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Plant håb
I anledning af 500-året for Luthers reformation af
kirken, er der mange tiltag i efteråret.
På årets sommerkirke blev der bl.a. plantet et håbsæbletræ. Se mere på side 12 og 13.
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Med Luther i fængsel

De ni sogne

Med Luther i fængsel III
Luther talte om to ”regimenter”: Guds Rige og verdens rige
– og hævdede, at vi lever i dem begge på én gang
Af Mette Kruse Andersen
Foto: Asbjørn Hansen
Ligesom i de to foregående artikler, er
fokus i denne artikel på, hvad Luthers
reformatoriske opdagelser kan betyde
for dem, der må leve i fængsel.

Synd og skyld fylder meget

De fleste af os ved godt, at synden
omfatter os alle. Vi ved, at vi ikke er
syndfrie. Og de fleste af os ved også
godt, at det ikke udelukkende er det
´syndige´, vi har gjort, der tegner os
Luther adskilte det åndelige og det verdslige men understregede, at vi
som mennesker.
lever
i dem begge samtidig.
I et fængsel fylder synden og skylden
ofte en stor del – både for de mennesker,
Her rammes man og forvandles man momentant,
der lever deres liv bag tremmer for en
og det forsvinder igen for så at vende tilbage – det er
kortere eller længere periode, men i høj grad også for
svært at fastholde.
mennesker, som aldrig har været i et fængsel. For der
I Guds Rige kan man leve frit, hengivent og sponer mange fordomme knyttet til et fængsel og det at
tant. I Verdens rige lever man angrende, påpasseligt
være ’dømt’. Synden fylder i visse tilfælde så meget,
at det kan synes som om, det udelukkende er det, der og beskyttende. Det er umuligt i et fængsel og alle
andre steder i øvrigt at fastholde barmhjertighedens
kendetegner et fængsel og menneskene i det.
Synden bliver uomtvistelig, og det bliver tydeligt, at bud. Det er til låns og rammer os momentant. Vi kan
vi ikke kan indrette samfundets menneskelige relatio- ikke stædigt fremkalde noget, som kun er til låns det vil uvægerligt blive til noget andet. Til noget der
ner efter barmhjertighedens bud. Det er både urealistisk og vil volde skade, hvis vi gjorde forsøget. Luther hører til vores ønske om at præstere, og som snører os
hævdede, at det ville fostre tyranniske tilstande, fordi ind i selvoptagethed.
Ifølge Luther er det kun i overgivelsen, hengivelvi stædigt ville fremkalde noget, som kun er til låns.
sen, troen - der kan ske noget. Sola fide (troen alene),
betonede han. Troen som en dynamisk instans, der
Vi lever i to riger på en gang
sætter os fri. Vi kan ikke sætte os selv fri, vi kan kun
Luther mener for klarheds skyld, at vi kan tale om
blive gjort fri.
to riger: Guds Rige og Verdens rige. Vi lever i dem
begge på én gang, hævder han. Fuldkommenhedens
rige hører fremtiden til og er i Guds hånd, men det er Regimente-tanken giver håb
Heldigvis er der de to regimenter.
også nært. Det er på samme tid fremtidigt og nærHeldigvis er Guds rige nærværende her
værende her og nu. Det rammer os og forvandler os
allerede nu – men momentant – vi kan ikke fastholde og nu. Heldigvis forvandles mennesker
momentant. Heldigvis, fordi det vidner
det. På den måde kan vi leve i de to riger på én gang.
om, at der er håb. Håb, når det ser allermest sort ud.
Dette opdelte liv styrer Gud med kærlighed på to
Det vidner om, at intet menneske er enten godt eller
måder – nemlig gennem to styreformer, som Luther
dårligt. Det vidner om, at vi er mere end det, vi har
kalder regimenter.
gjort. Det giver håb og tro på, at vi ikke hører enten
til det ene eller andet rige, men dem begge på en og
Også to riger i fængslet
samme tid.
I et fængsel lever man i udtalt grad i de to verdener.

Præsteliste
Jyderup og Holmstrup
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Telefon: 59 22 62 95 / 29 39 69 73
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Der sker så meget i De ni
sogne, at nyhederne denne
gang er på både side 4 og
5. Læs om den ny vikarpræst
i Kirkerne i Mørkøv, ny
organist i Jyderup,
strikkecafe og meget mere.

