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Ny gruppe for unge i sorg
Svinninge Sognehus vil fra 10. januar
danne ramme om et sorgfællesskab for unge.
Onsdag d. 10 januar 2018 er sat som startdato for en
ny OmSorgs-gruppe for børn og unge, der har mistet
en forælder, søskende eller en anden person, de har
haft tæt tilknytning til. Sognepræst Pia Heegaard
Lorentzen og Psykoterapeut Inger Jedig Andersen står
for initiativet, som betales af Holbæk Provsti og støttes af Svinninge Menighedsråd.

Nogen at dele tanker og følelser med

For nogle børn og unge kan det være en stor hjælp
i en svær tid at tale med andre jævnaldrende og
ligestillede om alle de tanker og følelser, man står
tilbage med, når man har mistet noget af det dyrebareste, man har. I gruppen er der mulighed for, at du
kan dele dine tanker og følelser med andre og finde
glæden i livet igen. Sorggruppen er for børn og unge i
alderen 6 til 18 år.

Onsdage i lige uger

Gruppen mødes hver anden onsdag i lige uger fra kl.
17.00-19.00 i Svinninge Sognehus, Kirkevej 4, 4520
Svinninge. En gruppe frivillige sørger for, at der bliver
lavet aftensmad hver gang. Det er en åben gruppe, og
man må gå der, så længe man har brug for det. Det er
et gratis tilbud, og der er tavshedspligt.
Man behøver ikke at være medlem af folkekirken for
at deltage.

Interesserede kan kontakte en af de to ledere.

Kontaktinformation:

Pia Heegaard Lorentzen: pihl@km.dk
telefon 24 89 27 37
Inger Jedig Andersen: run@sport.dk
telefon 20 47 67 91

For mange børn og unge kan det være en stor hjælp i en svær tid at tale med andre jævnaldrende.

Præsteliste
Jyderup og Holmstrup
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Telefon: 59 22 62 95 / 29 39 69 73

Indhold 
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Henriette Barkholt
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
hbar@km.dk
29 37 62 95
Kirkerne i Mørkøv
Johannes Kruse Kristensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
jokk@km.dk
59 27 51 47
Kathrine Kjærsgaard (barselsvikar)
Erik Menveds Vej 3
4300 Holbæk
kkj@km.dk
29 45 80 17
Hjembæk-Svinninge
Asbjørn Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk
59 26 51 65 / 61 27 28 46

Peter Grell er ny kirkesanger i
Hjembæk-Svinninge.
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Børnesiden

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

Svinninge Kirkes børnekor
opfører H.C. Andersens
eventyr ”Snedronningen” i
Svinninge Kirke d. 28.
januar.

I anledning af 500 års
jubilæet er der stor fokus på
Luther. I dette nummer
afsluttes fortællingen om
”Luther i fængslet”.

17 Kunst i Sognegården

De ni sogne udgives af
menighedsrådene i Jyderup, Holmstrup, Skamstrup-Frydendal, Stigs
Bjergby-Mørkøv, Kundby og
Hjembæk-Svinninge.

Næste deadline: 26-01-2018.

Kathrine Kjærgaard fortæller
om grønlandske juletraditioner.

15 Luther i fængsel

Kundby
Lene Wadskær
Helligkorsvej 35A, 2. tv.
4000 Roskilde
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34

Ansv. red.: Ovenstående præster
Lay-out: Rasmus Christoffersen
Forsidefoto: Asbjørn Hansen
Oplag: 8.200
Bidrag til bladet sendes til:
Rasmus Juhl Christoffersen
Holbækvej 181
4440 Mørkøv
rasmus@rasmusjuhl.dk

Nyt fra sognene		
Igen er der nyt fra sognene
på flere sider i dette nummer,
se både side 5 og side 16.

Som sædvanligt præsenteres
den aktuelle kunstner. Fra 		
begyndelsen af 2018 er det
Karen Hvids smukke quilts,
der udsmykker Sognegården.
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20 Luthers liv IV

På bagsiden får vi fjerde
og sidste afsnit af Ramus
Juuls fortælling om Martin
Luther.
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På rumrejse i Jyderup

På rumrejse i Jyderup
Jyderup Menighedsråd har gennemført en ”Open Space” visionsdag
Tekst: Preben Vive, Jyderup Menighedsråd
Open Space? Hvad er nu det for noget? Det lyder
helt bibelsk med spirituelle tiltag og himmelrejser.
Nærmest apokalyptisk (åbenbaring), vil nogen måske
mene.

Et åbent rum

Men, nej! Open Space har intet med verdensrummet
(space) at gøre; men er betegnelsen for en speciel mødeform, en utraditionel arbejdsmetode. Den er fuldstændig uden overflødig struktur. Open Space skaber
et åbent rum. En enkel; men meget stærk ramme,
skaber vilkår for en dynamisk proces med diskussion
og samarbejde. Hver eneste deltager bidrager med sin
kompetence og har direkte indflydelse på det endelige
resultat.
Således deltog menighedsrådet, rådets stedfortrædere, sognets to præster og medarbejderne i visionsseminaret, som blev afviklet i august måned. Alle input er
nu ved at blive udmøntet i konkrete handlingsplaner
med fokus på at udvikle kirken og menighedslivet i
sognet.

Fokuspunkter

Vores fokus er: Hvordan vil vi være kirke, så vi får
flere til at komme i kirken og i Sognegården? I løbet
af dagen kom vi ind på mange emner, f.eks.: kommunikation, diakoni, frivillige, forkyndelse, gudstjeneste,
undervisning og kirkegården. For hvert fokusområde
blev der udarbejdet en konkret handlingsplan. Nogle
af planerne kan vi igangsætte umiddelbart. Andre vil
kræve længere tids planlægning. Nogle af planerne
kan igangsættes uden de store økonomiske ressourcer.
Andre vil kræve yderligere økonomi.
På kort sigt vil vi arbejde videre med bl.a.: ny hjemmeside, inddragelse af flere frivillige, aktiviteter for
børn og unge samt børnefamilier, fredslys sammen
med spejderne, dåbsbrev til forældre og musikarrangementer. Af aktiviteter, vi vil sætte fokus på i 2018
og de kommende år, kan bl.a. nævnes: yderligere
fokus på børne- og ungdomsaktiviteter, familiegudstjenester, dåbsjubilæum, at være kirke ude i sognet,
kirkehøjskole, lysglobe i kirken og helhedsplan for
kirkegården.

På Jyderups Menighedsråds visionsdag blev det bl.a.
besluttet at sætte fokus på børne- og ungdomsaktiviteter.

Menighedsrådet har besluttet, at opfølgning på visionsdagen sættes på dagsordenen til hvert menighedsrådsmøde fremover, så vi hele tiden holder fast i vores
visioner og fokusområder.

Kirkens opgave

I kirkens forkyndelse vil vi have fokus på gudstjenesten og de kirkelige handlinger og aktiviteter. Det
er vort ønske, at kirkens forkyndelse står i gensidigt
samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Kirkens
opgave er at formidle evangeliet om Jesus Kristus.
Dette sker bl.a. gennem højmessen, specielle gudstjenester, musik, foredrag, studiekredse og øvrige
aktiviteter i Jyderup Kirke og Sognegård, på byens
plejehjem og rundt omkring i sognet, hvor vi mødes.
Så med Kristus i centrum er der måske alligevel
sket en åbenbaring gennem menighedsrådets visionsdag. I Johannes Åbenbaring står bl.a.: ”Den, der har
øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.” Vi
har i hvert fald i fællesskab i Jyderup menighedsråd
ladet os inspirere til gavn for det kirkelige liv i sognet.

Nyt fra sognene
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Juleaften på Toftebjerggård
Skal du sidde alene juleaften, eller kender du nogen, der skal?
Igen i år er der mulighed for at fejre juleaften hos
Mette Brink og Søren Skou Larsen.
Fællesskabet er rammen for en hyggelig juleaften
for voksne med alt, hvad der hører sig til. Juleaften
holdes i hjemlige og rolige omgivelser, Langevang
4, Stigs Bjergby. Der vil være hyggeligt samvær med
julemad, juletræ og de traditionelle julesalmer/-sange.
Der vil være en pakke til hver gæst. Det er gratis at
deltage. Vi åbner døren for 3-5 gæster – forbeholdt
borgere fra pastoratet ”Kirkerne i Mørkøv”. Hvis der
er en udfordring ang. transport, vil vi prøve at løse
det ved fælles hjælp.

