske 
rester er der. For døden kunne ikke holde på Guds 
Søn. Påsken sluttede ikke Langfredag, der kom en 
opstandelsens morgen. For Gud giver ikke slip på os, 
selv om vi kaster død og ødelæggelse ind i det liv, han 
har givet os. Det er opstandelsens håb, og det håb 
peger Jerusalem også på.

Mere om Israel i næste blad
I næste kirkeblad vil alle præsterne berette 
mere om vores tur til Israel. Og torsdag d. 
27. april vil Katja A. Bendix og Karsten B. 
Farup fra Kirkerne i Mørkøv vise billeder og 
fortælle om turen i Skamstrup Præstegård – 
se under arrangementer.



9De ni sogne                                                    Påskesalme

Af Asbjørn Janke Hansen, Hjembæk-Svinninge

Hvad er opstandelse egentlig for noget sådan 
kristeligt set? Hvad skal vi tænke om Jesu op-
standelse? Og hvilken betydning har påsken og 
opstandelsen for os?

Det er store spørgsmål, som har det med at poppe op 
hvert år, når påsken nærmer sig. Men hvem skal man 
så rette spørgsmålene til? Ja, her får vi hjælp i salme-
bogen. Hans Anker Jørgensen skrev nemlig i år 2000 
en påskesalme, som tager fat på netop disse spørgs-
mål. Han bringer dem videre til hovedpersonerne i 
Bibelens påskeberetning. Salmen står som nr. 249 i 
Den Danske Salmebog, og den var den nyeste af de 
godt 140 salmer, der kom ind i Salmebogen i 2002.

Vidnesbyrd fra øjenvidnerne
Kristendommen, Det nye Testamente, ja, kirken som 
sådan, er blevet til på de vidnesbyrd om Jesu opstan-
delse, vi finder i evangelierne. Hans Anker lader i 

Naturen taler opstandelsens sprog, når den om foråret 
vækker alting til live, så det spirer frem og blomstrer.

salmen disse vidner fortælle en for en, hvordan de 
oplevede opstandelsen, og hvilken indvirkning det 
havde på dem.
   Vi møder englen ved graven, der indgyder de 
rystede disciple og kvinder nyt håb. Vi møder de to 
disciple, som den opstandne Jesus slår følge med på 
vejen til Emmaus. Vi møder Maria, der græder ved 
graven, fordi hun tror, Jesus er blevet fjernet.
    Vi møder Simon Peter, der fornægtede Jesus før 
hans korsfæstelse, men blev taget til nåde af ham efter 
opstandelsen. Vi møder Judas, der forrådte Jesus, men 
bliver mødt af en kærlighed, der også favner fjender.    
   Og vi møder Paulus, som så den opstandne i et syn, 
mens han var i gang med at forfølge de kristne. Han 
måtte bøje sig for sandheden og ændre sin livsvej.
  
At blive løftet ud af smerte
Fælles for alle disse vidner er, at de i opstandelsen 
fik oplevelsen af, at livet vender tilbage. Det, som 
tyngede dem, blev løftet af deres skuldre, og selv 
blev de løftet ud i lyset. Oplevelsen af at være ved at 
drukne og gå til i sorg blev vendt med en himmelsk 
luftning, så de pludselig befandt sig mellem venner 
og blev fyldt med glæde og forventning. De, som før 
var bange og tilbageholdende, fik indgydt mod og 
tillid. Det var som om, et forhæng, der før gjorde det 
umuligt at finde lys og livsrum, blev revet til side, så 
der i stedet er plads til sang og livsudfoldelse. 