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

Sommerkirken var igen i år
en stor succes, hvilket de fine
billeder af glade børn
bevidner.

I anledning af 500 års
jubilæet er der stor fokus på
Luther. Her i De ni sogne
har vi bl.a. specielle gudstjenester, koncert og foredrag.
D. 8. okt. er der gudstjeneste
med middelaldermusik.

14-16 Arrangementer		

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

Næste deadline: 27-10-2017.

Sommerkirke 2017

12-13 Luther

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: Elsebeth Dyekjær
Kruse
Oplag: 8.200
Bidrag til bladet sendes til:
Rasmus Juhl Christoffersen
Holbækvej 181
4440 Mørkøv
rasmus@rasmusjuhl.dk

I anledning af at Søren
Ulrik Thomsen holdt
foredrag i forbindelse med
sommerhøjskolen, har
Asbjørn Hansen gennemført
et længere interview med
ham.

I dette nummer er arrangementer og koncerter samlet 		
her.
Onsdag d. 25. okt. er der
koncert med koret ”Gospel
United” i Holmstrup Kirke.
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17 Kunst i Sognegården

Som sædvanligt præsenteres
den aktuelle kunstner. I
efteråret er det Bende Dycks
malerier, der udsmykker
Sognegården i Jyderup.
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Nyt fra sognene

Nyt ansigt i Kirkerne i Mørkøv
Under sognepræst Katja Ambeck Bendix’ barselsorlov
vikarierer Kathrine Kjærgaard. Her skriver hun lidt om
sig selv:
Jeg er født i Viborg 1970 og gift med historiker,
dr.phil. Thorkild Kjærgaard. Sammen har vi seks
børn i alderen 6 til 16 år.

13 år i Grønland

Kort efter min teologiske kandidateksamen fra Københavns Universitet i 2002 flyttede vi til Grønland.
Her var jeg tilknyttet Grønlands Universitet som
forsker og underviser, først på den teologiske uddannelse, senere på læreruddannelsen, hvor jeg sluttede
som souschef. Jeg har særlig interesseret mig for bibelske billeder og deres betydning for kristendommen
fra missionens begyndelse med Hans Egedes ankomst
til Grønland i 1721 og frem til i dag. Herom har jeg
skrevet en afhandling, som jeg forsvarede for ph.d.graden i 2010.
Jeg har desuden beskæftiget mig med religionsundervisning i skolen og med såkaldt naturteologisk
tænkning i 16- og 1700-tallet. Mange forestiller sig,
at der er en afgrundsdyb konflikt mellem naturvidenskab og religion. Sådan er det ikke, og sådan var
det slet ikke i 1700-tallet. Tværtimod blev de nye
videnskabelige landvindinger, der viste, hvor storartet
skaberværket var indrettet, opfattet som tydeligt bevis
på Guds visdom, godhed og almagt.

Ordineret i Danmark 2015

I 2015 flyttede vi til Holbæk, hvor jeg tiltrådte en
stilling som administrationschef i Himmelev Kirke i
Roskilde. I efteråret 2016 gik jeg på Pastoralseminariet og blev ordineret som præst i marts 2017 for at
bestride et 3 måneders vikariat i Sønder Jernløse og
Søstrup sogne. Jeg er glad for at menighedsrådene i
Stigs Bjergby-Mørkøv og Skamstrup-Frydendal har

Kathrine Kjærgaard tager sig af præstearbejdet i
Kirkerne i Mørkøv, medens Katja Bendix har orlov.
Foto: Signe Goldmann.
peget på mig som konstitueret sognepræst i kirkerne
i Mørkøv under Katjas fravær og vil gerne takke for
den venlighed og imødekommenhed, jeg har mødt fra
alle sider og ser frem til det kommende samarbejde
med alle i og omkring Kirkerne i Mørkøv såvel som
med de andre kirker i De ni sogne.
Kathrine Kjærgaard

Ny Organist i Jyderup og Holmstrup
Jeg hedder Birgitte Krossing
Hansen er 60 år og har virket
som organist ved folkekirken
igennem de sidste 44 år. Ved
min første ansættelse var jeg
blot 16 år. Det var i 1973, hvor
jeg blev ansat ved Søndersted
Kirke. Her blev jeg i 33 år. I
denne periode studerede jeg
musik på universitetet og tog

bifagseksamen i 1980.
I 1982 bestod jeg som privatist den Præliminære
Organisteksamen.
I 2006 fik jeg organiststilling i Skamstrup-Frydendal pastorat. Det blev til en periode på 5 år. Fra 2012
og til i dag har jeg som vikar besøgt rigtig mange af
de sjællandske kirker. Det har været en berigende tid
med mange forskellige indtryk.
Jeg glæder mig nu til et rigtig godt samarbejde med
alle ved kirkerne i Jyderup og Holmstrup.