Tidspunkt: Fra kl. 16.30 og frem til kl. ca. 23.00 den
24. december 2017.
Tilmelding påkrævet: Telefon 26 45 77 02 (træffes
bedst efter kl. 17.00) eller mail mettekgbrink@gmail.
com senest den 10. december 2017.
Navn, adresse og telefonnummer skal opgives ved
tilmelding.
Deltagerne vil blive kontaktet efterfølgende (senest
d. 15. december).
Vel mødt, Mette Brink og Søren Skou Larsen

Kirkehøjskole i Jyderup
Bibelens fortællinger fra en ende af
Vinteren 2018 afholder Jyderup Sogn kirkehøjskole for
alle interesserede. Formen er dels undervisning, dels
samtale. Sognepræst Lars Ulrik Jensen genfortæller
Bibelen med fokus på de menneskelige sider af de bibelske hovedpersoner. Vi begynder med begyndelsen.
Onsdag den 10. januar, kl. 19-21

Urhistorien

Vi hører om den samspilsramte familie Adam og Eva
og deres børn Kain og Abel og om Noa, den første
dommedagsprofet, der fik et alkoholproblem. Vi hører
også om babelstårnet, som var menneskets forsøg på at
overtræde sine grænser, samt Guds reaktion på det.
Onsdag den 24. januar, kl. 19-21

Abraham

Troens stamfar for hele tre religioner var en mærkelig
lille mand, der havde meget svært ved at tro på alt det,
som Gud lovede ham. Derfor tyede han ofte til at løse
problemerne for Gud. Hør om ønsket og om uønsket

graviditet, og om hvordan Gud kommer meget sent på
banen.
Onsdag den 7. februar, kl. 19-21

Jakob og hans sønner

Det er historien om en dysfunktionel familie, fuld af
svigt og svig, men også om den store kærlighed og om
en mønsterbryder, der ender som statsmand.
Onsdag den 21. februar, kl. 19-21

Moses – profet mod sin vilje

Fortællingen om Moses bærer hele historien om både
den jødiske og den kristne påske. Moses forsøger at
undslå sig sit kald, men må meget mod sin vilje stå
i spidsen for de mægtigste undere og de mørkeste
handlinger.
Kirkehøjskolen foregår i Jyderup Sognegård.
Deltagelse er gratis.

Ny kirkesanger i Hjembæk-Svinninge
Peter Kornbech Grell er ny kirkesanger i HjembækSvinninge sogn.
Peter er bosat i Bjergsted sammen sin kone Lene, der
også er sanger. Han kommer fra Aarhus, hvor han er
uddannet lærer. I dag underviser han bl.a. i musik ved
Kalundborg Friskole.
”Sang og musik har altid været en meget væsentlig del af mit liv – både som hobby og som levevej”,
fortæller den nye kirkesanger, der også spiller bas, og

kommer til Hjembæk-Svinninge med erfaring som
kirkesanger fra andre kirker.
Peter har taget en uddannelse som klassisk sanger
hos prof. ved Det Jyske Musikkonservatorium, Peer
Birch. Det gav ham ansættelse som sanger i Den Jyske
Opera og i Det Kongelige Operakor, hvor han har deltaget i talrige opsætninger – både som korist og solist.
Menighedsrådet og ansatte byder Peter velkommen
til sognet og håber på et godt samarbejde.
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Min favorit julesalme
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Min favorit julesalme
Af Henriette Barkholt, Jyderup
I Juletiden er en af mine store
glæder at synge de dejlige sange
og salmer, som vi har tradition for
at synge hvert år ved forskellige
julesammenkomster. Og der er
især én salme, der gør, at det bliver
Jul for mig: ”Lad det klinge sødt i
sky!” Julemorgen er det en fryd at
brøle med på det jublende råb af
glæde, salmen indeholder. Særligt
omkvædet bringer juleglæde frem
i hjertet.
Nu er sket til jordens held,
hvad os meldte Gabriel,
Guds engel fin.
Her bringes vi tilbage til Marias
glæde, da hun bebudes, at hun skal
føde et barn, som vil forandre ALT
– og Maria jubler også!
Men for mig er kernen i julebudskabet indeholdt i sidste del af
omkvædet:
Født er Herren af en mø,
og vi ej fødes til at dø.
Gud med os, Immanuel,
Immanuel!
Er der et bedre kampråb mod det
onde, vi møder, uhyrlighederne vi

hører om i verdens nyheder - mod
den kolde angst, vi står i overfor
død og lidelse?!
Født er Herren af en mø,
og vi ej fødes til at dø!
Gud kom til os født af en almindelig, sårbar, ung kvinde. Han påtog
sig vores magtesløshed overfor død
og lidelse. Viste, at nok er det en
livsbetingelse – et grundvilkår – vi
intet kan stille op overfor, at vi
skal dø! Vi skal miste livet – det liv
som vi, sammen med samfundet
og sundhedssystemet gør alt for at
forlænge og holde fast i! Vi skal se
livet blive slukket hos dem, som vi
elsker og er forbundet med igennem livet – ægtefæller, forældre,
børn og venner – kort og koldt
sagt: Vi lever vores liv, og så dør vi!
Men salmen understreger, at vi
ikke fødes til at dø! Vi fødes til at
leve! Til at leve et liv her og nu,
med alt, hvad det indebærer, med
bøvl og besværligheder, ja, men
også med glæde! Glæden over de
små ting, som en god kop kaffe,
at have fået et knus eller bare et
lille nik til hilsen på dagens gåtur.
At der er så meget godt i verden,
selvom det ikke når nyhedsoverskrifterne eller går viralt på de

digitale medier.
Nu vrøvler hun vist, hende præsten! Ja, men når tvivlen, angsten
og frustrationerne vælter ind over
os, så er det fantastisk at skråle,
nej, juble: Vi ej fødes til at dø! som
en protest, et kampråb mod alt,
der kan kue – undertrykke vores
liv. Et kraftfuldt slagord for, hvad
kristendommen – hvad Gud vil os
med sin indgriben og indtræden
ved Jesus Kristus.

Faktaboks:

Det hebraiske ord ’Immanuel’
betyder: ’Gud med os!’
Salmen er oprindelig en latinsk
julevise fra det 14. århundrede:
»Resonet in laudibus«. Den
blev oversat flere gange i reformationens første år i Danmark
og blev optaget i Malmøsalmebogen 1529 i en oversættelse af Arvid Pedersen. Herfra
gik den ind i de efterfølgende
danske salmebøger. I 1837
nyoversatte Grundtvig den
latinske julevise, og den blev
optaget i Psalmebog for Kirke
og Hjem 1897. Denne version
blev dog let bearbejdet af Th.
Laub i 1918, da han fandt frem
til visens originale melodi.
Den er optaget i Den Danske
Salmebog 1953 og 2002.
Den danske salmebog nr. 115

Kalkmaleri fra Jyderup Kirke: Maria fremholder sit barn for de tre konger.
Hun er kronet og ligger i en seng med Josef bagved. Også staldens dyr og
stjernen ses.

1 Lad det klinge sødt i sky:
Længe leve Kongen ny,
Zions konge, barnebly!
Han kom til jord,
som os profeten spå’ de.
Eja, eja!
Nu er sket til jordens held,
hvad os meldte Gabriel,
Guds engel fin:
Født er Herren af en mø,
og vi ej fødes til at dø.
Gud med os, Immanuel,
Immanuel!

De ni sogne 

Jul i Grønland

7

Jul i Grønland
Af Kathrine Kjærgaard
I Grønland begynder julen om
eftermiddagen den første søndag
i advent, når julestjernen bliver
tændt i vinduer i alle grønlandske
hjem; og den varer frem til Helligtrekongersdag den 6. januar.
Tusinder af julestjerner lyser op
i mørket og skaber sammen med
sneen og nordlyset en fortættet
stemning.