Det minder om noget, vi kender
Det er meget konkrete og livsnære oplevelser, som 
mange vil kunne genkende fra deres eget liv. De sæt-
ter ord på, hvordan Guds livskræfter rækker ud mod 
os, for at hjælpe os ud af tvivl, sorg, dødsangst, skam 
og fordømmelse. De afspejler den ”opstandelse”, vi ser 
i naturen år efter år, når livet bryder frem af jorden.
   Salmen begynder for så vidt med konklusionen: 
Ved at begynde en udforskning af opstandelsen med 
skeptiske spørgsmål, ender vi med at måtte erkende, 
at det var en tåbelig og nytteløs strategi.
   For hvad opstandelse er, indser vi først gennem 
erfaringen af Guds kærlighed i hverdagens op- og 
nedture. Opstandelse er ikke en engangsting, som 
skete for Jesus for mange år siden. Det er noget, vi 
erfarer dag for dag, og som giver os håb her og nu og 
forventning om en fremtid, som Gud har i baghånden 
til os – måske i tiden her, måske i hans rige.

Hvad er opstandelse?
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Søndag d. 26. februar Jyderup                                                                                                                                       
Musikgudstjeneste
og 50 års jubilæum
- organist Birgitte Krossing                                                                                                                             
Sted: Jyderup Kirke kl. 10.00
   Læs omtalen side 4.

Onsdag d. 1. marts Kundby
Sogneaften: Den danske sang
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00
   Fællessangsforedrag med en skøn 
blanding af fællessang, musikteori, 
sjove anekdoter og historiske fakta 
om fællessangens oprindelse og 
udvikling.
   Foredraget er baseret på Phillip 
Fabers bog ”Den danske sang”. Vi 
synger sammen alle hans yndlings-
sange fra bogen, Kirke- og kultur-
medarbejder/Kirkesanger Marianne 
Olsen spiller og synger for samt 
fortæller om sangene.

Torsdag d. 2. marts Kundby 
Strikkecaféen er åben
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00 
   Vi strikker dåbsklude, tæpper 
til Røde Kors og andet godt. Vi 
har garn og pinde og er klar til at 
hjælpe i gang.

Tirsdag d. 7. marts Svinninge
Hverdagsgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
   En kort gudstjeneste med ud-
gangspunkt i et af H.C. Andersens 
eventyr. Efter gudstjenesten er 

der fællesspisning i Sognehuset, 
Kirkevej 4. Tilmelding sker til Jens 
Kofod på tlf.: 60 83 34 39.

Onsdag d. 8. marts Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6 
   Som et nyt initiativ mødes mænd 
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!

Onsdag d. 8. marts Kundby
”Mødestedet”
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Susanne Bøtkjær og Kundby Me-
nighedsråd står i spidsen for et nyt 
tilbud i Kundby, som vi har valgt 
at kalde ”Mødestedet”.
   Mødestedet finder sted i præste-
gårdens konfirmandstue hver 
onsdag fra 10.00 til 14.00.

   Første gang er d. 8. marts. Det er 
for alle, der bor i Kundby sogn.
På vej til eller fra Brugsen mødes 
vi over en kop kaffe/te og måske 
lidt kage. Tag dit håndarbejde eller 
avisen under armen. Måske skal 
der byttes ugeblade eller nogen har 
lyst til et spil kort eller skak.
   Vel mødt!

Torsdag d. 9. marts
Kirkerne i Mørkøv
Filmaften i Kirkerne
i Mørkøvs filmklub 
Sted: Stigs Bjergby præstegård
kl. 19.00 
   Vi hører et lille oplæg om 

aftenens film. Så ser vi film på 
storskærm, og bagefter får vi et lille 
traktement og taler om filmen. 
   Medlemskab af filmklubben 
koster 20 kr. Kontakt sognepræst 
Karsten Bjerreskov Farup for 
nærmere information.

Torsdag d. 9. marts Holmstrup 
Tænkepauser i Kirken 
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30
   Mød op til hygge og nærvær, 
samtale og undren – ingen færdige 
svar. Vi slutter kl. 21.30.
Tema ”Hjertet”.
Transport kan arrangeres 
Kontakter: Eva 26 79 35 32/
Taimi 29 43 56 47

Mandag d. 11. marts 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.

Søndag d. 12. marts
Kirkerne i Mørkøv / Jyderup
Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp 
Sted: Multihuset på Rævebjerg og 
Jyderup Sognegård kl. 10.00 
   Læs mere s. 5.