Nyt fra sognene
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Minikonfirmander i Kundby
Torsdage kl. 13.45-15.15 fra d. 14/9 til slutningen af
november.
For alle børn i Kundby, der går i 3. klasse (eller er
på den alder).
Når man går til minikonfirmand lærer man kirken
at kende - og historierne fra Bibelen. Vi leger, tegner,
synger, drikker saft og spiser kage, spiller teater, hygger og har det rart.
Kontakt: Kirke og kulturmedarbejder Elsebeth
Dyekjær Kruse tlf. 23 83 67 77 eller mail:
elsebethkruse@hotmail.com eller
Sognepræst Lene Wadskær, tlf. 59 26 40 88 eller
mail: lwm@km.dk.
Minikonfirmander i Kundby

Strikkecafeen i Kundby
- tager tråden op igen torsdag d. 14/9 kl. 19-21.00
Man behøver ikke være en haj til håndarbejde for at
være med, og vi har både garn og strikke/hæklepinde.
Det er nemt!
Der serveres kaffe og kage for 10 kr.
		
Datoer efterår 2017:
14/9; 28/9; 12/10; 26/10; 9/11 og 23/11
Kontaktperson: Ingrid Ekelund, tlf. 30 26 40 92.
Som i mange andre sogne, er vi også i Kundby sogn,
begyndt at bruge hjemmestrikkede dåbsklude. De bruges
til at tørre dåbsbarnets hoved med, når præsten har øst
vand over tre gange ”I Faderens, Sønnens og Helligåndens
navn”. Dåbskluden er en gave til dåbsbarnet og bliver
strikket i strikkecafeen.

Konfirmander i Jyderup og Holmstrup
Undervisningen af konfirmander starter i september.
Tilmeldingssedler uddeles gennem skolen efter sommerferien.
Den 29. august kl. 19.00 er der konfirmandindskrivning. Vi begynder i Jyderup Kirke med en lille
gudstjeneste og derefter samles vi i Sognegården til
indskrivning og information om forløbet. Vi får også
kaffe, te og saft.

Konfirmationsdatoerne i Holmstrup:
Søndag d., 29. april 2018, kl. 10.30

Konfirmationsdatoerne i Jyderup:

St. bededag, fredag d. 27. april 2018, kl. 10.00 og
kl. 12.00
Søndag d. 6. maj 2018, kl. 10.30
Evt. søndag d. 7. oktober 2018.
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Interview med Søren Ulrik Thomsen
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Hold på formerne
Forfatteren Søren Ulrik Thomsen går i kirke. Ikke for præstens
eller prædikenens skyld, men for nadver og velsignelse – og for at
møde den Andethed, der minder ham om at være taknemmelig
Interview og fotos v. Asbjørn Hansen
Forfatteren Søren Ulrik Thomsen har besøgt kirker
i det meste af verden – lige fra gospelkirker i USA
til ortodokse i Rusland. På årets Sommerhøjskole i
Jyderup fortalte han om sine oplevelser og sin kærlighed til den lutherske gudstjeneste, når den er fuldt
udfoldet. Efterfølgende fik jeg lejlighed til at stille
ham nogle uddybende spørgsmål.
- Selv om medlemsprocenten er faldende, er danskerne
stadig glade for folkekirken, når det handler om dåb, vielse og begravelse. Højmesserne stiller de til gengæld ikke
så talstærkt op til. Hvad tror du, det skyldes?
At man skal deltage mange gange i højmessen, før
den går op for en. Og i vore dages zapper- og quick
fix-kultur forlader man tingene, hvis de ikke er spændende nu og her. Tidligere gik man jo tit i kirke af
”borgerlige grunde”, dvs. som noget, der nu engang
hørte sig til, og på den måde lærte man højmessen at
kende og kom måske oven i købet til at holde af den.
Mange oplevelser har en særlig styrke, første gang
man oplever dem, og taber så i intensitet ved gentagelse. En film virker ofte stærkest første gang, men knap
så spændende ved gensyn. Så er der det mærkelige ved
højmessen, at her forholder det sig omvendt. De første
gange man deltager, kan det hele virke kedsommeligt,
fremmedartet og måske ligefrem uforståeligt. Men
jo hyppigere man deltager, des rigere bliver gudstjenesten. Ny betydning bliver ved at strømme fra de
samme formuleringer, f.eks. fra Herrens Velsignelse,
som man har kendt siden år 700 før Kristus og stadig
virker stærkt på de fleste.
- Der er opstået en del nye gudstjenesteformer som
musikgudstjenester, meditationsgudstjenester osv.. Er det
vejen frem?
Jeg synes, at det er fint med eksperimentalgudstjenester, men søndagens klassiske højmesse er den
vigtigste, og de nye gudstjenesters formål må være at
pege hen imod højmessen og måske langsomt lære nye
kirkegængere, hvad en gudstjeneste er.