Herrnhuter i Grønland

Den typiske orange eller røde julestjerne med fem takker er foldet
af papir og blev ført til Grønland
Nuuk ved juletid er tegnet af Malinanguaq Marcussen Mølgaard.
af herrnhuterne. Ifølge en usikker tradition er stjernen opfundet
i byen Niesky et stykke øst for
ninge i Danmark til Paarørende
depunkt i den grønlandske jul.
Dresden i 1773, hvor undervisheroppe.”
Juletræer af kosteskafter
ningen i tredimensionel geometri
Statsradiofonien (DR) greb den
Juletræet kom til Grønland midt
blev anskueliggjort i håndgjorte
gode idé, og siden er der hvert
i 1800-tallet, hvor det kendes
stjerner i papir, som i forskellige
eneste år blevet sendt julehilsener
fra danske embedsmands- og
mere eller mindre forsimplede for- fra Danmark til Grønland. Frem
præstehjem. Der var i Grønland
mer bredte sig overalt, hvor der var til 1985 i radioen, siden da som
herrnhutere, herunder Grønland.
fjernsynsprogram. Dette program, det særlige problem, at der ikke
vokser træer, og at alt træ enten
Ganske vist forsvandt herrnhusom i år sendes for femogfirsindser drivtømmer fra de sibiriske
terne fra Grønland år 1900, men
tyvende gang, og som allerede
skove eller importeret. Det førte
deres aftryk på det grønlandske
længe har indtaget pladsen som
til, at man lavede juletræer af pæle
samfund – der omfattede meget
verdens ældste eksisterende radio/
eller kosteskafter, som der blev
andet end julestjernen – kan stadig tv-program, slutter med, at delboret huller i, hvor man indsatte
spores. I kirkelivet blandt andet
tagerne synger den grønlandske
i en langsom, intens, undertiden
julesalme Guuterput qutsinnermiu enebærgrene, hvorpå julepynt og
lys kunne anbringes. Den form for
næsten tåremættet fremførelse af
(om englenes sang julenat) af den
juletræer kendes endnu langt op i
kirkesangen, således som man på
grønlandske salmedigter Rasmus
1960’erne, men er i dag – så vidt
eksemplarisk vis oplever, når juleBerthelsen (1827-1901). Efter
jeg ved – fuldstændig forsvundet
salmen ”Guuterput” fremføres.
første vers tier orglet, forsamlinbortset fra steder, hvor de fastholgen rejser sig, og resten af salmen
Ingen jul uden Guuterput
des af ceremonielle grunde, blandt
fremføres med stigende intensitet
Sommeren 1932 – få år efter der
andet i domkirken i Nuuk.
a capella, mens tårerne strømvar blevet etableret radioforbindel- mer ned ad kinderne på mindst
se mellem Danmark og Grønland
Hvis man vil høre mere om
halvdelen af de tilstedeværende.
– skrev den energiske og initiaGrønland og julen i Grønland,
Dette storslåede sceneri - nu med
tivrige fangstleder fra Anlægget
så fortæller Kathrine om det i
en menighed, hvor kvinderne er
Prøven i det nordvestlige Grøn”Tirsdagstræf” den 12. decemiført farvestrålende nationaldragland, Andreas Lund-Drosvad, til
ber i Skamstrup Præstegård kl.
ter og mændene hvide, nystrøgne
Statsradiofonien og spurgte, om
15.00-17.00.
anorakker - gentages i hver eneste
ikke ”Stationen hen under Jul en
Se også koncert med grønkirke i Grønland fra nord til syd,
Nat eller to kunde sende gratis
landskoret Aavaat i Holmstrup
fra øst til vest juleaften og igen
julehilsner fra Forældre og Slægtjulemorgen og er det gribende høj- Kirke den 3. december.
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Nyt fra Indre Mission og kirkebøgerne

Indre Mission
December
Tirsdag d. 5. kl. 19.00: Adventsmøde v. missionær
Henrik B. Jensen, Skovlunde. Bogsalg: Julebøger
m.m.
Tirsdag d. 12. kl. 19.00: Bibelkredsmøde. Andet Brev
til Thessalonikerne kap. 1.
Fredag d. 29. kl. 19.00: Julefest v. fritidsforkynder Kai
Lund, Herlev.
Januar
Evangelisk Alliance Bedeuge:
Søndag d. 7. kl. 14.30: Luthers Mission, Mørkøv.
Tirsdag d. 9. kl. 19.00: Indre Mission, Jyderup.
Torsdag d. 11. kl. 19.00: Kristen Center, Jyderup.
Onsdag d. 10. kl. 19.00-21.00: Vi følger Kirkehøjskolen om Bibelen, Gammel Testamente v. pastor Lars
Ulrik Jensen, Sognegården, Jyderup.
Tirsdag d. 16. kl. 19.00: Taler sømandsmissionær
Hanus Poulsen, Slagelse.
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Onsdag d. 24. kl. 19.00-21.00: Vi følger Kirkehøjskolen om Bibelen, Gammel Testamente v. pastor Lars
Ulrik Jensen, Sognegården, Jyderup.
Tirsdag d. 30. kl. 19.00: Årsmøde.
Februar
Onsdag d. 7. kl. 19.00-21.00: Vi følger Kirkehøjskolen om Bibelen, Gammel Testamente v. pastor Lars
Ulrik Jensen, Sognegården, Jyderup.
Tirsdag d. 13. kl. 19.00: Taler missionær Lennart
Grønkjær-Davidsen, Slagelse.
Onsdag d. 21. kl. 19.00-21.00: Vi følger Kirkehøjskolen om Bibelen, Gammel Testamente v. pastor Lars
Ulrik Jensen, Sognegården, Jyderup.
Alle er meget velkomne til møderne.
Hvis ikke andet er angivet, afholdes møderne i
Indre Missions hus, Drivsåtvej 35, Jyderup.
Kontakt: Finn Hansen, telefon: 59 27 71 02
Mail: finn.agnete@hansen.mail.dk

Hvad gør jeg i tilfælde af...
Lov om obligatorisk digital
selvbetjening trådte i kraft 1.
december 2013.
Det betyder, at det for borgeren
er en pligt at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger på
www.borger.dk
De nye løsninger omfatter
Omsorgs- og ansvarserklæring
Ansøgning om navngivning
Ansøgning om navneændring
Anmodning om begravelse eller
ligbrænding
Har man ikke mulighed for
at benytte sig af den digitale
selvbetjening, er det stadig
muligt at bruge papirblanketter,
som kan hentes på:
www.personregistrering.dk
Fødsel
Når moderen er gift: Fødsel og
faderskab registreres automatisk.
Når moderen er ugift: Fælles

forældremyndighed kan registreres via www.borger.dk

bærer barnet) medbringes til
dåbssamtalen.

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
fortsat ved henvendelse til
sognepræsten eller kirkekontoret. Her kræves ingen digital
ansøgning. Navne og adresser
på 3-5 faddere (inkl. den, der

Bryllup
Tidspunkt for bryllup aftales
med præsten. I god tid før
vielsen – dog maks. 4 måneder
før – skal en ”Prøvelsesattest”
indhentes via bopælskommunen. Attesten samt navn og
adresse på to vidner medbringes
til samtalen med præsten.
Dødsfald
Et dødsfald anmeldes via www.
borger.dk. En kirkelig begravelse eller bisættelse aftales med
præsten, mens bedemanden
kan hjælpe med kiste og andre
praktiske ting samt evt. den
digitale anmeldelse.
Mistet attest
Attestudstedelser sker via www.
borger.dk eller ved henvendelse
til sognepræsten/kirkekontoret i
bopælssognet.

Børnesiden

De ni sogne 
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Minikonfirmand i Hjembæk-Svinninge
Efter nytår indbydes alle børn i 3. klasse til minikonfirmandundervisning.
Til minikonfirmand lærer man gennem leg, historier
og kreative aktiviteter kirken, dens ansatte og kristendommen bedre at kende. Hver gang vil der blive
serveret lidt at spise og drikke.
Vi mødes eftermiddage kl. 14.30 til 16.00, onsdage
efter skoletid. Forløbet begynder sidst i januar og slutter midt i april. Børnene indbydes via brev, som deles
ud på skolen i Svinninge.
Sognemedhjælper Elsebeth Dyekjær Kruse
og sognepræst Asbjørn Janke Hansen.