Tirsdag den 14. marts Jyderup
40 års jubilæum ved Jyderup 
Kirke - graver Jack Rasmussen
Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
   Vær med til at fejre Jack Rasmus-
sens 40 års jubilæum ved Jyderup 
Kirke. Læs mere side 4.

Onsdag d. 15. marts Jyderup
Syng sammen
Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
   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 inden-
for et bestemt tema, som vi alle 
synger med på. Der vil dog også 
være plads til sangønsker.

Februar

Marts
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Torsdag d. 16. marts
Kirkerne i Mørkøv
Højskolesang -
”Syng, spis og snak”
Sted: Efterskolen Smededal
kl. 14.00-16.00
   Sidste gang vi holdt Syng, spis og 
snak i samarbejde med Efterskolen 
Smededal, var det en stor succes, 
som bestemt kræver gentagelse.
   Derfor tager Højskolesang igen 
på besøg på den lokale efterskole. 
   Værter og sangvælgere er elev-
erne på efterskolen. Arrangementet 
er for alle.
   Tilmelding senest 15. marts til 
Rosenvængets Brugerrådskontor 
61 69 27 11 (Gerda), til præsterne 
59 27 51 47 (Karsten)  eller tk@
smededal.dk.
   Vi glæder os til denne eftermid-
dag – et samarbejde med gode 
kræfter i Mørkøv.

Torsdag d. 16. marts Kundby 
Strikkecaféen er åben
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00 
   Vi strikker dåbsklude, tæpper til 
Røde Kors og andet godt.

Tirsdag d. 21. marts 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 
gennem en meditativ gudstjeneste. 
   Med inspiration fra det tværkir-
kelige 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. Vel mødt!

Onsdag d. 22. marts Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6
kl. 10.00. Kaffe, brød og en god 
snak for mænd. Se 8. marts.

Torsdag d. 23. marts Kundby
Vinterens sidste suppekøkken 
i konfirmandstuen
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 17.00
   Det er trange tider for mange 
budgetter. Menighedsrådet tilbyder 
fællesspisning i præstegårdens kon-
firmandstue. Menuen i de kolde 
måneder er suppe.

   Pris: Det er gratis, og der er mu-
lighed for at lægge et støttebeløb.
Tilmelding senest d. 17/3 til
Marie, tlf. 60 48 79 46 eller
Lene, tlf. 27 20 41 34

Lørdag d. 25. marts 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 
velkomne. Vi skal synge, høre en 
lille historie, lytte til musik og hilse 
på hinandens bamser.

Lørdag d. 25. marts i Kundby
Lørdagssang 
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00 
   Velkommen til at dyrke og forny 
dit kendskab til den danske sang-
skat. Den er for alle.

Onsdag d. 29. marts Jyderup  
Bibelen 2020
v. Cecilie Ahlmann Raaberg 
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Redaktør Cecilie Ahlmann 
Raaberg fører os ind i maskinrum-
met på den nudanske bibeloversæt-
telse “Bibelen 2020”, og vi får nye 
vinkler på både Bibelen og det 
danske sprog. Vi løfter også blikket
for fortællingen om en oversæt-
telse, der både er fortællingen om 
den tid, den bliver til i og samtidig 
er tro, håb og kærlighed hos de 
mennesker, der skal læse den.

   Cecilie Ahlmann Raaberg er 
cand. theol. og præst og har været 
med i oversættelsesarbejdet bag 
Bibelen 2020.

Onsdag d. 29. marts
Kirkerne i Mørkøv
Spaghettigudstjeneste
– i påskestemning
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. 
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   Mænd mødes til en kop kaffe 
med brød og en god snak. Vi 
mødes hver 14. dag, onsdag i lige 
uger kl. 10.00.

