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Af Karsten Bjerreskov Farup, Kirkerne i Mørkøv

Overskriften er et citat – det er begyndelsen på Kim 
Larsens sang ”Østre Gasværk” fra dengang for næsten 
et halvt århundrede siden, da der også var energikrise, 
og det var dyrt at holde huset varmt. ”Men vi har det 
da nogenlunde her...” lyder det i sangens omkvæd. Og 
sådan skulle det jo også gerne være i denne omgang.
   Vi kan ikke løbe fra, at vi også kan se frem til en 
kold og mørk tid både i overført betydning med al 
den usikkerhed, der præger verden i disse tider, men 
altså også i denne vinter i helt konkret betydning. For 
mange er det blevet dyrt at få varme i hjemmet, og 
elprisen er også på himmelflugt, så man skal tænke 
en ekstra gang, inden man tænder lys og især de mere 
strømslugende apparater.

Nogle er mere pressede end andre
   Alle tænker – men tænker ikke ens. Og det må vi 
acceptere, hvis vi da stadig skal ”have det nogenlunde” 
med hinanden. Nogle vil helt droppe at pynte hus og 
have med elektriske lys – andre vil stadig have lidt lys i 
den mørke tid.
   Nogle vil få presset deres økonomi til det yderste – 
andre vil have råd til at gøre stort set, som de plejer. 
Vi har det og ta’r det forskelligt, og sådan er livet. Det 

lærte vi under corona, og den lærdom kan vi få brug 
for igen i denne vinter.

Færre gudstjenester, køligere kirkerum
  Også i kirkerne har menighedsrådene tænkt sig 
om. Vi skal også spare på energien både af hensyn til 
pengene og de knappe ressourcer. Det er der blevet 
henstillet til fra Kirkeministeriet, og menigheds-
rådene er selvfølgelig indstillet på at handle ansvarligt 
med midlerne.
   Noget af det, der virkelig koster energi, er at varme 
kirkerne op til gudstjenester i den kolde tid. Derfor 
vil der være færre søndagsgudstjenester i vinter og 
dermed færre opvarmninger. Temperaturen i kirkerne 
vil nok også være lidt lavere, men det er der jo også 
råd for. Og der vil også være mindre eller slet intet lys 
på kirkerne og juletræerne.
   Men vi slukker ikke for det hele. Lys og varme 
må der til, for vi kommer jo i kirken for at få tændt 
åndens lys og varme ved ham, der bliver svøbt og 
lagt i en krybbe i den kølige julenat. Gud, der blev 
menneske – et menneske med brug for lys og varme 
som alle os andre. Ånd og kød kan ikke skilles ad i 
denne verden. Og vi håber, at åndens lys og varme må 
strømme fra julens evangelium ud i vores såre men-
neskelige liv med hinanden.

”Det er en kold tid…”
Vi går en vinter i møde, hvor de høje priser på el og varme 
vil få mange til at tænke sig om – det gør kirkerne også.

Kim Larsen skrev “Østre 
Gasværk” i 1978. Nu er 
det igen aktuelt med “kol-
de tider”, og selv kirkerne 
skærer i gudstjenesterne.
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Kyndelmisse
Side 10

Katja Ambeck Bendix skriver om 
lysets betydning i en mørk tid.
   Flere steder fejres kyndelmisse 
i kirken omkring begyndelsen af 
februar.

Jul, Lucia, Fastelavn, 
Kyndelmisse m.m.
Side 11-16 

De mørke måneder kalder på lys, 
og der er mange arrangementer, 
hvor lys er temaet. Se de mange 
tiltag på arrangementssiderne

Med orlogspræsten
på sejltur
Side 8-9

Ankeret er symbol for håbet.
Orlogspræst Lene Wadskær 
prøver at svare på, hvordan det 
hænger sammen side 8-9.

Kalkmalerier
bliver til tegninger
Side 6 

Kunstneren Claus Jørgensen 
Muldstrup forsøger at overføre 
kalkmalerierne i Hjembæk Kirke 
til akvarelpapir. Læs om hans 
overvejelser side 6.

Naturmaleri
Side 5

Gitte Elise Klausen maler natur 
og særligt køer. De kommende 
måneder kan hendes kunst ses i 
Sognegården i Jyderup.
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Rapserier på Svinninge kirkegård
Der har igen været ubudne gæster på kirkegården i Svinninge. Blomster 
og andre figurer af kobber og messing er blevet fjernet fra flere gravsten.

Julehjælp 2022 
Jyderup og Holmstrup
Er du bosat i Holmstrup og Jyderup Sogne, så kan du 
komme i betragtning til julekurv, hvis følgende kriterier er 
opfyldt:
1. Økonomisk trængte børnefamilier
2. Økonomisk trængte børnefamilier, hvor der er et barn/
børn eller voksen med handicap
3. Enlige borgere med et lille rådighedsbeløb i hverdagen.

Ansøgning
Ansøgningsskemaer findes på kirkernes hjemmeside: 
Jyderupkirke.dk. Udfyld disse og levér/send inkl. diverse 
bilag via mail: Jyderup.sogn@km.dk eller post til Jyderup 
Sognegård, Elmevej 11, 4450 Jyderup.

Ansøgningsfrist
9. december 2022 kl. 12.00
Præsterne fra Holmstrup og Jyderup Sogne behandler 
ansøgninger i fuld fortrolighed og meddeler tidspunkt for 
afhentning.
   Tilbagemelding følger i uge 50 (13.-16. december)

Kirkerne i Mørkøv
Kirkerne i Mørkøv uddeler pakker med julehjælp til øko-
nomisk trængte i samarbejde med Tornved Y’s Men’s Club. 
Man kan ansøge ved henvendelse til en af præsterne, Katja 
Ambeck Bendix og Karsten B. Farup. 

I sommers blev graverne på Svinninge Kirkegård 
mødt at et trist syn, da de en morgen måtte konsta-
tere, at ubudne gæster havde fjernet udsmykninger fra 
flere gravsten. Sammen med kirkeværge, John Jensen, 
blev de interviewet på TV2 Øst og håbede, at det var 
forbigående drengestreger.
   Men også i oktober er gravsten – denne gang på as-
sistenskirkegården – blevet fravristet udsmykninger.

Ejerne må selv anmelde til forsikringen
   Ledende graver Jørgen Nielsen fortæller, at graverne 
ikke kan gøre meget for at hjælpe dem, der ejer de 
beskadigede gravsten. De må selv henvende sig til 

deres forsik-
ringsselskab og 
anmelde, hvad 
der er sket. Jør-
gen Nielsen ser 
dog gerne, at 
gravstensejerne 
henvender sig 
til ham, så de 
kan få vejled-
ning i, hvordan
de skal forholde
sig.

Babysalmesang
Kom og syng og dans med din baby.
   I Skamstrup og Svinninge mødes 
de små babyer til babysalmesang hver 
onsdag – i Jyderup hver mandag.
   Vi synger salmer og sange samt 
bruger fagter for at understøtte san-
gene. 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

En blomst af kobber er fjernet fra 
denne gravsten. Graverne kan 
vejlede om, hvad man skal gøre.
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Ny kirkesanger i Hjembæk-Svinninge
Sofia Warden-Bigom tiltræder som ny kirkesanger 1. dec.