Snedronningen som musical
Den 28. januar kl. 17.00 opfører Svinninge Kirkes
børnekor H.C. Andersens eventyr ”Snedronningen” i
Svinninge Kirke.
Snedronningen er et dejligt eventyr om det onde
og det gode, og om at lade hjertet vinde over forstanden. Børnekoret øver sig hele weekenden og opfører
stykket søndag eftermiddag.
”Djævelens spejl gik i tusind bittesmå stykker, for
djævelen havde konstrueret et sindrigt spejl. Det var
sådan indrettet, at alt godt og smukt, som spejlede
sig deri, straks blev grimt og kedeligt og ondt at se
til.

Og se, hvor kedelig og trist Guds hele skaberværk
kom til at se ud i spejlet. Nu fik djævlene den idé, at
de ville spejle den gode Gud selv. Men på vejen op til
himlen lo de så meget over det, der ville ske, når Gud
spejlede sig, at de tabte spejlet, og det splintredes i
millioner af stykker. Og sådan gjorde det i grunden
endnu mere skade end før. For nogle fik splinter
af troldspejlet i hjertet, og de hjerter blev kolde og
hårde. Andre fik dem i øjnene, og alt så forvredet
ud.”
Sådan en splint rammer drengen Kay i hjertet, og
en anden rammer ham i øjet.
Nu bliver han draget mod
den smukke, men iskolde
Snedronning og hendes slot.
I Snedronningens rige
bliver forstanden stærk og
tanken skarpsindig, men
hjertet koldt som is.
Da Kay forsvinder, beslutter Gerda sig for at drage ud
i verden for at finde ham.
Rejsen fører hende gennem
blomsterkonens skønne
have, prinsen og prinsessens
overdådige slot og røverkællingens barske rige.
Kom og se, hvad en rigtig
ven er gjort af. Der er fri
entre.
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Hverdags- og specialgudstjenester
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Hverdags- og specialgudstjenester
November
Søndag d. 26. nov. Svinninge

Onsdag d. 20. dec. Svinninge

Skolejul og børnekor

Til højbords med
Reformationen

Sted: Svinninge Kirke kl. 15.00

Sted: Svinninge Kirke kl. 9.30 og
10.30
Ved skolens to juleafslutninger
medvirker bl.a. kirkens børnekor.

Onsdag d. 29. nov. Kundby

Fredag d. 22. dec. Kundby

Efterårsmeditation

livsforandrende. Gudstjenesten vil
tage fat i et af de Jesus-ord, der er
centrale i Det nye Testamente. Der
er fællesspisning i Sognehuset bagefter. Tilmelding til spisning sker
til Hans Georg Glumby: 23 62 90
64 – helst en uge før.

Juleindledning for hhv. børnehus/dagpleje og skole

Onsdag d. 28. feb.
Kirkerne i Mørkøv

Søndag d. 3. dec. Kundby

Søndag d. 31. dec. Kundby

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Musikgudstjeneste med De ni
læsninger.
Kor og konfirmander medvirker.
Efter gudstjenesten byder vi på
gløgg og småkager.
De ni læsninger er oprindelig en
engelsk tradition, der går tilbage til
slutningen af 1800-tallet.
Ni udvalgte tekster fra Bibelen
læses op af konfirmander afbrudt
af fællessang, korsang og anden
musik.

Sted: Kundby Kirke kl. 14.00
Lad os slutte det gamle år og sige
velkommen til det nye med en
gudstjeneste og et glas champagne.

Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00
Det er gratis og ALLE er velkomne.

Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Årets sidste efterårsmeditation.

December
1. søndag i advent

Søndag d. 10. dec. Kundby

2. søndag i advent –
vi synger julen ind

Sted: Kundby kirke kl. 10.30
Vi synger julen ind med de kendte
og nogle af de ukendte julesalmer.
Søndag d. 10. dec. Svinninge

Jul med Svinningekoret

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30

Sted: Kundby Kirke kl. 09.30 og
kl. 11.00

Nytårsaftengudstjeneste

Januar
Mandag d. 1. jan.
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste med
efterfølgende spisning

Fastelavn

Søndag d. 11. februar er der i
flere kirker festlige fastelavnsgudstjenester for store og små.
Kom udklædt eller bare som
dig selv.

Nytårsgudstjeneste

Sted: Frydendal Kirke kl. 16.00
Sammen fejrer vi det nye års
komme ved denne nytårsgudstjeneste, og efter gudstjenesten byder
vi på et lille glas, så vi kan skåle og
ønske hinanden godt nytår. Alle er
hjertelig velkomne.
Lørdag d. 13. jan. Svinninge

Bamsegudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Tag din bamse med, når der er
familiegudstjeneste i Svinninge
Kirke.
Onsdag d. 31. jan.
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste med
efterfølgende spisning

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Det er gratis og ALLE er velkomne.

Februar
Svinningekoret glæder sig til at
Tirsdag d. 6. feb. Svinninge
synge et juleprogram ved gudstjeHverdagsgudstjeneste
Foto:
Asbjørn Hansen
ElsebethSted:
D. Kruse.
nesten
i Svinninge
Kirke 2.og
søndag
Svinninge Kirke kl. 17.00
i advent.
En kort og anderledes gudstjeneste v. Mette Kruse Andersen.
Jesus talte ofte provokerende og

Hjembæk Kirke kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der sjov i
Hjembæk Forsamlingshus med
tøndeslagning og røde pølser
(30,- kr. pr deltager). Tilmelding kan ske til Marianne
Pilegaard på mobil 61 74 75 48
indtil 8. februar.
Kirkerne i Mørkøv,
Skamstrup Kirke kl. 10.30:
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller
i konfirmandstuen. Det er gratis, og alle er meget velkomne.
Kundby Kirke
Fastelavns- og spillemandsgudstjeneste med spillemændene Baggårdens Bolsjer.
Efterfølgende skal katten slås
af tønden i forsamlingshuset.

10.30 KK

19.30 KK

15.30 KK

10.30 KK

Ingen

9.15 KK

10/12 2. søndag i advent

17/12 3. søndag i advent

24/12 Juleaften

25/12 Juledag

26/12 2. juledag

31/12 Julesøndag

Seksagesima

9.15 KK

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

10.30 AH

Hjembæk

Ingen

Ingen

10.30 MKA

Ingen

Ingen

Svinninge

14.00 AH

Ingen

9.00 LW

Ingen

Ingen

Svinninge

10.30 MKA

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

Se Jyderup

Hjembæk

Ingen

Ingen

Ingen

11.00, 13.00
og 15.00 AH

Ingen

10.30 AH

Ingen

Svinninge

10.30 AH

Svinninge

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

Kundby

10.30 LW

Ingen

10.30 LW

10.30 LW

Ingen

Kundby

14.00 LW

10.30 LW

10.30 LW

14.00 og 16.00
LW

09.00 AH

10.30 LW

10.30 LW

Kundby

Ingen

Kundby

9.00 LUJ

10.30 LUJ

Jyderup

9.00 LUJ

Jyderup

10.30 LUJ

9.00 HEB

10.30 HEB

9.00 LUJ

Jyderup

10.30 LUJ

9.00 HEB

10.30 LUJ

9.00 HEB

14.00 LUJ

Jyderup

Ingen

Ingen

9.00 HEB

13.30 LUJ og
16.30 LUJ

10.30 HEB

Spisning

Ingen

Ingen

9.15 KK

10.30 JOKK

Mørkøv

Ingen

9.15 JOKK

10.30 KK

9.15 JOKK

Ingen

Mørkøv

10.30 KK

Ingen

14.00 AH

14.00 AH

13.00 og 16.00
JOKK
9.15 KK

10.30 AH

Ingen

10.30 MKA

Hjembæk

Ingen

Hjembæk

10.30 JOKK

9.15 KK

10.30 JOKK

Mørkøv

9.15 KK

Mørkøv

Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk

Ingen

9.15 JOKK

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby

10.30 KK

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby

Ingen

9.15 JOKK

Ingen

14.30 JOKK

Ingen

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby

Ingen

Stigs Bjergby

Familiegudstjeneste

10.30 KK

25/2 2. søndag i fasten

10.30 JOKK

Ingen

Ingen

Frydendal

9.15 KK

Ingen

Ingen

Ingen

16.00 JOKK

Frydendal

Ingen

10.30 JOKK

Ingen

14.00 KK

Ingen

Ingen

Ingen

Frydendal

Ingen

Frydendal

AH = Asbjørn Hansen LW = Lene Wadskær JOKK = Johannes Kristensen HEB = Henriette Barkholt
MKA = Mette Kruse Andersen KK = Kathrine Kjærgaard LUJ = Lars Ulrik Jensen