Søren Ulrik Thomsen kommer ikke fra et kirkeligt hjem,
men har med årene fattet stor kærlighed til den lutherske
gudstjeneste.
- Er kirken for optaget af at ” løbe efter det timelige”?
Kirken skal altid tale ind i sin samtid, men den skal
ikke løbe efter den. Alene på de seneste 20 år er
verden jo kommet til at se fuldkommen anderledes ud
på grund af it-revolutionen, men de grundlæggende
menneskelige spørgsmål er de samme for os, som for
alle tidligere generationer. Kærligheden er stadig et
mysterium, og det samme er ondskaben, for slet ikke
at tale om døden, som ingen ved, hvad er, men som
vi ikke slipper for at forholde os til. Hvis kirken altid
løber efter det timelige, er det måske svært at tro på,
at den repræsenterer det evige, men selvom tiderne
ændrer sig, har evangeliet har jo været det samme i
2000 år.
- Kan du beskrive, hvad du mener, når du taler om
kirkerummets Andethed?
Kirkerummet er fundamentalt anderledes end alle
andre rum, vi befinder os i, fordi dette er stedet, hvor
vi forholder os til Gud. Derfor skal rummets særlige
karakter respekteres – hvis vi bruger kirken til dagligdags formål, som f.eks. foredrag og underholdning,
der lige så godt kunne finde sted i f.eks. sognegården,
nedslider man rummets højtidelighed, som jo alligevel viser sig at være meget vigtig for os ved livets store
begivenheder, som f.eks. dåb, bryllup og begravelse.
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Bliver kirkerummet til et rum som så mange andre,
vil vi blot søge andre rum end kirkens for det hellige.
- Du taler om gudstjenesten som et ikke-socialt fællesskab. Hvordan skal det forstås?
At vi i gudstjenesten er sammen om at være vendt
mod Gud og for en gangs skyld ikke sammen om
at være optagede af hinanden og vores indbyrdes
relationer. Når gudstjenesten kritiseres, lyder det tit,
at kirkegængerne sidder på lange rækker og stirrer ind
i nakken på dem, der sidder på bænkene foran. Nej,
man sidder sammen og ser væk fra sig selv og hinanden og op mod alteret, der repræsenterer Gud.
- Du kan bedre forholde dig til en fast formuleret bøn
end en såkaldt ” fri” bøn. Kan du udfolde det?
Når præsten fremsiger en fast formuleret bøn, taler
han til Gud på menighedens vegne, men hvis han selv
improviserer bønnen, begynder dét, han siger, pludselig mere at handle om, hvad der foregår i præsten
personligt. Bønnen skal ikke henvise til præsten, men
lyde på vegne af alle i kirken.
- Der er dem, der synes, at kirkens gamle liturgi er
vederkvægende og andre, som synes, at gudstjenesten bør
fungere som et mere frit, levende fællesskab. Kan man
ikke have begge dele?

”Der er forskel på dagligstuen og kirkerummet. Kirkerummet har en Andethed, som vi ikke må profanere», siger
Søren Ulrik Thomsen. Her sammen med sognepræst Lene
Wadskær ved højskoledagene.