Rytmisk legestue
– nyhed i Kirkerne i Mørkøv!

Som noget nyt starter Kirkerne i Mørkøv musikalsk legestue 
op. Det er for børn i alderen 1-5 år og deres forældre eller bed-
steforældre. Vi skal synge, danse, spille, lytte og lege sammen, 
og vi vil blandt andet bruge faldskærm, tørklæder, rasleæg og 
grydeskeer.
   Efter ca. 45 minutter vil der være mulighed for at spise sin 
medbragte madpakke og lege med de andre børn. Vi mødes 
tirsdage kl. 10.00 i Skamstrup Præstegård.
   Tilmelding til Mona Hoelgaard Madsen på telefon 21 43 40 
45 eller mail mohm@km.dk. Opstart d. 6. december 2022. 
Det er gratis, og alle er hjerteligt velkomne.   

Kirkesanger Peter Bundgaard Grell meddelte midt i 
august, at han havde fået nye opgaver og måtte sige 
op som kirkesanger. Der skal lyde en stor tak til ham 
for hans indsats de sidste fem år. Peter har vist stor 
villighed til at indgå i mange former for samspil, og vi 
vil savne hans klare stemme i kirkerummet.
   Sammen med Ingrid Pedersen og Jens Kofod har vi 
haft et stærkt team til at dække opgaverne ved gudstje-
nester og kirkelige handlinger.
   Nu glæder vi os til at hilse en ny kirkesanger 
velkommen. Fra 1. dec. er det Sofia Warden-Bigom, 
der vil lede kirkesangen.

Fra Skive til Frankrig – nu bosat i Svebølle
Sofia er netop flyttet til Svebølle med sin mand, An-
dreas, der også er musiker. Hun er 28 år, født i 

Danmark og opvokset i Frankrig. Sofia er konserva-
torieuddannet sanger. Sideløbende har hun arbejdet 
som kirkesanger, siden hun var 14 år – bl.a. i Skive, 
Rødding og Taastrup.
   Sofia har medvirket i operaforestillinger i både Dan-
mark og udlandet og optrådt med solokoncerter med 
klassisk såvel som rytmisk repertoire.

 
Gitte Elise Klausen er til daglig naturfags-
lærer på en specialskole. I sin fritid er hun 
billedkunstner og med i et fælles atelier i 
Albertslund. De kommende måneder ud-
stiller hun malerier i Jyderup Sognegård.
   “Allerede som barn malede jeg og lavede 
alt muligt kreativt. Som voksen tog jeg 
derfor et længerevarende kreativt kursus 
på Teknisk Skole. De sidste 12 år har jeg 
specialiseret mig i akryl på lærred. For at 
få større erfaring har jeg deltaget på en del 
forskellige kurser  – dels på aftenskole og 
dels på højskoler rundt om i Danmark. 
   Inspiration til mine billeder finder jeg 
næsten altid i naturen, og mine billeder er 
som regel farverige med et strejf af jord-
farver. Og – som en af mine gamle elever 
sagde – “du har noget med køer”. Ja det har 

jeg, og det 
er blevet til 
omkring 
20 ko-
billeder.”

Køer i akryl Bliv indsamler 12. marts
Folkekirkens Nødhjælp samler ind den 12. marts! 
   Vil du gøre en forskel for verdens fattigste familier, så 
grib muligheden og vær med. Alle fra De ni sogne kan 
deltage. Indsamlingsleder i Jyderup-Holmstrup er Ka-
rin Wandall (tlf. 60 59 95 12 eller mail: kkw@km.dk) 
og i Kirkerne i Mørkøv Katja Ambeck Bendix (tlf. 59 
27 53 29 eller mail: kaab@km.dk). Kontakt os allerede 
nu og meld dig som indsamler.
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Af Asbjørn Janke Hansen, Hjembæk-Svinninge

Kalkmalerierne i Hjembæk Kirke fascinerer Claus 
Jørgensen Muldstrup, der er kunstner og grafiker. 
Derfor har han i en længere periode arbejdet med at 
genmale de mange bibelske motiver i en moderne 
akvarel-udgave. Den 24. januar kan man møde ham 
i Hjembæk Kirke, hvor han vil fortælle om sit syn på 
de gamle malerier.

Dygtige kunstnere
“Kalkmalerierne har en utrolig kunstnerisk kvalitet. 
Det må være nogle rigtig dygtige kunstnere, der har 
malet dem,” beretter Claus, da jeg besøger ham i Jy-
derup en efterårsdag i oktober. Han uddyber: “Kunst-
nerne har haft en fin æstetisk sans. De komponerer 
f.eks. deres billeder, så de balancerer smukt i hvælving-
ernes krumning. De har udnyttet de virkemidler, de 
har haft til rådighed, så værket fremstår i stor skøn-
hed, trods den forvitring, tidens tand har udsat dem 
for.”

Der er tænkt over løsningerne
Claus tager mig med ind i sit værksted, hvor han har 
sine foreløbige genmalinger af kalkmalerierne liggen-
de. De nye udgaver står skarpt og farverigt frem på 
akvarelpapiret.
   “Jeg har været ret stringent i min gengivelse”, for-
klarer han. “Og når man kommer helt tæt på mo-
tiverne, kan man se detaljer, som er ret overraskende. 
Jeg tror, der har været en mester og hans svend og 
måske 2-3 andre, som har hjulpet til. En af dem maler 
fødder på en bestemt måde. En anden kan kendes på 

hans ansigtsgengivelser osv. Mange steder fornemmes 
det, at de har gjort sig tanker om, hvordan de bedst 
løser et problem. Når jeg så ser, hvad de har besluttet, 
kan jeg ofte undre mig over deres valg.
   Men det er interessant at gætte på, hvordan de har 
haft det med opgaven. Frøs de f.eks. i kirken? Kampen 
med at male opad? Hvor lang tid har det taget? Alt det 
og mere til har jeg overvejet, mens jeg har genmalet 
motiverne.”

Kalket over og hentet frem igen
Kalkmalerierne i Hjembæk stammer helt tilbage fra 
slutningen af 14-hundredtallet. I mange år var de 
kalket over, fordi man på et tidspunkt mente, at det 
ikke var rigtigt at billedfremstille det bibelske stof. 
Først omkring år 1900 fik Jacob Kornerup hjulpet af 
sin søn bragt de gamle billeder frem igen.
   “At de blev overkalket, har muligvis reddet dem, 
men det forlyder, selv om fjernelsen af kalklaget hist 
og her er udført temmelig hårdhændet. Man kan sta-
dig se hammermærker, der er gået for dybt i nogle af 
motiverne. Desuden tilføjede Kornerup detaljer, som 
senere er blevet fjernet igen”, fortæller Claus, der også 
har sammenlignet fotos af kalkmalerierne, hvor man 
kan se forfaldet over en relativt kort periode.
   “Det må have været vanvittig flot, da det var ny-
malet og stod i sin fulde og friske farvepragt! Nu står 
det slidt og afdæmpet, men det er, som om motiverne 
får deres oprindelige liv tilbage, når de genmales med 
friske materialer.”