Ingen

10.30 KK

9.15 JOKK

Skamstrup

Ingen

18/2 1. søndag i fasten

11/2 Fastelavn

4/2

Februar

28/1 Septuagesima

10.30 JOKK

21/1 3. søndag efter H3K

10.30 JOKK

9.15 KK

1. søndag efter H3K

7/1

Ingen

14/1 2. søndag efter H3K

Nytårsdag

1/1

Skamstrup

9.15 JOKK

3/12 1. søndag i advent

Januar

Skamstrup

10.30 KK

Skamstrup

December

26/11 Sidste s. i kirkeåret

November

9.00 LUJ

10.30 HEB

9.00 HEB

10.30 LUJ

Holmstrup

9.00 LUJ

10.30 HEB

9.00 LUJ

10.30 HEB

Ingen

Holmstrup

Ingen

10.30 LUJ

10.30 HEB

15.00 LUJ

9.00 HEB

10.30 LUJ

9.00 LUJ

Holmstrup

10.30 LUJ

Holmstrup

Musik-gudstjeneste

Kirkekaffe
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Arrangementer og koncerter - se også www.sogn.dk

November
Lørdag d. 25. nov. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård,
konfirmandstuen kl. 14.00
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe.
Alle er velkomne.

December
Lørdag d. 2. dec.
Kirkerne i Mørkøv

Julemarked

Sted: Stigs Bjergby Kirke og
Forsamlingshus kl. 14-17
I samarbejde med Beboer-, Støtteog Idrætsforening afholder Kirkerne i Mørkøv julemarked. Vi starter
i Stigs Bjergby Kirke, og herefter
går vi ud og tænder juletræet. Så
åbner boderne i forsamlingshuset,
og der er salg af nisser, dekorationer, hjemmebagte æbleskiver og
andet godt. Kl. 16 opfører minikonfirmanderne deres krybbespil
på scenen i forsamlingshuset. Alle
er meget velkomne.
Søndag d. 3. dec. Holmstrup

Koncert med Aavaat

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00

Det grønlandske kor Aavaat er et
amatørkor, hvor alvor og folkelighed smelter sammen.
Aavaat har hjemsted i København.
Koret har et repertoire på omkring
200 grønlandske sange.
20 sangere og én dirigent synger
smukke grønlandske sange, iført
nationalkostumer.
Koret er især kendt fra DR´s udsendelse - ”Julehilsen til Grønland”.
Koret har eksisteret i over 20 år.
Koncerten vil vare ca. 1 time, og

der vil blive mulighed for at snakke
med koret og købe jule cd’er.
På gensyn i Holmstrup Kirke.
Og på Grønlandsk - (Holmstrup
Kirkemi takunissarsi qilanaaraarput).
Søndag d. 3. dec.
Kirkerne i Mørkøv

Tænd lyset dag

Sted: Skamstrup Mølle og Skamstrup Kirke
I samarbejde med Møllelauget og
Foreningen Skamstrup og Omegn
samles vi om at tænde lyset, og at
julemåneden begynder. Vi mødes
kl. 16 ved møllen og synger sammen i kirken kl. 16.30. Herefter
går vi i fakkeltog til forsamlingshuset, hvor der serveres noget godt at
spise og drikke til alle. Velkommen
til store og små!
Tirsdag d. 5. dec. Kundby

Julekoncert med
gospelkoret

Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
Onsdag d. 6. dec.
Kirkerne i Mørkøv

Julekoncert

Sted: Mørkøv Kirke kl. 19.30
Kom og oplev julens sange sunget
og fortolket af vores fantastiske
lokale kor ”Meer-Musik” under
kyndig ledelse af Annelise Van
der Meer. Det plejer at være en
stor fornøjelse af høre, hvordan
de muntert fortolker og leget med
kendte danske julesange. Der opføres også Christmas Carols og andre
udenlandske julesange. Traditionen
tro vil der også blive rig lejlighed
til at synge med på nogle af vores
kendte danske julesalmer. Det
et et program, som får os bragt i
julestemning, så kom og vær med
denne aften. Det er gratis, og alle
er velkomne.
Lørdag d. 9. dec.
Kirkerne i Mørkøv

”Syng i kor” for en dag
Sted: Mørkøv Kirke
kl. 12.30-16.00

De ni sogne

Oplev den fælles glæde ved at
synge i kor. Vi synger julens sange
og øver os indtil kl 15.00 hvor
dørene åbnes til koncert, fællessang
og julehistorie. Alt dette krydret
med lidt julelækkerier. Hele arrangementer er for alle, både børn og
voksne, der har lyst til at synge.
Tirsdag d. 12. dec.
Kirkerne i Mørkøv

Tirsdagstræf: Julemøde

Sted: Skamstrup Kirke og Præstegård kl. 15-17
Vi starter i kirken og derfra over i
præstegården, hvor Kathrine Kjærgaard fortæller om Grønland og
jul i Grønland. Der er kaffe, kage,
sang og hyggeligt samvær. Det er
gratis og alle er velkomne.
Onsdag d. 13. dec.
Kirkerne i Mørkøv

Adventskoncert med Jyderup Sangkor

Sted: Skamstrup Kirke kl. 19.30
Traditionen tro giver Jyderup Sangkor julekoncert i Skamstrup Kirke
til glæde for både korsangere og
publikum Det bliver ikke jul, før
Jyderup Sangkor har sunget julen
ind i Skamstrup Kirke! Korleder
Ulla Hempel dirigerer til akkompagnement af korets faste musikere
på klaver, tværfløjte, bas og trommer. 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 og alle
er velkomne.
Onsdag d. 13. dec. Kundby

Luciaaften

Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
Kundby Skole og gospelkor medvirker og der bydes på Luciabrød.

De ni sogne 
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Søndag d. 17. dec. Svinninge

Nøddeknækkeren – en
eventyrlig musikalsk
forestilling

Sted: Svinninge Kirke kl. 19.30

Januar
Torsdag d. 4. og 18. jan. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19-21
Der bliver strikket og hæklet. Gider man ikke det, kan man hæfte
ender og snakke. Kaffe 10 kr.
Lørdag d. 6. jan.
Kirkerne i Mørkøv

Hellig Trekongersfest
Der er eventyr for alle aldersgrupper, når Nøddeknækkerens tekster
forvandler virkeligheden til ren
magi. Med afsæt i Hoffmanns
eventyr og Tchaikovskys musik
fremfører skuespiller Nis BankMikkelsen og guitar/fløjte duoen
”Villén/Sjølin” det verdenskendte
værk for ung, såvel som ældre.
Der er ingen jul uden Nøddeknækkeren, en sand klassiker, der
emmer af eventyr, magi, dansende
snefnug, gigantiske juletræer,
yndige sukkerfeer, tindrende barneøjne, valsende blomster, frække
mus og meget mere.
Alle de kendte melodier bliver
spillet i helt nye arrangementer af
Linnea Villén og Allan Sjølin, der
begge er uddannede fra solistklassen på Det kongelige Danske
Musikkonservatorium.
En forestilling, du ikke vil gå
glip af i juletiden - til enhver, der
har barnetroen intakt – og til alle
os, som elsker jul.
Søndag den 17. dec.
Kirkerne i Mørkøv

De ni læsninger

Sted: Skamstrup Kirke kl. 19.30
Vi hører bibelske fortællinger
og musik om det store forløb
fra skabelse til fuldendelse med
julens evangelium og Jesu fødsel
midt i tidens fylde. Medlemmer
af menigheden læser teksterne, og
sammen synger vi salmer, som hører til. Bagefter serveres der et glas
vin i våbenhuset. Alle er hjertelig
velkomne.