Onsdag d. 5. april Kundby
Mødestedet
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Kom forbi til en kop kaffe, et 
spil, en snak, et håndarbejde, en 
avis…

Torsdag d. 6. april Jyderup
Skærtorsdag
– nadvergudstjeneste og lam
Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
   I anledning af skærtorsdag er 
der nadvergudstjeneste i Jyderup 

Kirke. Bagefter spiser vi lam-
mesteg sammen  i Sognegården.
   Det er gratis, men man skal 
melde sig til hos Lisbeth i Sog-
negården senest d. 28. marts pr. 
tlf. 29 13 21 31 eller mail: sogne-
gaard@jyderupkirke.dk  

Torsdag d. 6. april
Kirkerne i Mørkøv
Skærtorsdagsgudstjeneste
med påskemåltid
Sted: Stigs Bjergby Kirke
kl. 16.00
   Igen i år vil Kirkerne i Mørkøv 
gerne invitere til en særlig skær-
torsdagsgudstjeneste i Stigs 
Bjergby Kirke, hvorefter vi vil gå 
over i præstegården og i fællesskab 
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April

Jyderup Kirkehøjskole
Torsdag d. 23. marts kl. 19.00-21.00 i Sognegården

   Vores tidligere sognepræst Lars Ulrik 
Jensen, som nu virker i Herfølge, fortæller 
om Astrid Lindgren. Hun skrev børnelit-
teratur, som voksne med stort udbytte kan 
læse med på over skulderen (eller højt af 
for børn).
   Lindgren er ikke en kristen forfat-
ter, men der er en umiskendelig religiøs 
dimension i hendes forfatterskab.

Tirsdag den 23. maj kl. 19.00
Udendørskoncert på vores smukke nyan-
lagte kirkegård, Ny Kirkevej, tag gerne en 
stol med.
   Trine Therkelsen synger sammen med 
guitaristen Lucas Pinarbasi foråret og 
sommeren ind med os. Med en usammen-
ligneligt smuk vokal og et utroligt nærvær 
omfavner Trine lytteren – både i sine 
selvskrevne sange og når hun på respekt-
fuld vis dykker ned i den danske sangskat 
og fortolker nye og gamle sange, der kan give kuldegysninger 
og få tårerne til at trille ned ad kinderne.
   Der bliver også mulighed for at synge med på udvalgte fæl-
lessange.

Alle er meget velkommen, og det er gratis at deltage.

Torsdag d. 30. marts Kundby 
Strikkecaféen er åben
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00 
   Vi strikker dåbsklude, tæpper til 
Røde Kors og andet godt.

Fredag d. 31. marts 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. 1. april Svinninge
Familiegudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
   Dåbsgudstjeneste for store og 
små og med besøg af Snapper, der 
altid er klar til at hjælpe til.

Palmesøndag d. 2. april Jyderup 
Familiegudstjeneste
Sted: Jyderup Kirke kl. 11.00
   Kom til familiegudstjeneste i 
Jyderup Kirke Palmesøndag, når vi 
skyder påsken i gang. Vi markerer 
den dag, da Jesus rider ind i Jerusa-
lem på et æsel, mens alle folk stod 
med palmegrene i hænderne.
   Alle er velkommen store og små. 
Minikonfirmanderne medvirker 
med sang og æseloptog. Andre 
børn, der har lyst til at gå med i 
æseloptog møder op lidt før kl. 
11.00 i våbenhuset.

Onsdag d. 5. april Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6
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spise påskelammet og de bitre 
urter. Arrangementet er gratis, og 
alle er meget hjerteligt velkomne.

Torsdag d. 6. april Kundby
Skærtorsdagsgudstjeneste
og fællesspisning
Sted: Kundby Kirke kl. 16.00
   Der serveres påskelam eller -kyl-
ling og andre traditionelle spiser 
ved et påskemåltid.
   Middagen koster 50 kr. for voks-
ne, 25 kr. for børn op til 12 år og 
er gratis for børn under 6 år. Der 
er plads til 50 personer.
   Tilmelding senest 24. marts til 
Ingrid Ekelund ekelund@privat-
sport.dk eller 30 26 40 92.

Torsdag d. 6. april Svinninge
Skærtorsdagsgudstjeneste
med spisning i Sognehuset
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
   Efter gudstjeneste i kirken, hvor 
vi mindes den første nadver, samles 
vi i Sognehuset til fællesspisning.