Illustrationen på side 7 viser, hvordan Claus har arbejdet 
med at gengive de gamle kalkmalerier.

Nyt blik på kalkmalerierne i Hjembæk

Kunstneren Claus
Jørgensen Muldstrup 
har genmalet kalkmale-
rierne i Hjembæk Kirke.

De, der har lyst, kan 
den 24. januar kl. 
19.30 få en omvisn-
ing i Hjembæk Kirke 
og høre mere om, 
hvordan Claus oplever 
de gamle kalkmalerier.
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Af Karin Wandall, Jyderup og Holmstrup kirker

Hvis jeg skal pege på en af de bedste julesalmer, vi ple-
jer at synge mere end én gang hjemme hos os i julen, 
så er det nr. 125 i Salmebogen ’Mit hjerte altid vanker 
i Jesu føderum’.
   Salmen tilbyder en særlig ro og fred midt i en travl 
tid med juleforberedelser, julegudstjenester og ju-
lebesøg. Når vi sidder sammen i familien julenat efter 
alverdens gøremål og gaver og på skift vælger den 
næste salme, vi vil synge, så føler vi, hvordan jule-
freden endelig sænker sig over os, når nr. 125 bliver 
valgt. 

En salme med inderlighed og ro
   ”Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum” er skrevet 
af Hans Adolph Brorson i 1732, før han blev biskop, 
mens han stadig var præst i Tønder.
   Salmen fungerer som en meditation, hvor Brorson 
lukker verden og verdens juleuro ude for en tid og 
gennem sit eget hjerte går ind i stalden i Betlehem, 
hvor Jesus bliver født og betragter det, der sker. Der er 
en inderlighed og ro i salmen, der stemmer hjertet, så 
vi ser, hvad julen virkelig er.

Jule-ægteskaber
   På Brorsons tid var verdens juleglæde langt fra altid 
en højtid med Jesusbarnet i centrum. Juletid var en 
tid, hvor folk som en del af de mange julegilder og 
julelege kunne finde sig en mand eller kone for sjov. 
”Jule-ægteskaber” blandt karle og piger varede kun ju-
len ud, men alligevel så blev der født en del børn i den 
sammenhæng, som fik en svær start i livet, stemplet 
som datidens uægte børn. Brorson ville med sin salme 
lade almindelige mennesker synge den ægte juleglæde 
frem i hjertet.

Ydre armod og indre styrke
   Torben Bramming, der er præst i Ribe og bor i 
Brorsons hus tæt på Ribe Domkirke, har skrevet om 
baggrunden for salmen: ”I Tønder var der masser af 
fattige og tiggere, og Brorson uddelte selv fattighjælp 
hver dag. Han ville virkelig gøre folk opmærksomme 
på forskellen mellem den indre, åndelige kraft, og så 
den ydre elendighed og armod, som folk kendte til. 
Han pointerede, at Gud søgte ly i en stald, og det var 

noget, Brorson også selv kendte til, da han som skole-
dreng selv ofte var i desperate situationer”.
   Når julen er god og bliver bedst, ifølge Brorson, 
så er det, når Jesusbarnet ikke er for fin til at ligge i 
andres stald og strå, selv om en spurv har sin rede og 
løven sin hule – så er det, når vi gennem salmesangen 
åbner vore hjerter og giver Jesus husly i os. Til det må 
Brorson, og alle der synger med ham, udbryde: ”Det 
er ej fremmed bolig, du har den selv jo købt, så skal 
du blive trolig udi mit hjerte svøbt”.
   Glædelig jul!  

Min yndlingssalme
er en julemeditation

Fødslen i Betlehem. Udsnit af Claus Jørgensen Muldstrups 
genmaling af kalkmaleri i Hjembæk Kirke.
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Af Lene Wadskær, Kundby

Vi har kastet anker langt inde i en af fjordene nord 
for Nuuk. Der er orkan på vej ved Grønlands vestkyst 
lige i Nuuk-området, og jeg har hørt fortællinger om 
meterhøje bølger, der får folk til at trille ud af køjerne, 
20-fods containere til at flytte sig i skibet og fastbolt-
ede værdiskabe til at rive sig løs fra skottet.
   Kun en tåbe frygter ikke havet, og vi sejler i læ og 
kaster anker for natten. Hele skibet giver genlyd af 
den tunge kæde, der rasler gennem ankerklysset og 
mange sjækler ned i det dybe vand. 

Samtaler på TRITON
”Vi” er besætningen på inspektionsskibet TRITON, 
et af Søværnets fire isforstærkede skibe, som patrulje-
rer ved Færøerne og Grønland døgnet rundt, året 
rundt. De hævder kongerigets suverænitet og løser 
andre militære og civile opgaver.

De værnepligtige hjælper med at rigge til, når der skal 
være gudstjeneste på fortøjningsdækket.

Et anker holder fast. Hvordan stemmer det med, at det 
er et symbol for håbet?

   Jeg er orlogspræst (OPR), dvs. præst i Søværnet, og 
min opgave er at besøge besætningerne til søs og sejle 
med i kortere eller længere tid. Denne gang, i septem-
ber 2022, blev det tre uger ombord på TRITON sam-
men med en stambesætning, en gruppe værnepligtige 
og et hold kadetter (nyuddannede søofficerer). 
   Smukke vand- og landskaber får man forærende, 
og undervejs er der mange, der har lyst til at snakke 
med en udenforstående – med præsten, og der bliver 
mange gode samtaler om liv og død, kærester, børn, 
ægteskab og utroskab, bekymring for fremtiden, syg-
dom, krig og katastrofer. Alt hvad der nu måtte hobe 
sig op indeni.

Gudstjeneste rigges til
Om søndagen er der gudstjeneste. Det sker på for-
reste fortøjningsdæk, og både de værnepligtige og 
besætningen hjælper med at rigge til. Der bliver bagt 
brød til nadver, fundet et bord til alter og slæbt stole. 

Håb er noget, vi kaster
Hvorfor er ankeret et symbol for håb? Orlogspræst Lene Wad-
skær har været på tur med inspektionsskibet TRITON og 
fortæller her om at have håbet som anker.
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”Må jeg hjælpe med at dele brød ud?” spørger en ung 
værnepligtig – det er ikke mange år siden, hun var 
konfirmand. Skønt er det at møde deres hjælpsomhed 
og den selvfølge, de forventer en gudstjeneste med.