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 14.00-16.30
Traditionen tro vil vi denne eftermiddag i præstegården sammen
runde julen af og tage fat på det
nye år. Karen Margrethe Gammelby og Beate Fog-Larsen vil
underholde med deres ”Stjerneskud”. Når man ser et stjerneskud,
må man ønske. Hvor de lander ved
man ikke, men med dette program
vil stjernerne falde ned mange forskellige steder, både geografisk og
i de tekster, toner og fællessange,
som ledsager de billeder, vi skal se.
Der bydes på et dejligt kaffebord,
og arrangementet afrundes ved at
tænde lysene på præstefamiliens
juletræ. Arrangementet er gratis,
og alle er velkomne.
Tirsdag d. 9. jan.
Kirkerne i Mørkøv

Tirsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 15-17
Inger Hansen kommer og tager
os med en tur til København – på
frimærker. Bagefter er der kaffe,
kage, sang og hyggeligt samvær.
Det er gratis, og alle er velkomne.
Tirsdag d. 16. jan. Jyderup

Præster på Herrens veje

Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
Paneldebat med præster i Jyderup
Sognegård. Se s. 16.
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Tirsdag d. 23. jan.
Kirkerne i Mørkøv

Sangaften: Kyndelmisse,
vinter og tidligt forår

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 19.30
Organist Michael Roespstorff og
kirkesanger Mona Hoelgaard inviterer til vintersangaften i præstegården. Vi skal synge sammen fra
Højskolesangbogen og høre bredt
fra den danske sangskat. Velkommen til fællessang, lidt godt til
ganen og hyggeligt samvær. Det er
gratis, og alle er velkomne.
Lørdag d. 27. jan. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård,
konfirmandstuen kl. 14.00
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe. Alle er
velkomne.
Søndag d. 28 jan. Svinninge

Snedronningen –
børnekorets musical

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
Svinninge Kirkes børnekor, Elsebeth, Kristin og Jóannes byder
hjertelig velkommen til at opleve
vores forestilling ”Snedronningen
- et eventyr frit efter H.C. Andersen” om kampen mellem det onde
og det gode. Kom og se, hvad en
rigtig ven er gjort af. Læs mere s. 9.
Søndag d. 28. jan. Jyderup

Fællessang

Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
Temaer for denne eftermiddag vil
være vintersange samt sange fra
kategorien Danmark.
Børge Nielsen og Birgitte Krossing
Hansen vil - som udgangspunkt vælge nogle sange/salmer, som vi
alle vil synge sammen.
Desuden vil der være mulighed for
at komme med forslag til andre
sange/salmer, fra højskolesangbog & salmebog, (inden for de
nævnte kategorier), og vi vil efter
bedste evne forsøge at efterkomme
ønskerne. Vi håber på en god
og hyggelig eftermiddag. Alle er
velkommen.
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Februar
Torsdag d. 1. og 15. feb. Kundby

Strikkecafé

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19-21
Der bliver strikket og hæklet. Gider man ikke det, kan man hæfte
ender og snakke. Kaffe 10 kr.
Søndag d 4. feb. Hjembæk

Kyndelmisse med Martino
Sted: Hjembæk kirke kl. 10.30

på Kunstakademiet i København.
I dette foredrag deler han sin viden
om lys og farver med os, lige såvel
som sin forundring og fascination over, hvor fantastisk lysets og
farvernes verden vidner om Guds
storslåethed. Et foredrag, der både
taler til den farveglade, den videnskabeligt indstillede, den filosofiske og den åndeligt søgende.
Der er fri entre.
Tirsdag d. 13. feb.
Kirkerne i Mørkøv

Tirsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 15-17
Aase Steensborg kommer og fortæller om ”Butik Aase” i Mørkøv.
Bagefter er der kaffe, kage, sang og
hyggeligt samvær. Det er gratis, og
alle er velkomne.
Hjembæk har en lang tradition for
at fejre kyndelmisse med en musikgudstjeneste. I år bliver det søndag
d. 4. februar. Som en særlig gæst
kommer sangeren Martino RenziLomholt, der til daglig synger i
Rigshospitalets Kirke. Martino er
baryton og har studeret klassisk
sang på MGK i København i tre
år. Han er opvokset på Ryslinge
Højskole på Midtfyn, hvor musikken fra begyndelsen var en stor del
af hverdagen. Nu er han begyndt
at komponere sine egne sange
inden for den rytmiske genre.
Her trækker han på sin klassiske
baggrund, men blander den med
en mere moderne musik. Martino
har for nylig udgivet sine første
to singler på Spotify og de øvrige
digitale musiktjenester.
Onsdag d. 7. feb. Svinninge

… Og der blev lys!

Sted: Svinninge Sognehus
kl. 19.00
Hvorfor kan vi se farver, og hvad
består farverne af? Hvad er lys?
Hvordan kan vi se?
Meningsfuldt foredrag ved Claus
Jørgensen Muldstrup om lys,
syn, farver og tro. Han er udlært
serigraf og grafiker og har studeret

Onsdag d. 21. feb. Kundby

Grønland, Luther og
kristendommen

Sted: Kundby Præstegård
konfirmandstuen kl. 19.00
Grønland fylder 98%! af det
danske rigsfællesskab. Hvad ved vi
egentlig om det store land?
Den røde tråd i Grønlands historie
de sidste 300 år er kristendommen, som blev bragt til landet af
den dansk-norske missionær Hans
Egede.
Foredraget beskriver, hvordan
Grønland blev kristnet og vejen til
den udvikling, som førte frem til
det moderne Grønland.
Thorkild Kjærgaard har i en
årrække virket som lektor og
institutleder ved Ilisimatusarfik/
Grønlands Universitet. Han er gift
med Kathrine Kjærgaard, der er
sognepræst ved Kirkerne i Mørkøv.
Lørdag d. 24. feb. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård
konfirmandstuen kl. 14.00
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe. Alle er
velkomne.
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Lørdag d. 24. feb. Jyderup

EneRum - koncert med
Sara Grabow

Sted: Jyderup Kirke kl. 15.00

Ord som nærvær, rumklang,
undren og autenticitet kendetegner
Sara Grabows musik og sang. Som
sanger, guitarist og komponist
har Sara Grabow sin helt egen
klang og stemme, som hun får til
at gå i spænd med kirkerummet.
I sine nye sange fortæller hun om
sin rejse de seneste par år - om en
søgen efter fordybelse og ro.
Sara fortæller: ”Jeg har igennem
flere år været optaget af rumklang.
Rummets Klang. Det har fået mig
til at gå ind i kirker og katedraler
for at lytte til smukke klange. Jeg
undrer mig over, at lyden synes at
have en særlig betydning i disse
hellige rum. Jeg får altid lyst til at
synge og at lade min stemme fylde
rummet. Jeg besluttede mig for at
indspille i Esrum Klosters abbedsal, som har en særligt smuk klang.
Det passede godt til det sted, jeg
var i min musikalske udvikling.
Jeg havde brug for at få skrabet
det overflødige væk. Jeg ville ind
til kernen og prøve at finde ud af,
hvem er jeg egentlig? Som sanger,
guitarist og komponist, når jeg
kun har mig selv at “klinge med”?
Det blev til en opdagelsesrejse i et
ydre såvel som et indre rum.”
Teksterne handler om længsel
og stiller spørgsmål. Er der noget
større end os selv? Kan et fordybet
EneRum skabe et mere autentisk
fællesskab? Mere nærvær? Hvordan kan vi få skabt pauser? Kan
musikken være med til at vise
vejen? Hvordan tager vi kvaliteter
fra EneRummet med ud i fællesskabet?
Der er gratis entré.
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Med Luther i fængsel IV
Af Mette Kruse Andersen
2017 har stået i reformationsfejringens tegn. I rækken af artikler
”Med Luther i fængsel” er det nu
tid at konkludere.
Netop i disse dage er det 500 år
siden, Luther slog sine teser op og
utilsigtet kom til at indlede eller
fremskynde voldsomme omvæltninger i Tyskland og hele Europa. Med
sin frygtløshed og skarpe intelligens
skabte han rystelser vidt omkring
sig. Han kom i begyndelsen uforvarende til at give signalet til splid
og kamp og opvågnen – til manges
glæde og stolthed ved at være menneske. Men måske også til unødig
splid og medfølgende lidelser.
Stadig aktuel?
Hans indflydelse blev enorm og
rystelserne varede længe. Spørgsmålet er, hvor vi er i dag? Er hans tid
rundet ud? Er han for langt væk?
Er der sket så meget andet og nyt,
så han nu ”kun” er et interessant
historisk fænomen? Eller kan hans
tanker stadig, og måske mere end
nogensinde, inspirere og oplive os?