Fredag d. 7. april Kundby
Langfredag
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30 
   Liturgisk gudstjeneste med 
salmer, musik og læsninger.

Fredag den 7. april Holmstrup
Stemningsfuld
gudstjeneste med læsninger
Sted: Holmstrup Kirke kl. 10.00
   Langfredag er en af kirkens 
vigtigste mærkedage, hvor vi 
mindes Jesu lidelse og død.

   Noget af den allersmukkeste 
musik er skrevet til langfredags-
teksterne.
   Vi hører stemningsfuld musik 
imellem oplæsningerne.

Mandag d. 10. april
Kirkerne i Mørkøv
Luk lyset ind
Sted: Skamstrup Forsamlingshus 
kl. 9.00

   Her ved forårstid står hele Skam-
strup by sammen om at lukke 
lyset ind. Vi begynder i forsam-
lingshuset, hvor vi byder på kaffe 
og morgenbrød og synger lidt. 
Der klippes påske- og forårspynt 
til grenene i våbenhuset. Så går 
vi til kirken, hvor der er en kort 
børnegudstjeneste kl. 10.30, hvor 
børnekoret er med. Herefter går 
vi til møllen, hvor vi leder efter 
påskeæg.

Onsdag d. 12. april Kundby
Mødestedet
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Kom forbi til en kop kaffe, et 
spil, en snak, et håndarbejde…

Torsdag d. 13. april Jyderup 
Koret Up – Kormusik
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Koret er en del af “Kirke på vej”, 
og er et kor for psykisk sårbare.
   Koret Up holder til på Sankt 
Hans i Roskilde og består af både 
indlagte og hjemmeboende psykisk 
sårbare samt frivillige, der synger 
med. Koret skriver egne sange om 
livet, og når det er svært – sange til 
tro, håb og kampgejst! 
   Koret ledes af Katrine Phil Sode 
og Nina Leinum Nørgaard.

Torsdag d. 13. april Kundby
Strikkecaféen er åben
Sted: Kundby konfirmandstue kl. 
19.00-21.00
   Vi strikker dåbsklude, tæpper 
til Røde Kors og andet godt. Vi 
har garn og pinde og er klar til at 
hjælpe i gang.

Mandag d. 17. april Jyderup  
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
   Kom og strik i Sognegården.  
Se mere omtale under 11. marts.

Tirsdag d. 18. april Svinninge
Hverdagsgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
   En kort gudstjeneste med ud-
gangspunkt i et af H.C. Andersens 
eventyr. Efter gudstjenesten er 
der fællesspisning i Sognehuset, 
Kirkevej 4. Tilmelding sker til Jens 
Kofod på tlf.: 60 83 34 39.

Onsdag d. 19. april Kundby
Mødestedet
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Kom forbi til en kop kaffe, et 
spil, en snak, et håndarbejde, en 
avis…

Onsdag d. 19. april Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6
kl. 10.00. Kaffe, brød og en god 
snak for mænd. Se 8. marts..

Koret Up kan opleves torsdag d. 13. april i Jyderup Sognegård kl. 19.00
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Torsdag d. 20. april
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 imellem 
sangene vil fortælle, hvorfor san-
gene ligger hende på hjerte.
   Det er Bente Lund Larsen, 
som har været efterskolelærer på 
Smededal og ansat i Frie skolers 
Lærerforening, der er vært. Vi drik-
ker kaffe undervejs, og organisten 
spiller til.

Søndag den 23. april Holmstrup
Pilgrimstur,
andagt, kaffe og kage
Sted: Holmstrup Kirke kl. 11.00
   Vi mødes ved Holmstrup Kirke, 
hvor alle interesserede er velkomne 
til en pilgrimsvandring i det 
smukke forårsvejr. Vi begynder og 
slutter ved Holmstrup Kirke – en  
spændende rute på omkring 8,5 
km. Der er indlagt pause under-
vejs, hvor vi nyder vores medbragte 
mad og drikkelse. Husk de gode 
travesko.
   Efter turen er der andagt i kirken 
med efterfølgende kaffe og kage. 
   Vi glæder os til at se jer alle – 
ikke mindst til en dejlig tur i det 
pragtfulde naturområde.