Ankeret som symbol
Ved middagen i messen bliver jeg spurgt, hvorfor man 
egentlig symboliserer håb ved et anker – for er der 
ikke noget selvmodsigende i det at håbe på noget i 
fremtiden og så at blive holdt fast af et anker?
   Man ser det for sig – ankeret der holder én tilbage. 
Det er et spørgsmål båret af tidsånden. Vi vil ikke 
holdes fast, vi vil bevægelse, udvikling og selvrealise-
ring. Vi har det som Grønlandsfareren Knud Rasmus-
sen, der sagde: “Den, der raster, ruster”. Og hvis man 
vil bevæge sig fremad, hvis man har ambitioner, eller 
bare er ungdommeligt fuld af forventninger til frem-
tiden – ja, så er det sært, at håbet symboliseres ved et 
anker, som holder en fast. Og så dog…
   I Bibelen står der i hebræerbrevet (6,19-20): ” – vi 
som har taget vor tilflugt til at gribe det håb, der lig-
ger foran os. Det håb er, som et anker for sjælen; det 
er urokkeligt, og det rækker ind bag forhænget, hvor 
Jesus gik ind som en forløber for os…”
   En forløber er en, der går foran. Ind i fremtiden 
og evigheden. Jesus er den grund af trofasthed, som 
holder ankeret fast og håbet levende.

Ikke drive for vind og vejr
Håb retter sig fremad. At håbe er at kaste sit anker ud 
i fremtiden. I den er der noget, der holder os fast – 
ikke ubevægelige, men med fokus.
   At være håb-løs er jo at malflyde, som det hedder 
til søs – at drive for vind og vejr. At håbe på noget i 
fremtiden, er at tro på det, have tillid til at det vil ske, 
at lade ens liv tage farve af det håb.
   Hvad håber vi...? Vi håber, at det må blive en god 
dag. Vi håber, at nogen bliver rask. Vi håber, at vi får 
et godt liv, at vi finder kærlighed og får gode venner. 
Vi håber, at splid og splittelse må ophøre, at vores 
børn vil finde sig hjemme i livet og i verden…

Troens håb
Når vi beder Fadervor, siger vi bl.a. ”Fader vor, du 
som er i himlen… komme dit rige”.
   Her er det troens håb, der taler og perspektiverer alle 
vores håb. Vi håber, at gudsriget, som blev født ind i 
verden julenat i et lille barn, vil brede sig, så menne-
sker, hvis håb blev slukket, igen må blive håbefulde.
   Vi håber, at det gudsrige, hvor døden har mistet 
sin magt, engang vil bryde helt igennem. Jesus gik i 
døden for os, og større kærlighed har ingen end den at 
sætte livet til for sine venner – og fjender. Det åbnede 
Paradisets Have for os på ny. Det gav os et levende 
håb, forankret i Guds evige trofasthed.

Der holdes gudstjeneste ombord på inspektionsskibet TRITON, mens det patruljerer ved Færøerne og Grønland.
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Af Katja Ambeck Bendix,
Kirkerne i Mørkv

En af de nye sange i sidste udgave 
af Højskolesangbogen hedder 
Tænd et lys for mig og er skrevet af 
Anne Dorte Michelsen. Den kom 
jeg til at tænke på, da jeg sad og 
skulle skrive lidt om Kyndelmisse. 
Omkvædet lyder sådan her:

Tænd et lys for mig
send et brev når jeg
ingenting kan forstå
Knyt et bånd til mig
hold min hånd, sig mig
hvilken vej jeg skal gå
igennem vinternatten

   Teksten er formet som en bøn, 
og det er en bøn, som de fleste af 
os nok godt kan bede med på i 

denne tid, hvor vi skal tænke over, 
hvilke lys vi tænder og hvornår.
   Lys betyder noget – både i 
konkret og i overført forstand. Vi 
mennesker kan ikke leve uden lys. 
Måske vi godt kan undvære noget 
af det elektriske lys indimellem, 
men helt uden det kan vi vist ikke 
så nemt klare os og da slet ikke 
uden lyset fra solen.
   Vinteren er en tid, hvor sollyset 
er begrænset, og fordi det mangler, 
tænder vi ekstra lys – stearinlys 
eller elektriske lys i mørket. Det 
gør vi også i kirken! Ikke så meget 
på grund af manglen på dagslys, 
men fordi lyset er et stærkt symbol. 
Lyset er et symbol på håbet, på det 
gode, på Gud.
   Til Allehelgen tænder vi lys for 
dem, vi har mistet. I adventstiden 
tænder vi lysene i adventskransen 

et for et, mens vi venter på, at lyset 
– Jesus – kommer til verden. Og til 
Kyndelmisse tænder vi igen lys.
   Som det hedder i et vers fra Tænd 
et lys for mig:

Hvor er solen som sku’ skinne?
Den allermindste stråle se herned
Livet er for tiden lukket inde
man tror det varer i al evighed

   Ved Kyndelmisse er vi midt i 
vinterens mørkeste tid, og ved kyn-
delmissegudstjenesten markerer 
vi, at vi nu er ved et vendepunkt. 
Lyset kommer tilbage lidt for lidt. 
   Både i vinterens mørke og i 
sommerens lys er der håb. Gud har 
tændt et lys for os, og lyset skinner 
i mørket, og mørket får ikke bugt 
med det. Lad os minde hinanden 
om det ved at tænde et lys.

Kyndelmisse - lys i vinternatten

Kyndelmisse kommer midt i vinterens mørkeste tid – 2. 
februar – og markerer et vendepunkt. Snart tager lyset til. 
Det lys vi ikke kan leve foruden.
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Søndag d. 27. nov. Holmstrup
Julekoncert med Simone
og pianisten Mads Granum 
Sted: Holmstrup Kirke kl. 16:00
   Simones klare, smukke og sikre 
stemme vil lade publikum synke 
tilbage i sædet og  nyde en oplev-
else 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”, “Ave 
Maria” m.fl.

Søndag d. 27. november
Kirkerne i Mørkøv
Tænd lys 
Sted: Skamstrup kl. 16.00
   I samarbejde med Møllelauget og 
Foreningen Skamstrup og Omegn 
samles vi om at tænde lyset og 
fejrer, at julemåneden begynder.
   Vi mødes kl. 16.00 ved møllen 
og går ned til kirken kl. 16.30, 
hvor vi synger kendte, glade jule-
sange. Herefter går vi i fakkeltog til 
forsamlingshuset, hvor der serveres 
saft, gløgg og æbleskiver.
   Velkommen til alle, store og små!

Søndag d. 27. november 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

Lørdag d. 3. december 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.

Søndag d. 4. december
Kirkerne i Mørkøv 
De ni læsninger
Sted: Frydendal Kirke kl. 19.30 
   I England fejrer man juleaften 
med De ni læsninger – en gudstje-
neste, hvor der læses ni tekster, 
som sætter julens budskab ind i en 
større sammenhæng af forventning, 
glæde og håb.
   Teksterne læses af medlemmer af 
menigheden, og imellem teksterne 
synger vi dejlige salmer og hører 
smuk musik. Bagefter serveres der 
et glas vin i våbenhuset. 