At gudstjenesten foregår efter faste, liturgiske former
udelukker bestemt ikke, at deltagelsen opleves som
meget levende, og at der hver gang sker noget nyt
i kirkegængerens bevidsthed, og omvendt vil man
hurtigt opdage, at de såkaldt frie, spontane og improviserede gudstjenesteformer, som vi kender fra mange
frikirkelige sammenhænge, jo i virkeligheden forløber
efter ret forudsigelige skemaer.

Ved foredraget i Jyderup fortalte Søren bl.a. om en uforklarlig oplevelse af stor lykke engang i ungdomsårene. Tid og
rum, godt og dårligt syntes helt ophævet. Oplevelsen har fulgt ham gennem livet.
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Nyt fra Indre Mission og kirkebøgerne
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Indre Mission
September

November

Oktober

Hvis ikke andet er angivet, afholdes møderne i
Indre Missions hus, Drivsåtvej 35, Jyderup.

Tirsdag d. 12. kl. 19.00: Storkredsmøde: Taler: Pastor Samuel Leth Larsen, Nørre Jernløse.
Tirsdag d. 19. kl. 19.00: Bibelkredsmøde.
Tirsdag d. 26. kl. 19.00: Taler: Landsdelssekretær
Kurt Kristensen, København.

Tirsdag d. 3. kl. 19.00: Taler: Pastor Hans Peter
Nohns, København.
Tirsdag den 17. kl. 19.00: Taler: Sømandsmissionær
Jørgen Erik Larsen, Sorø.
Trisdag den 24. kl. 19.00: Bibelkredsmøde.

Tirsdag d. 7. kl. 19.00: Taler: Fritidsforkynder Erik
Friberg, København.
Tirsdag d. 14. kl. 19.00: Bibelkredsmøde.
Tirsdag d. 21. kl. 19.00: Taler: Fritidsforkynder
Harry Dalgård, Køge.

Alle er meget velkomne til møderne.
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.
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Børnesiden

Sommerkirken 2017
– tre dage med fællesskab, leg, gudstjeneste og træplantning
De første dage i august, blev De ni
sognes sommerkirke for børn afholdt for
9. gang på Sognefogedgården i Mørkøv
Kirkeby. 40 børn, fire unge medhjælpere
og ca. 15 voksne havde tre forrygende
dage, hvor temaet var ”træer”. Foruden
fremstilling af træfløjter og påsætning af
blade på et stort fællestræ ved den afsluttende familiegudstjeneste, var de også
omkring både Kundskabens træ, Korsets
træ og Livets Træ. Som afslutning blev
der plantet et æbletræ, netop mens regnen holdt en pause og aftensolen strålede
smukt.

Foto: Asbjørn Hansen. og Elsebeth Dyekjær Kruse.
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Hverdags- og specialgudstjenester
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Hverdags- og specialgudstjenester
Fredag d. 22. sep.
Kirkerne i Mørkøv

Gøglergudstjeneste

Sted: Mørkøv Kirke kl. 21.00
Traditionen tro vil der også i år være ”gøglergudstjeneste” i forbindelse med årets kræmmermarked i
Mørkøv. Alle er meget velkomne til at deltage i denne
særlige og festlige indledning på årets marked.
Søndag d. 24. sep. Holmstrup

Høstgudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 10.30
Vi fejrer og takker for årets høst i den smukt pyntede
kirke. Traditionen tro er der offergang. De indsamlede
penge går til Dansk Missionsråd, Kirkens Korshær og
Folkekirkens Nødhjælp. Derefter inviterer menighedsrådet på en let frokost i Randi og Mogens’ smukke
have, Holmstrupvej 2.
Onsdag den 27. september Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Godnatgudstjeneste for småbørn, deres familier og
alle andre, der kunne have lyst – som er blevet for
store til at gå til babysalmesang, men gerne vil fortsætte med at synge og lege indimellem. I kirken har vi
tændt lys og lagt madrasser på gulvet. Vi starter med
at sidde og spise lidt sammen, og så synger vi forskellige sange og hører en godnathistorie. Musen Hubert
er også med. Man må meget gerne have sit sovedyr og
nattøj med. Det er gratis, og alle er meget velkomne.
Lørdag den 7. okt. Svinninge