Onsdag d. 26. april Kundby
Mødestedet
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Kom forbi til en kop kaffe, et 
spil, en snak, et håndarbejde...

Onsdag d. 26. april
Kirkerne i Mørkøv
Spaghettigudstjeneste
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
   Gudstjeneste i børnehøjde, hvor 
alle er velkomne - store som små, 
forældre, bedsteforældre, venner og 
naboer. Det er hyggeligt 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. 27. april
Kirkerne i Mørkøv
Præstetur til Det Hellige Land
Sted: Skamstrup præstegård
kl. 19.30
   I januar var præsterne i Holbæk 
Provsti på tur til Israel, og denne 
aften vil Katja og Karsten vise 
billeder og fortælle om oplevelser 
og indtryk fra turen.

Torsdag d. 27. april Kundby
Strikkecaféen er åben
Sted: Kundby konfirmandstue kl. 
19.00-21.00
   Vi strikker dåbsklude, tæpper til 
Røde Kors og andet godt.

Fredag d. 28. april 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. april Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00

   Velkommen til at dyrke eller 
genopfriske dit kendskab til den 
danske sangskat. Den er for alle. 
Vi synger fra den nyeste Højskole-
sangbog, snakker og drikker kaffe.

Lørdag d. 29. april 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 
velkomne. Vi skal synge, høre en 
lille historie, lytte til musik og hilse 
på hinandens bamser.
   Husk at medbringe din bamse.

Tirsdag d. 2. maj
Kirkerne i Mørkøv
Sangaften: Pinse, forår
og tidlig sommer
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 19.30 
   Organist Michael Roepstorff 
og kirkesanger Mona Hoelgaard 
inviterer til forårssangaften i 
præstegården. Vi skal synge sam-
men fra Højskolesangbogen og 
høre bredt fra den danske sangskat. 
Velkommen til fællessang, lidt godt 
til ganen og hyggeligt samvær. 

Arrangementer og koncerter                                     De ni sogne

Maj

Katja Ambeck Bendix og Karsten Bjerreskov Farup var begge med på 
Holbæk Provstis rejse til Israel i januar. Her ses de sammen med de 
andre præster i De ni sogne i stævnen på en båd på Genesaret Sø. Den 
27. april fortæller de to mere om rejsen til Det hellige land i Skam-
strup præstegård kl. 19.30.
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Onsdag d. 3. maj Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6
kl. 10.00. Kaffe, brød og en god 
snak for mænd. Se 8. marts.

Fredag d. 5. maj Kundby
Bededag og Danmarks befrielse
Sted: Kundby Kirke kl. 14.00
   Gudstjeneste i det fri – hvis vejret 
vil.

Onsdag d. 3. maj Kundby
Mødestedet
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Kom forbi til en kop kaffe, et 
spil, en snak, et håndarbejde…

Mandag d. 8. maj 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. 9. maj Holmstrup
Trio Lido Koncert
– klarinet, cello og flygel
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.00

Trio Lido består af Jens Vrå (klari-
net), Hannah-Rae Hampson (cello) 
og Fabiana Biasini (klaver).

   Ved Trio Lidos koncerter præsen-
teres såvel store klassikere som 
glemte mesterværker. Koncerten 
indeholder Brahms vidunderlige 
klarinettrio og byder i øvrigt på 
værker, som mange sandsynligvis 
aldrig har hørt før – bl.a. af den 
franske kvindelige komponist, 
Clémence de Grandval.

Tirsdag d. 9. maj Svinninge
Hverdagsgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
   En kort gudstjeneste med ud-
gangspunkt i et af H.C. Andersens 
eventyr. Efter gudstjenesten er 
der fællesspisning i Sognehuset, 
Kirkevej 4. Tilmelding sker til Jens 
Kofod på tlf.: 60 83 34 39.