Onsdag d. 7. dec. Holmstrup 
Stillegudstjeneste ”Taize”
Sted: Holmstrup Kirke kl. 17:00
   Vi holder en Taizé-inspireret 
andagt med tid til ro og eftertanke 
midt i hverdagen. Andagten er 
præget af simple, meditative sange 
med bibelord, bønner og stilhed. 
   Oplev roen sænke sig i kirkens 
rum, når vi skaber en stund til
eftertanke og fordybelse gennem 
stilhed og sang.
   Efterfølgende nydes en kop the i 
kirkerummet.

Søndag d. 11. dec.
Jyderup og Holmstrup
De ni læsninger
Sted: Holmstrup Kirke kl. 9.30 | 
Jyderup Kirke kl. 11.00
   De ni læsninger er en musikguds-
tjeneste, hvor vi igennem bibellæs-
ninger og skøn musik bevæger os 
gennem Guds historie
med mennesket fra skabelse til 
fuldendelse i julens evangelium om 
Jesu fødsel. Det er en smuk litur-
gisk gudstjeneste, der forbereder
os på julen med stemningsfulde 
musikstykker og salmesang.

Søndag d. 11. december
Kirkerne i Mørkøv
Julefællessang med Lucia
og optræden fra børnekoret
Sted: Mørkøv Kirke kl. 16.00

   Kom og oplev børnekoret, når 
de bærer lyset ind. Vi skal i fæl-
lesskab synge julens sange, høre 
små fortællinger og lytte til vores 
dygtige børnekor. Det er et pro-
gram, som nok skal få os i jule-
stemning, så kom og syng med. 
   Bagefter er der lidt julegodter i 
våbenhuset. Alle er velkomne.

Søndag d. 11. december Svinninge
Trio De Grå Synger julen ind
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00

   Fællessang og hygge med jule-
salmer og -sange. Trioen består 
af Allan Jarmer (klaver), Sandy 
Cortzen (trommer) og John Baage 
(guitar og sang).

DecemberNovember

Simone
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Mandag d. 12. december 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. december Kundby
”Kulturliv for alle” – i samar-
bejde mellem Kundby gospelkor, 
forsamlingshus og menighedsråd.
Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
   Kom og vær med, når der i 
Kundby Kirke afholdes julekoncert 
med New Gospel Voices Kundby GF. 
Lad denne aften handle om jule-
fred, sammenhold, næstekærlighed 
og fællesskab.

   Efter koncerten tænder vi lys og 
går Lucia fra kirken til forsamlings-
huset som en smuk måde at binde 
aftenen sammen på. 
   Her serveres bl.a. gløgg, varm 
kakao og æbleskiver. Der er 
lodtrækning om de gaver, som 
korudvalget har fået fra diverse 
sponsorer.
   Der er gratis adgang, og kirken 
er åben fra kl. 18.30.

Onsdag d. 14. december
Kirkerne i Mørkøv
Adventskoncert
med Jyderup Sangkor
Sted: Skamstrup Kirke kl. 19.30
   Det er jo efterhånden blevet en 
fast tradition, at Jyderup sangkor 
giver julekoncert i Skamstrup 
Kirke – en tradition, som både 
korsangerne og publikum glæder 
sig til. ”Det bliver ikke jul, før 

Jyderup Sangkor har sunget julen 
ind i Skamstrup Kirke!”
   Ved koncerten dirigeres koret af 
korleder Ulla Hempel og akkom-
pagneres af korets faste musikere 
på klaver, tværfløjte, bas og trom-
mer.
   Jyderup Sangkors repertoire er 
hele tiden under udvikling og har 
rødder i både nyt og gammelt. 
Den danske sangskat er rammen 
om korets musikalske univers og 
flettes sammen med andre genrer 
fra pop, swing, viser og standards 
til salmer og gospel.
   Efter koncerten er der samvær og 
hygge i forsamlingshuset. Kom og 
vær med til et dejligt arrangement.
   Det er gratis.

Onsdag d. 14. dec. Holmstrup
Syng julen ind
Sted: Holmstrup Kirke kl. 17:00
   Kom og syng julen i gang, 
når Holmstrup åbner dørene til 
julefællessang. Kirkens organist 
Birgitte Krossing spiller og kirke-
sanger Børge Nielsen synger for.
   Vi synger kendte julesange og 
-salmer. Det bliver en hyggelig   
eftermiddag med dejlig julestem-
ning.

Torsdag d. 15. december
Kirkerne i Mørkøv
Julegudstjeneste og fællessang
Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
   Vi holder en kort julegudstje-
neste, og efterfølgende spiser vi 
æbleskiver og synger endnu flere af 
julens salmer og sange sammen. 

Fredag d. 16. december Kundby
Juleindledning for hhv.
børnehus/dagpleje og skole
Sted: Kundby kirke kl. 09.30 og 
10.30

Mandag d. 26. december
Kirkerne i Mørkøv
Julesalme-anden juledag
Sted: Mørkøv Kirke kl. 10.30
   Der er så mange gode julesalmer 
at vælge imellem, så denne dag skal 
vi synge ekstra mange salmer 

ved gudstjenesten – og du kan selv 
have indflydelse på, hvad der skal 
synges ved at lægge dit ønske i kas-
serne i vores våbenhuse.

Lørdag d. 31. december Kundby
Nytårsaftengudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 14.00
   Vi slutter året af i fællesskab, og 
efterfølgende er der kransekage og 
et glas med bobler, så vi kan skåle 
og ønske godt nytår.

Søndag den 1. januar
Kirkerne i Mørkøv
Nytårsgudstjeneste  
Sted: Frydendal Kirke kl. 16.00 
   Vi fejrer det nye års komme sam-
men ved denne nytårsgudstjeneste, 
og efter gudstjenesten byder vi på 
et lille glas og kransekage, så vi 
kan skåle og ønske hinanden godt 
nytår. 

Torsdag d. 5. januar Kundby
Strikke- og hyggecafé 
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
   Der bliver strikket og hæklet 
dåbsklude og varme tæpper, eller 
hvad man nu lige har gang i. Der 
bliver også snakket og hygget. Så 
hvis du har lyst til at nørkle eller 
bare at bruge et par timer sammen 
med andre, er du velkommen.
   Vi serverer kaffe/te. Tag selv brød 
med.

Søndag d. 8. januar
Kirkerne i Mørkøv
Helligtrekongersfest
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 11.30
   Vi fejrer julens slutning på 
denne dag med en let frokost lige 
efter gudstjenesten i Stigs Bjergby 
Kirke. Undervejs vil vi synge, og 
sognepræst Karsten Bjerreskov 
Farup vil fortælle lidt. Vi slutter 
med sang og portvin ved juletræet i 
præstegården.

Arrangementer og koncerter                                     De ni sogne

Januar
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Mandag d. 9. januar 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.

Onsdag d. 11. januar 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. 19. januar
Kirkerne i Mørkøv
Højskoledag med
Kirsten Schmidt
Sted: Rosenvænget kl. 9.30-15.00
   Denne dag bliver “Højskolesang” 
til en højskoledag, hvor Kirsten 
Schmidt, der indtil for nylig har 
været sognepræst på Orø, kommer 
og fortæller og efterfølgende vælger 
sange.