Familielørdag

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små v. Asbjørn Hansen og
Elsebeth Dyekjær Kruse
Onsdag d. 11. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste med efterfølgende
spisning

Hverdagsgudstjenester i Svinninge
Følgende dage er der hverdagsgudstjenester i
Svinninge Kirke kl. 17.00:
Tirsdag 12. september, tirsdag 10. oktober og
tirsdag 14. november.
Det er korte og anderledes gudstjenester om
Luther og vores liv.
Der er fællesspisning i Sognehuset bagefter.
Tilmelding sker til Hans Georg Glumby: 23 62
90 64 – helst en uge før.
Tirsdag d. 31. okt. Kundby

Reformationen 500 år
Gudstjeneste og træplantning

Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Menighedsrådet byder på en øl/vand bagefter.
Søndag d. 5 nov. Kundby

Allehelgensgudstjeneste

Sted: Kundby Kirke kl. 16.00
Ved denne gudstjeneste mindes vi vore døde og sætter
lys på kirkegården bagefter.
Onsdag d. 1., 8. og 15. nov. Kundby

Efterårsmeditationer

Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Det mørke kirkerum med levende lys kan noget særligt. Ikke mindst i en træt efterårsmåned. Vi synger en
salme, beder en bøn og sidder en stund i stilhed.
Torsdag d. 23. november Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste er præget af rolige salmer og sange, samt
stilhed mellem meditative læsninger og bønner.
Menighedsrådet er efterfølgende vært for spisning.
Søndag d. 26. november Jyderup

Spis sammen i Sognegården

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00

Sted: Jyderup Kirke kl. 10.30, derefter i Sognegården.
Jyderup Menighedsråd inviterer til fællesspisning i
forbindelse med gudstjenesten. Alle er velkomne.

Onsdag d. 11. oktober Kundby

Onsdag d. 29. nov. Kundby

Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste for børn og deres familier med
efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen.

Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
Den sidste efterårsmeditation er en aftengudstjeneste
med en mere afdæmpet udgave (det kan de også!) af
gospelkoret.

Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 22. nov.
Foto: Asbjørn Hansen og Elsebeth D. Kruse.
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste med efterfølgende
spisning
Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00

Gospelkoret og stillegudstjeneste

Onsdag den 27. september Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Se beskrivelsen d. 27. september.
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Vi fejrer 500 års Lutherjubilæum

De ni sogne

Luther bliver fejret
I anledning af at man i år fejrer 500 års Lutherjubilæum, finder en
række særlige arrangementer sted. Den egentlige reformationsdag er 31.
oktober. Det er dagen, hvor man traditionelt fejrer, at Luther slog sine 95
teser op på Slotskirkens dør i Wittenberg 1517.

Fra Luther til Lost in Translation
Om bibeloversættelse, Luther og reformationen
Tid og sted: Torsdag den 28. september kl. 19.00 i
Jyderup sognegård.
Foredrag ved Birgitte Stoklund Larsen, cand, theol.
og Genralsekretær for Bibelselskabet siden 2015.
Bibelen skal kunne læses af enhver. Det var et
centralt anliggende for Martin Luther, der oversatte
Bibelen med det talte dagligsprog som ideal. Hvordan arbejder Bibelselskabet i dag med oversættelse?
Konkrete eksempler fra det aktuelle oversætterarbejde
- med historiske og aktuelle perspektiveringer.

”Legerne kommer!”
Luthergudstjeneste med middelaldermusik i Svinninge
Tid og sted: Søndag den 8. oktober i Svinninge
Kirke kl. 10.30

I anledning af Lutherjubilæet vil gudstjenesten denne
søndag blive ledsaget af musik som på Luthers tid.
Musikken fremføres på instrumenter som fidel, fløjte,
harpe og lire af tre musikere, som kalder sig ”Legerne”. ”Legerne kommer, Legerne kommer!” råbte
man begejstret i Middelalderen, når de omvandrende