os. Man kan ikke gøre sig selv fri,
man kan kun blive gjort fri. Kun i
overgivelsen, hengivelsen, troen kan
der ske noget - vil der ske noget.
Mennesket vil altid være fuldt ud
en synder, som ikke formår det
Efter gudstjenesten kom en kirke- gode af sig selv. Men i kraft af Gud
formår det alt. Mennesket er på en
gænger hen til mig og sagde, ”jeg
gang retfærdig og synder. Dette vil
vidste ikke, at Gud også længes
efter os… det er rart at vide, at det bestandigt være betragtninger, der
opliver, inspirerer og trøster, hvad
ikke kun er mig, der længes!”.
Svaret på det foregående spørgs- enten man er fængslet eller ej.
Luther var på mange måder et
mål: kan Luther stadig - og måske
strålende menneske, som kunne
mere end nogensinde - inspirere
ryste en hel verden. Med ægte ydog oplive os, må være, ja, det kan
myghed overbevist om, at det ikke
Luther stadig. I fængslet og alle
var ham selv, der skabte disse stråler
andre steder.
og rystelser. Det skyldes en overjordisk magt, som havde grebet ham
Man kan ikke gøre sig selv fri
Det hører til Luthers grunderken- og aldrig ville slippe ham. Således
grundede Luthers gudstro sig på et
delse, at vi ikke kan frelse os selv.
fundament, der er mere end solidt.
Uanset hvor meget vi anstrenger
og vil ikke andet
end at komme mig nær.
Kom altså nu til mig, søg og find mig,
så jeg kan komme til dig
og love og takke dig i evighed.

For nylig læste jeg ved en gudstjeneste i fængslet en af Luthers bønner
op:
Min Herre Jesus Kristus,
du er jo alles hyrde,
jeg det fortabte får,
der er faret vild,
jeg er angst og bange,
og jeg ville jo gerne være from,
have en nådig Gud og en god samvittighed.
Men nu hører jeg her,
at du længes lige så meget efter mig,
som jeg længes efter dig.
Det plager mig, at jeg ikke ved,
hvordan jeg kommer til dig,
hvordan jeg får hjælp.
I Luthers jubilæums-år er bl.a. udkommet danske nyoversættelser af Luthers
Men du bekymrer dig også om mig
bønner.
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Præster på Herrens veje
Tirsdag den 16. januar kl. 19.00 er der paneldebat
med lokale præster i Jyderup Sognegård.
Skal kirken drives som en virksomhed? Kan man
”skrue ned for Gud” til et bryllup? Kan kirken velsigne våben? Hvilken plads har overtro i kirken? Skal
man nedlægge kirker? Masser af spørgsmål kommer
frem, når man ser TV-serien ”Herrens veje”. Mange
ting er nok sat på spidsen og overdrevet for forståelsens skyld, men derfor er spørgsmålene reelle nok.
Denne aften stiller nogle af områdets præster op til
en debat om disse påtrængende emner.
Har du selv et spørgsmål, der er dukket op, mens du
sad i sofaen søndag aften, og som du gerne ville stille
til en præst – eller bare høre andres mening om – så
mød op.

Et håb er plantet
Over hele landet er der i anledning af Luther-jubilæet
blevet plantet håbs-træer.

Sognepræst Asbjørn Hansen gik foran med æbletræer i
en trillebør, da menigheden gik ud i byen for at plante
håbs-træer.

Ved årets sommerkirke for børn, hvor temaet var
”træ”, blev der på afslutningsdagen plantet et æbletræ.
Igen i oktober har der været æbletræsplantning –
denne gang i Hjembæk og Svinninge.
I Svinninge skete det i forbindelse med en særlig
Luther-gudstjeneste, hvor musikere fra gruppen ”Legerne” deltog med middelalderinstrumenter som fidel,
strygeharpe, lire og skalmeje.
Efter gudstjenesten førte to af musikerne an med
tromme og rebec, da menigheden bevægede sig ud i
byen for at plante æbletræer. Det siges, at da Luther
blev spurgt om, hvad han ville gøre, hvis jorden gik
under i morgen, svarede: ”Jeg ville plante et æbletræ”.
- Ved at plante et træ kan vi følge Luthers tanke vælge håbet og værne skaberværket. Nu står træerne
som synlige tegn på håb her i vores by, siger sognepræst Asbjørn Hansen.

I bil til kirke
I Hjembæk-Svinninge har man erfaret, at flere ikke
kommer i kirke, fordi der ikke er ”kirkebil”.
Men det behøver ikke være sådan, for måske er der
plads i bilen hos nogle, der kører alligevel.
Menighedsrådsmedlem Karen Skydsgaard opfordrer
nu bilejere til at melde sig, hvis man har lidt ekstra
overskud om søndagen. Man henter en lille pjece
i våbenhuset og skriver sig op som mulig chauffør.

Man behøver ikke tilbyde mere end en gang eller to
om måneden, men Karen vil stå for at koordinere, så
så mange som muligt kan komme i kirke i Hjembæk
eller Svinninge.
Man kan også ringe til Karen og blive skrevet op: 23
45 74 21. Samme nummer benytter man, hvis man
har brug for en kørelejlighed en bestemt søndag eller
hverdag.
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Karen syr quilts
Tekstilkunstner Karen Hvid udstiller i Sognegården i Jyderup fra januar 2018
Karen Hvid er autodidakt og bor i Ordrup ved Fårevejle. Hun syr art quilts - tekstile billeder, vægtæpper
m.m. af stoffer, bånd, garn og mix media. Hun siger
om sine værker:
”At sy art quilts oplever jeg som en anden måde at
male på. Baggrunden er mit lærred, og stofferne m.m.
er mine farver. Nogle af de stoffer, jeg arbejder med,
har jeg selv farvet og trykt. Som oplæg til mine værker bruger jeg ofte fotos, som jeg har taget.”
Karen har syet art-quilts siden 2007 og haft stor
glæde af at udfordre sig selv med forskellige nye
teknikker, som hun selv udvikler eller lærer på kurser.
Nogle af billederne har 3-dimensionelle effekter.
Udover art-quilts arbejder hun også med at fremstille
brugsting, julepynt og gratulationskort af tekstiler.
Se mere på www.karen-art.dk.
Der er fernisering i sognegården d. 14. januar kl.
11.30 til 14.00.

Andagter på ældrecentrene
Elmelunden

Lunderosevej

Rosenvænget

Svinninge Ældrecenter:

Tirsdag d. 5. dec. (LW)
Tirsdag 19. dec. (AH)

Tirsdag 2. jan. (DT)
Tirsdag 6. feb. (LW)

Onsdag d. 27. dec. (HEB)
Onsdag d. 24. jan. (LUJ)
Onsdag d. 21. feb. (LUJ)
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Onsdag d. 13. dec. (LUJ)
Onsdag d. 10. jan. (HEB)
Onsdag d. 7. feb. (LUJ)
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Torsdag d. 7. dec. (KK)
Torsdag d. 21. dec. (KK)
Torsdag d. 4. jan. (JOKK)
Torsdag d. 1. feb. (KK)
Alle andagter holdes kl. 13.30

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal

Hjembæk-Svinninge

Holmstrup

Kundby

Jyderup

St. Bjergby-Mørkøv

Torsdag d. 11. januar
Torsdag d. 22. februar
Møderne afholdes
i præstegården kl. 19.00.
Tirsdag d. 2. januar
Tirsdag d. 6. februar
Møderne afholdes
i præstegården kl. 19.00.

Tirsdag d. 2. januar
Tirsdag d. 30. januar
Møderne afholdes
i Sognehuset kl. 18.30.

Onsdag d. 17. januar kl. 14.00
Onsdag d. 7. februar kl. 16.00
Møderne afholdes
i sognegården.