   Dagens program:
 9.30-10.15: Velkomst, morgensang 
og kaffe m. ostemad
10.15-11.45: Foredrag v. Kirsten 
Schmidt: ”Ind under præstekjolen”
11.45-12.00: Pause
12.00-13.00: Frokost
13.00-15.00: Højskolesang m. 
Kirsten Schmidt og eftermiddagskaffe 
undervejs
   Pris: 100 kr. for traktement, inkl. 1 
øl/vand til frokost. Tilmelding senest 
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Jyderup Kirkehøjskole
Så er vi igen i gang med Jyderup Kirkehøjskole!

Torsdag d. 15. december
Vi synger julen ind med Sokkelund sangkor
Sted: Jyderup Kirke kl. 19.00
   Oplev en stemningsfuld aften, når Sokkelund sangkor byder 
indenfor til tonerne af jul. Koret synger en perlerække af julens 
smukke sange og salmer i traditionelle og nyere satser samt 
originalkompositioner af bl.a. Niels la Cour, Leif Kayser og 
Francis Poulenc. Desuden forenes vi alle i nogle af vore kendte 
julesalmer.

Torsdag d. 2. februar
På en måde skal vi dø
Foredrag med hospitalspræst Lotte Blicher Mørk
Sted: Sognegården kl. 19.00-21.00
   Hospitalspræst på Rigshospitalet, 
Lotte Blicher Mørk, gæster os og vil 
med sit foredrag på en livlig, alvorlig 
og til tider provokerende måde møde 
sit publikum i øjenhøjde.
   At tale om døden er for mange 
angstprovokerende, fordi døden er 
fremmedartet og ukendt – vi snakker 
så sjældent om den. Døden er ikke et 
problem, vi kan løse eller behandle os 
ud af. Døden er et vilkår, vi alle lever under. Lotte Mørk taler 
ud om døden og dens vilkår.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu ved kommende højskolear-
rangementer:

Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.00-21.00:
Foredrag med præst Lars Ulrik Jensen: Astrid Lindgren.

Tirsdag d. 23. maj kl. 19.00:
Første halvår afrundes med et udendørs arrangement med 
Trine Therkildsen.

Alle er meget velkomne!
Kirkehøjskolen v. Jyderup menighedsråd
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11/1 på brugerrådskontoret ons-
dage 10.00-12.00 eller hos Gerda 
på tlf. 61 69 27 11.

Torsdag d. 19. januar Kundby
Strikke- og hyggecafé 
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
   Der bliver strikket og hæklet 
dåbsklude og varme tæpper, eller 
hvad man nu lige har gang i. Der 
bliver også snakket og hygget. Så 
hvis du har lyst til at nørkle eller 
bare at bruge et par timer sammen 
med andre, er du velkommen.
   Vi serverer kaffe/te. Tag selv brød 
med.

Torsdag d. 19. januar Jyderup 
Syng sammen i Sognegården
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.

Lørdag d. 21. januar Svinninge
Familiegudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
   Gudstjeneste for store og små og 
med besøg fra Snapper, der altid er 
klar til at hjælpe til.

Tirsdag d. 24. januar Jyderup 
Koncert m/KlezmerDuo
– Jødisk musik 
Sted: Jyderup Kirke kl. 19.00 (1. 
del) og Jyderup Sognegård (2. del)

   KlezmerDuo spiller koncerten 
”At le med det ene øje” i kirken. 

Efterfølgende bevæger vi os hen i 
Sognegården, hvor der er musik 
og dans. Og hvis vejret er til det, 
føres tilhørere til Sognegården med 
musik.

Onsdag d. 25. januar Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 
6 kl. 10.00
   Se omtale under 11. januar.

Torsdag d. 26. januar
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 filmen på 
storskærm, og bagefter får vi et 
lille traktement. Medlemskab af 
filmklubben koster 20 kr. Kontakt 
sognepræst Karsten Bjerreskov 
Farup for nærmer information. 

Fredag d. 27. januar Svinninge
Mandeklubben mødes
Sted: Svinninge Sognehus kl. 
14.30-16.30.

Lørdag d. 28. januar Kundby
Lørdagssang 
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00
   Vi synger fra højskolesangbogen, 
snakker og drikker kaffe. 
   Alle er velkomne.

Søndag d. 29. januar
Kirkerne i Mørkøv
Kyndelmissegudstjeneste
Sted: Mørkøv Kirke kl. 16.00
   Kyndelmisse er oprindeligt en 
lysmesse, som markerer, at nu går 
vinteren på hæld, og vi nu går mod 
lysere tider. Derfor tænder vi flere 
lys i højmessen, hører lidt stem-
ningsfuld musik.
   Ved gudstjenesten medvirker 
fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen 
som et led i opsætning af et 
lille skilt ved skulpturen af den 
”Fløjtespillende pige” på kirke-

Fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen
                          Foto: Nikolaj Lund

gården – til minde om Mogens 
og Hanne Hansen, der skænkede 
skulpturen for snart mange år 
siden. Mindeskiltet sættes op efter 
gudstjenesten, og så er der pande-
kager i våbenhuset.

Torsdag d. 2. februar Kundby
Strikke- og hyggecafé 
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
   Der bliver strikket og hæklet 
dåbsklude og varme tæpper, eller 
hvad man nu lige har gang i. Der 
bliver også snakket og hygget. Så 
hvis du har lyst til at nørkle eller 
bare at bruge et par timer sammen 
med andre, er du velkommen.
   Vi serverer kaffe/te. Tag selv brød 
med.

Torsdag d. 2. feb. Holmstrup 
Kyndelmisse – Lysgudstjeneste 
Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
   Vi fejrer kyndelmisse og samler 
os i kirken om en masse levende lys 
for at markere, at vi nu er halvvejs 
gennem vinteren og igen kan se
frem imod den lyse tid. Nyd et af-
bræk midt i den bidende vinterkul-
de, når vi fejrer, at der altid er et lys 
midt i mørket. Efter tjenesten står 
vi klar med lidt varmt at drikke.    
   Vel Mødt!

Arrangementer og koncerter                                     De ni sogne

Februar

Foto: Claus Peuckert
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Torsdag d. 2. februar Hjembæk
Fejring af Kyndelmisse
Sted: Hjembæk Kirke kl. 19.30

   Vi fejrer igen midvinteren med 
en musikgudstjeneste, hvor vi 
tænder lys i mørket og ser frem 
mod foråret. Ved gudstjenesten 
medvirker accordeonisten Ju-
lija Skipore, der er uddannet på 
musikakademi i både Letland og 
Danmark.

Søndag d. 5. februar Kundby
Kyndelmissegudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30

Tirsdag d. 7. februar Svinninge
Hverdagsgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00

   En kort gudstjeneste med 
udgangspunkt i et af H.C. Ander-
sens eventyr. Efter gudstjenesten 
er der fællesspisning i Sognehuset, 
Kirkevej 4. Tilmelding sker til Jens 
Kofod på tlf.: 60 83 34 39.