Onsdag d. 10. maj Kundby
Mødestedet
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Kom forbi til en kop kaffe, et 
spil, en snak, et håndarbejde, en 
avis…

Torsdag d. 11. maj
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 imellem 
sangene vil fortælle, hvorfor san-
gene ligger dem på hjerte.
   Det er Susanne Effersø, som 
blandt andet er opvokset i Jyderup 
og er medlem af Jyderup Sangkor, 
der er vært. Vi drikker kaffe under-
vejs, og organisten spiller til.

Onsdag d. 17. maj Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6
kl. 10.00. Kaffe, brød og en god 
snak for mænd. Se 8. marts.

Onsdag d. 17. maj Kundby
Mødestedet
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Kom forbi til en kop kaffe, et 
spil, en snak, et håndarbejde, en 
avis…

Torsdag d. 18. maj
Kirkerne i Mørkøv
Kirkegåtur fra
Mørkøv til Frydendal
Sted: Mørkøv Kirke kl. 9.00
   Kom med på en smuk gåtur mel-
lem to af vores kirker. Vi mødes i 
kirken og synger en morgensang og 

går derfra gennem Tvede og ind i 
den forårsskønne Torbenfeldt Skov.
   Gennem skoven kan vi nyde 
anemonerne på vores vej, og når 
vi ankommer til Frydendal Kirke, 
venter kaffe og kage og en kortere 
gudstjeneste kl. 10.30.   
   Kontakt Liselotte på tlf.: 40 16 
21 47 eller mail: lid@km.dk ved 
behov for hjælp til transport tilbage 
til Mørkøv Kirke

Lørdag d. 20. maj Svinninge
Familiegudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
   Dåbsgudstjeneste for store og 
små og med besøg af Snapper, der 
altid er klar til at hjælpe til.

Søndag d. 21. maj Svinninge
Sognets Koncert
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
   Svinninge Kirkes årlige koncert 
med et program sammensat af 
mennesker fra sognet. Kom og hør 
indslag fra byens modige sangere 
og musikere. Også kirkens kor og 
ansatte vil optræde.
   Har du lyst til at deltage med 
musik eller sang, så henvend dig til 
Kristin Lomholt: tlf. 23 10 75 42 
eller kristinlomholt@outlook.dk.

Onsdag d. 24. maj Kundby
Mødestedet
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 10.00-14.00
   Kom forbi til en kop kaffe, et 
spil, en snak, et håndarbejde, en 
avis…

Fredag d. 26. marts 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.

Onsdag d. 31. maj Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 6
kl. 10.00. Kaffe, brød og en god 
snak for mænd. Se 8. marts.

De ni sogne                  Arrangementer og koncerter
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Gudstjenester på ældrecentrene
Rosenvænget
Torsdag d. 2. marts KAB
Torsdag d. 13. april KBF
Torsdag d. 4. maj KAB

Alle er kl. 14.00.

Elmelunden
Onsdag d. 8. marts
Onsdag d. 22. marts
Onsdag d. 19. april
Onsdag d. 3. maj
Onsdag d. 17. maj
Alle er kl. 14.30

Svinninge Ældrecenter
Tirsdag d. 7. marts DTH
Tirsdag d. 4. april DTH
Tirsdag d. 9. maj LW
Tirsdag d. 6. juni AH

Alle er kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder
Stigs Bjergby-Mørkøv- 
Skamstrup-Frydendal

Torsdag d. 21. marts
i Stigs Bjergby Præstegård

Torsdag d. 19. april
i Skamstrup Præstegård

Torsdag d. 23. maj
i Stigs Bjergby Præstegård

Møderne afholdes kl. 19.00.

Kundby
Tirsdag d. 21. marts
Tirsdag d. 18. april
Tirsdag d. 16. maj
Møderne afholdes 
i konfirmandstuen kl. 16.00.

Hjembæk-Svinninge
Torsdag d. 23. marts
Torsdag d. 27. april
Torsdag d. 25. maj
Møderne afholdes i Sognehuset, 
Kirkevej 4, kl. 16.45.