musikere, sangere og fortællere var i sigte. Nu var der
underholdning i vente…
Legerne havde ikke fast tilholdssted, og de ejede
ikke jordisk gods ud over det, de medbragte på deres
vandringer omkring i Europa. Mange foragtede deres
frimodighed og mangel på respekt for autoriteterne,
men elskede deres underholdning, som kunne få selv
den trægeste forsamling i godt humør.
Gamle kilder fortæller at mennesker i middelalderen forventede noget i retning af dette af legerne: ”…
en leger skal på stående fod opfinde sange med rim,
svare i ordstrid, kunne spille tromme, tamburin,
drejelire, citar, mandolin, slaghumle, cister, harpe,
efterligne fuglesang, spille på fidel til sang og synge
salmer smukt, en leger skal kunne spille på ni instrumenter”.
De tre Legere, som kommer på besøg er:
Gertrud Weensgaard: Lire, enhåndsfløjte, skalmeje,
cister, lyre, psalterium.
Anne Marie Høst Mortensen: Harpe, fløjter, sang.
Poul Skårup Jensen: Fidel, strygeharpe, rebec.

De ni sogne 
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Plant et håb
Grønne kirker planter håbstræer
Det siges, at Martin Luther engang blev spurgt:
”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik
under i morgen? ” Han svarede: ”Så ville jeg plante et
æbletræ i dag.”
Som kristne kan vi følge Luthers tanke, vælge håbet
og støtte kærlighed til skaberværket – og plante et træ!
Menighedsrådet i Hjembæk-Svinninge sogn gør det
helt konkret ved at plante æbletræer i byen.
I Hjembæk vil det ske efter høstgudstjenesten den
1. oktober.
I Svinninge sker det efter gudstjenesten den 8. oktober. Vi triller ud i byen med æbletræer på en trillebør
og planter ”Luthertræer”, som kan være synlige og
varige håbstegn.

Til højbords med Reformationen
Et musikalsk foredrag om tiden før og efter Reformationen,
hvor alle sanser kommer i spil

Tid og sted: 26. november i Svinninge Kirke
kl. 15.00
Gennem fortællinger og historisk musik samt dragter og et indbydende historisk taffel, vil publikum få
et indblik i livet omkring reformationen for 500 år
siden. Man vil kunne høre om traditioner i forhold til
stand, tro, politik og hygiejne, der trækker spor helt
frem til i dag.
Deltagerne får derudover mulighed for at smage på
mad og drikke fra Middelalderen. Vi vil f.eks. smage
Luthendrank, som er vin kogt op med krydderier god mod alle slags sygdomme i hovedet, f.eks. dårligt
humør. Der vil også være pandekager med fyld udført
på en opskrift fra 1600-tallet samt Intelligens-kiks

bagt efter en opskrift af Hildegard von Bingen. Vi
vil således opleve, at mad og drikke i tiden omkring
Reformationen var præget af tanker om produkters
egenskaber, udover det ernærings- og smagsmæssige.
De optrædende er duoen Krydsfelt, der består af
Nicolas Koch-Simms på drejelire. Han er kandidat i
nordisk folkemusik. Blokfløjtenist Monica Schmidt
Andersen, som er solist og kandidat i klassisk musik
og performance. Samt Annette Herbst, der er cand.
pæd. i tekstil og håndarbejde og driver den private
virksomhed Historicum.
Arrangementet veksler mellem fortællinger, aktiviteter og smagsoplevelser, akkompagneret af musik fra
tiden omkring Reformationen.
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August
Søndag d. 27. aug. Holmstrup

Pilgrimsvandring

Sted: Sølyst/Jyderup Højskole kl.
10.00

September
Søndag d. 10. sep.
Kirkerne i Mørkøv

Høstgudstjeneste, kirkepyntning og høsthygge ved
møllen

Sted: Skamstrup Kirke kl. 9.30
Kl. 9.30 mødes alle dem, der har
lyst til at være med til at pynte
kirken, i våbenhuset, hvor der også
vil være en kop kaffe. Kl. 10.30 er
der gudstjeneste, hvor korn, frugt
og blomster bæres ind i kirken af
minikonfirmanderne. Efter gudstjenesten går vi over til Skamstrup
Mølle, hvor der vil være rundvisning i møllen. Der males mel til
at bage snobrød af, og der vil være
lidt godt at spise og drikke. Det er
gratis, og alle er meget velkomne.

medbring en pose, og vi presser
dem til saft til spisningen, uhm.
Kom til en hyggelig dag med sang
og musik, og kage til kaffen.
Lørdag den 23. sep. Svinninge