Onsdag d. 8. februar Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 
6 kl. 10.00
   Mænd mødes til en kop kaffe 
med brød og en god snak. Vi mø-
des hver 14. dag, onsdag i lige uger 
kl. 10.00. Det er hyggeligt og kun 
for mænd. Vel mødt! 

Torsdag d. 9. februar
Kirkerne i Mørkøv
Højskolesang
Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
   Fællessang er godt for både krop 
og sjæl. Og mange sange betyder 
noget både for vores fællesskab og 
for os som enkelte mennesker. Til 
Højskolesang synger vi en række 
sange sammen, mest fra Højskole-
sangbogen, valgt af dagens vært, 
der imellem sangene vil fortælle, 
hvorfor sangene ligger dem på 
sinde eller hjerte.
   Denne dag er det Agnete 
Hansen, der har været medlem af 
menighedsrådet i Jyderup gennem 
mange år, der er vært.
   Vi drikker kaffe undervejs, og 
organisten spiller til.

Mandag d. 13. februar 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.

Torsdag d. 16. februar Kundby
Strikke- og hyggecafé 
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
   Se omtale under 2. feb.

Onsdag d. 22. februar Jyderup
Mændenes Café
Sted: Graverboligen, Ny Kirkevej 
6 kl. 10.00. Se omtale ved 8. feb.

De ni sogne                  Arrangementer og koncerter

Fastelavn
Søndag d. 19. februar Kundby
Fastelavnsgudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
   Som sædvanlig med harmonika
og sav i hænderne på spillemænd-
ene, Baggårdens Bolcher. 
   Bagefter er der tøndeslagning og fastelavnsboller i forsamlingshus

Søndag d. 19. februar
Kirkerne i Mørkøv
Fastelavnsgudstjeneste 
Sted: Skamstrup Kirke kl. 10.00
   Familie-fastelavnsgudstjeneste i
kirken for både store og små,
med og uden udklædning i kirken.
   Efterfølgende går vi til forsam-
lingshuset, hvor vi slår katten af
tønden, og der er fastelavnsboller til alle. Det er gratis.

Tirsdag d. 21. februar Jyderup
Fastelavn – spaghettigudstjeneste
Sted: Jyderup Kirke og Sognegård kl. 17.00
   En gudstjeneste i børnehøjde, hvor alle er velkomne – store som 
små! Vi fejrer fastelavn i kirken, så træk i jeres flotte udklædninger. 
Børnekoret optræder, og bagefter vil der være fastelavnslege og fæl-
lesspisning i Sognegården.
   Det er gratis og uden tilmelding – kom og vær med!
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Gudstjenester på ældrecentrene
Rosenvænget
Torsdag d. 15. december KAB&KBF
Torsdag d. 5. januar KAB
Torsdag d. 2. februar KBF

Alle er kl. 14.00.

Elmelunden
Onsdag d. 30. november
Onsdag d. 21. dec. juleafslutn.
Onsdag d. 11. v. Preben Vive
Onsdag d. 25. januar
Onsdag d. 8. og 22. februar
Alle er kl. 14.30

Svinninge Ældrecenter
Tirsdag d. 6. dec. LW
Tirs. d. 20. dec. AH - julegudstj.
Tirsdag d. 3. jan. DTH
Tirsdag d. 7. feb. LW

Alle er kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder
Stigs Bjergby-Mørkøv- 
Skamstrup-Frydendal

Onsdag d. 18. januar
i Stigs Bjergby Præstegård

Torsdag d. 23. februar
i Skamstrup Præstegård

Møderne afholdes kl. 19.00.

Kundby
Tirsdag d. 17. januar
Tirsdag d. 21. februar
Møderne afholdes 
i konfirmandstuen kl. 16.00.

Hjembæk-Svinninge
Torsdag d. 26. jan.
Torsdag d. 23. feb.
Møderne afholdes i Sognehuset, 
Kirkevej 4, kl. 16.45.

Jyderup & Holmstrup

De nye datoer for
menighedsrådsmøder anno 
2023 besluttes på det sidste 
menighedsrådsmøde i år. 

Datoerne vil blive annonce-
ret på hjemmesiden.

Onsdag d. 22. februar Jyderup 
Planteliv med
Liv Nørgaard Meinerts 
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Foredraget giver os en viden om, 
hvordan små frø kan forvandles til 
blomster, som kan blive til store 
flotte buketter. 

   Haveglæde kan  skabe livsglæde, 
og spirelykke kan få selv den 
mørkeste vinter til at
føles kortere.
   Vi ser inspirerende billeder 
fra Livs skærehave og hører om, 
hvordan haven kan forandres til en 
blomstrende oase.

Fredag d. 24. februar Svinninge
Mandeklubben mødes
Sted: Svinninge Sognehus
kl. 14.30-16.30.

Lørdag d. 25. februar Kundby
Lørdagssang 
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00
   Vi synger fra Højskolesangbo-
gen, snakker og drikker kaffe. 
   Alle er velkomne.

Tirsdag d. 28. februar 
Kirkerne i Mørkøv
Sangaften: Kyndelmisse, 
vinter og tidligt forår 
Sted: Skamstrup Kirke kl. 19.30 
   Organist Michael Roepstorff og 
kirkesanger Mona Hoelgaard invi-
terer til vintersangaften i kirken.
   Vi skal synge sammen fra 
Højskolesangbogen og høre bredt 
fra den danske sangskat.
   Velkommen til fællessang, lidt 
godt til ganen og hyggeligt samvær.

Foto: Heidi Lundsgaard

Liv Nørgaard Meinerts holder foredrag om blomster 22. februar.
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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

December
Lørdag d. 10. dec. kl. 15.00
Julefest for hele familien
v. Anders Gjesing i Hørve Missionshus, Vallekildevej 
13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Mandag d. 12. dec. kl. 19.15
*Helligåndens udrustning /Et liv  med 
Helligånden (4-4) v. Daniel Sundgaard.

Januar
Mandag d. 9. jan. kl. 19.15 *Maria og Martha
Luk 10, 38-42 v. Erik Thomsen

Fredag d. 13. jan. kl. 18.00
F-aften med fokus på bøn, for hele familien i Hørve 
Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmeld-
ing se nederst.

Mandag d. 23. jan. kl. 19.15
*Bisættelse eller begravelse v. Kurt E. Larsen

Februar
Mandag d. 6. feb. kl.19.15 *Jesus – sandt menneske
v. Sprint Aagaard Korsholm

Mandag d. 20. feb. kl.19.15 *Jesus – sand Gud
v. Sprint Aagaard Korsholm

Fredag d. 24. feb. kl. 18.00 F-aften for hele familien 
i Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. 
Tilmelding se nederst.