Torsdag d. 11. januar
Torsdag d. 8. februar
Møderne afholdes kl. 19.00 i
sognegården i Jyderup.
Onsdag d. 13. december kl. 19.00 i
Stigs Bjergby Præstegård.
Torsdag d. 11. januar kl. 18.30
ordinært og fællesmøde i Skamstrup Præstegård.
Onsdag d. 21. februar kl. 19.30 i
Stigs Bjergby Præstegård.
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Kontaktoplysninger
Jyderup og Holmstrup
Kirke- & præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95

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

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

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

Kirkekontor v/ sekretær
Karen-Margrethe Nielsen
Træffes Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95
kmn@km.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem kl. 9 og 12
KBF sognepræst
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Træffetid: Mellem 10 og 12
undtagen mandag
Telefon: 59 22 62 95 / 29 39 69 73
Sognepræst
Henriette Barkholt
hbar@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
mellem kl. 10 og 12
Privat:
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
Telefon: 29 37 62 95
Organist
Birgitte Krossing
Telefon 40 15 53 06
Kirkesanger
Børge Nielsen
Telefon: 30 31 77 71
Menighedsrådsformand Jyderup
Freddy Ingholt
Kvamvej 12
4450 Jyderup
Telefon: 61 75 67 42

Menighedsrådsformand Holmstrup
Eva Schiøtt, Åmosevej 11,
Holmstrup, 4450 Jyderup
Telefon: 26 79 35 32
eva@degnen.dk
Kirkeværge Holmstrup Kirke
Per Malmos
Holmstrup Byvej 1, Holmstrup
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 73 78
Graver Holmstrup Kirke
Dorthe Rasmussen
Træffes på kirkegården
Telefon: 59 27 80 68
Træffetid tirsdag til fredag
mellem 12.00 og 12.30
Kirkebil
Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

www.jyderupkirke.dk
www.holmstrupkirke.dk

Kundby
Sognepræst
Lene Wadskær
Telefon 59 26 40 88/27 20 41 34
Mandag er fridag
Kundby kirkekontor
Bygaden 34, 4520 Svinninge
Telefon: 59 26 40 88/27 20 41 34
kundby.sogn@km.dk

Graverkontor
Graver Jytte Jensen
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 45 89
Kirketelefon: 29 79 10 89
jyj@km.dk
Organist
Karen Højland
Telefon 30 95 12 31
Kirkesanger
Carsten Hobolt
Telefon 23 25 51 50
Menighedsrådformand
Frank B. Schmidt
Bygaden 32B
4520 Svinninge
Telefon: 30 22 72 56
frankbschmidt@gmail.com
Kirkeværge
Lind Holmegaard
Bellisvej 10, Kundby
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 43 06/21 74 43 16
klholmegaard@c.dk

Facebook: Kundby Kirke
www.kundbysogn.dk

Kirkerne i Mørkøv
KBF sognepræst
Johannes O. K. Kristensen
Telefon: 59 27 51 47
jokk@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst (konstitueret)
Kathrine Kjærgaard
Kontor:
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 29 45 80 17
kkj@km.dk
Mandag er fridag
Kirkekontor v/ sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 51 47
lid@km.dk
Træffetid: Tirsdag-onsdag og
fredag fra 9-12.

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

Kirkeværge Skamstrup
Ikke udnævnt ved redaktionens
slutning.

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

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

Menighedsrådsformand
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9
4440 Mørkøv
Telefon: 26 27 46 57
Kirkeværge Stigs Bjergby
Søren Skou Larsen
Langevang 4, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 40 20 78 11
Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Telefon: 59 27 44 14
Kirkeværge Mørkøv
Dan Birk Kronbach
Nykøbingvej 57
4440 Mørkøv
Telefon: 40 89 16 63
Graver og -medhjælper Mørkøv
Ove og Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30
4440 Mørkøv
Telefon: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Træffes bedst mellem kl. 12 og 13,
undtagen mandag
Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 02
Mobil: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk
Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen
Rugvænget 3
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com

Organist Skamstrup-Frydendal
Michael Roepstorff
Telefon: 26 28 15 48
mbjr1983@gmail.com
Kirkesanger Skamstrup-Frydendal
Mona Hoelgaard Madsen
Telefon: 21 43 40 45
monahoelgaard@hotmail.com
Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester
og arrangementer i ”Kirkerne i
Mørkøv”.
Bestil kørsel hos Toftegaard Taxi,
Sdr. Jernløse, telefon
20 20 48 20 / 24 62 20 01.
Ring senest fredag kl. 16, når du
vil i kirke om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk

Hjembæk-Svinninge
Sognepræst og kirkekontor
Asbjørn Hansen
Kirkevej 6B
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 51 65/61 27 28 46
asha@km.dk
Deltids sognepræst og fængselspræst
Mette Kruse Andersen
Nordre Fasanvej 158, 4. th.
2000 Frederiksberg
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk
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Kirke- og kulturmedarbejder
Elsebeth Dyekjær Kruse
Strandbakken 67
4400 Kalundborg
Telefon: 23 83 67 77
elsebethkruse@hotmail.com
Graver
Jørgen Nielsen
Graverkontoret
Kirkevej 20 B
4520 Svinninge
Telefon: 20 19 20 97
graverkontoret@mail.dk
Organist og korleder
Kristin Lomholt
Telefon: 23 10 75 42
kristinlomholt@outlook.dk
Kirkesanger
Peter Kornbech Grell
Telefon: 31 79 51 89
petergrell@hotmail.com
Menighedsrådsformand
Kirsten Dahl
Solholm 10
4520 Svinninge
Telefon: 29 79 79 22
kisdahl@mail.dk
Kirkeværge Svinninge Kirke
John Jensen
Telefon: 28 51 13 83
abildgaard1718@gmail.com
Kirkeværge Hjembæk Kirke
Karin Bruun Borch
Telefon: 61 26 80 14
karinborch@gmail.com
Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Telefon: 59 26 53 83 / 40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

www.svinningekirke.dk

Luthers liv IV:
En reformator takker af
I anledning af 500-året for Reformationen bringer vi her den sidste af fire
artikler med højdepunkter fra Luthers liv.
I begyndelsen af 1546 opholdt Luther sig i fødebyen Eisleben for at mægle i en grevestrid. Han benyttede lejligheden til at holde en række prædikener. Den 15. februar
måtte han dog afbryde sin prædiken i Sankt Andreas
Kirche, da han var utilpas. Og to dage senere opgav han
at gå til et møde med den lokale grevefamilie. Han led af
åndenød og smerter i brystet. Hjertet var ved at sætte ud.
Da rygtet om den døende Luther spredtes, begyndte
hans venner og flere af hans sønner at indfinde sig. Hans
ven og kollega Justus Jonas og slotsprædikanten Michael

”Luther nåede en sidste gang
med klar stemme at bekende sin
tro på Kristus”

lutherske udgave af kristendommen i 1536.
Manden, der blev stemplet som kætter, men døde som
en from kristen.

Vigtigste kristne tænker i
moderne tid

Måske var det ikke helt sådan. Luther, der blev 62 år,
havde ikke skånet sig selv, men arbejdet på højtryk hele
livet og havde længe skrantet helbredsmæssigt. Han havde
trods sine hjerteproblemer heller ikke holdt igen ved middagsbordet aftenen inden sin død. Måske gik det ikke helt
så fredeligt for sig. Men på den tid blev en fredelig død set
som et billede på rettroenhed.
Og så alligevel. I store træk kan det meget vel være foregået sådan, selvom beskrivelsen er præget af, at de tilstedeværende Luther-tilhængere syntes, deres fortælling bidrog
så godt til billedet af Luther som den vigtigste kristne
tænker i århundreder. Den store reformator.

Coelius sørgede for, at Luther fik en
god, protestantisk død. Ingen katolsk
påkaldelse af helgener eller sidste olie.
Luther nåede en sidste gang med
klar stemme at bekende sin tro på
”Kristus, Guds søn, vor Helligånd
og frelser”, inden han ved to-tretiden
om natten den 18. februar mistede
bevidstheden, og hjertet ophørte med
at slå. Alle øjenvidner berettede siden
ivrigt om, at Luthers død var gået
naturligt til, og en tegner blev sågar
tilkaldt for at forevige billedet af den
store mand, der var sovet så usædvanlig værdigt og fredeligt ind.

Fra kætter til from kristen

Tilbage stod billedet af manden, som
angreb og forkastede paven, oversatte Bibelen, udløste hundrede års
religionskrige, afskaffede fem af de
syv katolske sakramenter, herunder
skriftemålet, og kun lod dåben og
nadveren være tilbage. Manden, der
formulerede Den Augsburgske Bekendelse, som kejser Karl V anerkendte i
1530, og som dannede grundlaget, da
Danmark overgik til den evangelisk-

Bragt med tilladelse fra Kristeligt Dagblad og Rasmus Juul