Jyderup
Torsdag d. 30. marts
Torsdag d. 27. april
Torsdag d. 25. maj
Møderne afholdes i Sognegården, 
Elmevej 11, kl. 19.00

Holmstrup
Tirsdag d. 7. marts
Tirsdag d. 11. april
Onsdag d. 10. maj
Møderne afholdes i Sognegården, 
Elmevej 11, kl. 19.00

Mit navn er Liselotte Kürstein Andersen. Jeg er 49 år 
og er for nylig flyttet til Jyderup med mine to teen-
agebørn. Til daglig er jeg grafiker og koordinator på 
Synscenter Refsnæs i Kalundborg.
   Jeg har altid godt kunnet lide at tegne og male, og 
i mine unge dage gik jeg på et kunstnerværksted i 
Kalundborg Ungdomsskole. Her blev jeg undervist 
af den lokalt kendte kunstner Jack Lundsdal, hvor vi 
lærte forskellige kunstnere og arter, og hvordan man 
kan udtrykke sig via kunsten.

Inspireret af den indre og ydre verden
Jeg får inspiration til mine malerier fra andre kunst-
nere, naturen, miljøet, sociale medier og samfundet. 
Men mest af alt kommer mine idéer fra min egen 
fantasi og sindstilstand. F.eks. har jeg lavet et maleri, 
som jeg har kaldt "Værn om naturen". Det afspejler 
min bekymring for dyrene og olieforurening. Titlerne 
”Fanget i et spind" og "Presset til det yderste", henvi-
ser til malerier fra en tid, hvor jeg var ramt af stress. 
"Omsorg" handler om, at vi skal passe på de ældre og 
svage i samfundet. "Tidspres" handler om, hvordan 

livet kan føles 
som et kapløb 
med tiden. 
"Vejen til lyset" 
handler om at 
finde vejen ud af 
mørket og finde 
glæden igen.

   At male er for 
mig ren terapi 
og en måde at 
slippe nuet og 
forsvinde ind i 
min egen ver-
den.

Billeder med temaer fra det levede liv
Liselotte Kürstein Andersen udstiller i Jyderup Sognegård

Lokale kunstnere kan kontakte sognegårdsleder 
Lisbeth, hvis man vil høre om mulighed for at 
udstille i Jyderup Sognegård. Tlf. 29 13 21 31, 
mail: sognegaard@jyderupkirke.dk
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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

Marts:
Mandag d. 6. marts kl. 19.15: *Maria og Martha
Lukas 10, 38-42 v. Erik Thomsen

Mandag d. 20. marts kl. 19.15: Generalforsamling
 
April:
Mandag d. 17. april kl. 19.15:
*Det kristne menneskesyn: Gaven og opgaven
v. Jens Bruun Kofod

Fredag d. 21. april kl. 18.00
F-aften for hele familien v. Søren Isak Nolsøe
i Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. 
Tilmelding se nederst.

Maj:
Mandag d. 1. maj kl.19.15:
*Det kristne menneskesyn: Gudsbilledet
v. Jens Bruun Kofod

Fredag d. 12. maj kl. 18.00
F-aften for hele familien v. Ulrik Fogh Buch
i Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. 
Tilmelding se nederst.

Mandag d. 15. maj kl.19.15
*Et lille ord med stor betydning
v. Hakon Christensen

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 arrange-
mentet 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  
Kontor:
Bygaden 34, 4520 Svinninge
lwm@km.dk
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
Lene Wadskær
Kontor:
Bygaden 34 , 4520 Svinninge
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34
 
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
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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 
graverstigsbjergby@gmail.com

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 
graverskamstrup@gmail.com

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 
Tove Andersen
Rosenvænget 3, 4440 Mørkøv 
Tlf.: 21 20 53 66
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
Vacant

Menighedsrådsformand 
Lis Konggaard Larsen
Hovedgaden 54, 1. tv.,
4520 Svinninge
Tlf.: 61 28 26 95
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

Kirkerne i Mørkøv
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