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
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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
Sofia Warden-Bigom
Tlf.: 22 85 03 08
sofiawarden.soprano@gmail.com

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



Ø
vr

ig
e 

gu
ds

tj
en

es
te

r 
- f

.e
ks

. f
am

ili
eg

ud
st

je
ne

st
er

 p
å 

lø
rd

ag
e 

- e
r 

an
gi

ve
t u

nd
er

 a
rr

an
ge

m
en

te
r 

in
de

 i 
bl

ad
et

!

K
BF

: K
ar

ste
n 

Bj
er

re
sk

ov
 F

ar
up

 
K

A
B:

 K
at

ja
 A

m
be

ck
 B

en
di

x 
A

H
: A

sb
jø

rn
 H

an
se

n 
M

K
A

: M
et

te
 K

ru
se

 A
nd

er
se

n
K

W
: K

ar
in

 W
an

da
ll 

  
  

LJ
: L

ou
ise

 Jo
en

se
n 

 
LW

: L
en

e 
W

ad
sk

ær
  

D
er

 ta
ge

s f
or

be
ho

ld
 fo

r 
æ

nd
ri

ng
er

! G
ud

st
je

ne
st

el
is

te
r 

ka
n 

og
så

 se
s p

å 
w

w
w

.s
og

n.
dk

U
de

bl
iv

er
 b

la
de

t -
 k

on
ta

kt
 A

sb
jø

rn
 H

an
se

n,
 m

ob
il:

 6
1 

27
 2

8 
46

K
irk

ek
aff

e

D
ec

em
be

r 2
02

2
Sk

am
st

ru
p

Fr
yd

en
da

l
St

ig
s B

jer
gb

y
M

ør
kø

v
H

jem
bæ

k
Sv

in
ni

ng
e

K
un

db
y

 Jy
de

ru
p

H
ol

m
st

ru
p

4/
12

2.
 sø

nd
ag

 i 
ad

ve
nt

In
ge

n
10

.3
0&

19
.3

0
In

ge
n

In
ge

n
In

ge
n

10
.3

0 
A

H
10

.3
0 

LW
09

.3
0 

K
W

11
.0

0 
K

W

11
/1

2
3.

 sø
nd

ag
 i 

ad
ve

nt
In

ge
n

In
ge

n
In

ge
n

10
.3

0 
K

BF
Se

 K
un

db
y

Se
 K

un
db

y
10

.3
0 

LW
11

.0
0 

LA
J

09
.3

0 
LA

J

18
/1

2
4.

 sø
nd

ag
 i 

ad
ve

nt
In

ge
n

In
ge

n
10

.3
0 

K
A

B
In

ge
n

10
.3

0 
A

H
In

ge
n

Se
 H

je
m

bæ
k

09
.3

0 
K

W
11

.0
0 

K
W

24
/1

2
Ju

le
af

te
n

15
.0

0 
K

A
B

13
.3

0 
K

A
B

13
.3

0 
K

BF
11

.0
0 

&
 1

5.
00

 K
BF

14
.0

0 
A

H
11

.0
0 

13
.0

0 
&

 1
5.

00
14

.0
0 

&
 1

6.
00

 
LW

13
.0

0 
K

W
 &

 
16

.0
0 

LA
J

14
.3

0 
LA

J

25
/1

2
Ju

le
da

g
10

.3
0 

K
BF

In
ge

n
In

ge
n

In
ge

n
In

ge
n

10
.3

0 
M

K
A

10
.3

0 
LW

11
.0

0 
K

W
09

.3
0 

K
W

26
/1

2
2.

 ju
le

da
g

In
ge

n
In

ge
n

In
ge

n
10

.3
0 

K
A

B
10

.3
0 

A
H

In
ge

n
Se

 H
je

m
bæ

k
In

ge
n

10
.0

0 
LA

J

Ja
nu

ar
 2

02
3

Sk
am

st
ru

p
Fr

yd
en

da
l

St
ig

s B
jer

gb
y

M
ør

kø
v

H
jem

bæ
k

Sv
in

ni
ng

e
K

un
db

y
 Jy

de
ru

p
H

ol
m

st
ru

p

1/
1

N
yt

år
sd

ag
In

ge
n

16
.0

0 
K

BF
In

ge
n

In
ge

n
In

ge
n

14
.0

0 
A

H
In

ge
n

16
.0

0 
K

W
In

ge
n

8/
1

1.
 sø

nd
ag

 e
. H

3K
In

ge
n

In
ge

n
10

.3
0 

K
BF

In
ge

n
10

.3
0 

M
K

A
In

ge
n

10
.3

0 
LW

09
.3

0 
LA

J
11

.0
0 

LA
J

15
/1

2.
 sø

nd
ag

 e
. H

3K
In

ge
n

In
ge

n
In

ge
n

10
.3

0 
K

BF
In

ge
n

10
.3

0 
A

H
Se

 S
vi

nn
in

ge
Fæ

lle
sg

ud
st

j. 
i S

kt
. N

ik
ol

ai
 k

l. 
14

.0
0

22
/1

3.
 sø

nd
ag

 e
. H

3K
10

.3
0 

K
A

B
In

ge
n

In
ge

n
In

ge
n

Se
 K

un
db

y
Se

 K
un

db
y

10
.3

0 
LW

09
.3

0 
LA

J
11

.0
0 

LA
J

29
/1

Si
ds

te
 sø

nd
ag

 e
. H

3K
In

ge
n

In
ge

n
In

ge
n

16
.0

0 
K

A
B

In
ge

n
10

.3
0 

A
H

10
.3

0 
LW

10
.0

0 
K

W
In

ge
n

Fe
br

ua
r 2

02
3

Sk
am

st
ru

p
Fr

yd
en

da
l

St
ig

s B
jer

gb
y

M
ør

kø
v

H
jem

bæ
k

Sv
in

ni
ng

e
K

un
db

y
 Jy

de
ru

p
H

ol
m

st
ru

p

5/
2

Se
pt

ua
ge

sim
a

In
ge

n
In

ge
n

10
.3

0 
K

BF
In

ge
n

10
.3

0 
M

K
A

In
ge

n
10

.3
0 

LW
09

.3
0 

LA
J

11
.0

0 
LA

J

12
/2

Se
ks

ag
es

im
a

In
ge

n
In

ge
n

In
ge

n
10

.3
0 

K
BF

Se
 K

un
db

y
Se

 K
un

db
y

10
.3

0 
LW

10
.0

0 
K

W
In

ge
n

19
/2

Fa
ste

la
vn

10
.0

0 
K

A
B

In
ge

n
In

ge
n

In
ge

n
10

.3
0 

A
H

In
ge

n
10

.3
0 

LW
09

.3
0 

LA
J

11
.0

0 
LA

J

26
/2

1.
 sø

nd
ag

 i 
fa

ste
n

In
ge

n
10

.3
0 

K
BF

In
ge

n
In

ge
n

In
ge

n
10

.3
0 

A
H

Se
 S

vi
nn

in
ge

10
.0

0 
K

W
In

ge
n

Sp
isn

in
g 

/ f
ro

ko
st

Ko
r /

 m
us

ik
Fa

m
ili

e-
gu

ds
tje

ne
ste

Bo
bl

ev
an

d