Meld dig til
Sognets koncert

Sted: Svinninge Sognehus
kl. 17.00
Denne dag mødes dem, der gerne
vil være med til Sognets Koncert
1. oktober, så vi kan få lagt et program for koncerten. Spiller du et
instrument, eller har du en sang eller melodi, og du kunne tænke dig
at synge eller spille den sammen
med andre, er det bare at møde op
og blive en del af Sognets Koncert.
Søndag den 24. sep. Svinninge

Høstfest med harmonika

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30 –
Sognehuset ca. 12.00

Høstgudstjeneste
og høstfest

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 10.30
Efter en forhåbentlig veloverstået
høst afholder Kirkerne i Mørkøv
fælles høstgudstjeneste i Stigs
Bjergby Kirke. Vores minikonfirmander vil bære høsten ind i
kirken.
Efterfølgende er der fællesspisning i Præstegården, Kirkevej 10,
tilberedt af frivillige hænder. Hvis
du har for mange æbler i din have

Tirsdag d. 26. september
Kirkerne i Mørkøv

Sangaften:
Sensommer og efterår

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 19.30
Organist Michael Roepstorff og
kirkesanger Mona Hoelgaard inviterer til sommer og efterårssangaften 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
meget velkomne.

Fra Luther til
Lost in Translation

Sted: Jyderup sognegård kl. 19.00
Se omtalen side 12.

Tirsdagstræf

Søndag den 17. sep.
Kirkerne i Mørkøv

tangentharmonika som hoved
instrument. Selv siger hun: ”Igennem folkemusikken har jeg mødt
mange forskellige mennesker og
fælles for deres folkemusik er, at
den har denne kraftfulde nerve.
Det har givet mig fantastiske
oplevelser”.

Torsdag den 28. sep. Jyderup

Tirsdag d. 12. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14-16
Kirsten og Jørgen Lund Christensen fra ”Sognefogedgården”
i Mørkøv Kirkeby fortæller om
gården og slægten. Det er gratis,
og alle er meget velkomne.

De ni sogne

Lørdag d. 30. sep. Hjembæk

En fortryllende dag

Sted: Hjembæk Kirke kl. 10.30 og
Hjembæk Forsamlingshus bagefter

Denne søndag får vi besøg af harmonikaspilleren Maren Hallberg
Larsen, der vil festliggøre gudstjenesten med sin musik. Bagefter
er der spisning og auktion over
medbragte grøntsager, marmelader
og andet godt i Sognehuset. Alle er
velkomne til at bidrage.
Maren Hallberg er opvokset i
et hjem præget af folkemusik fra
hele verden. Hun mestrer den
udtryksfulde frasering til fulde og
hendes bælg leverer en stærk og
rytmisk bund. Maren er uddannet på folkemusiklinjen på Det
Fynske Musikkonservatorium med

Tryllekunstner Kenneth Baun
medvirker først ved familiegudstjenesten i Hjembæk Kirke. Efterfølgende er der spisning og trylleshow
i Hjembæk forsamlingshus. Det er
gratis at deltage. Maden koster 25
kr. for både børn og voksne.

De ni sogne 
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Lørdag d. 30. sep. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby præstegård,
konfirmandstuen kl. 14.00
Vi indleder endnu en sæson med
Højskolesangbogen, fællessang,
hyggesnak og kaffe.
Alle er velkomne.

Oktober
Søndag den 1. okt. Skamstrup

Menighedsmøde

Sted: Skamstrup Præstegård
efter gudstjenesten.
Menighedsrådet inviterer på frokost i konfirmandlokalet i Skamstrup Præstegård. Efter frokosten
vil der blive fortalt om nogle af de
ting, der er blevet sat i gang det
sidste års tid og om kommende
planer.
Alle er velkomne til af deltage og
til at komme med tanker om og
ideer til kommende aktiviteter og
projekter. Frokosten er gratis, og
alle er velkomne.
Søndag den 1. okt. Svinninge

Sognets koncert

Sted: Svinninge Kirke kl. 15.00

Til sognets koncert får vi i år
besøg af Lyngby Kammerkor,
som optræder i samarbejde med
Svinninge Kirkes kor. Desuden
inviterer vi alle, der kunne tænke
sig at bidrage med sang eller musik
til at byde ind. Vi mødes den 23.
september kl. 15.00 i Sognehuset
på Kirkevej 4 og sætter programmet sammen, så mød bare op.
Lyngby kammerkor kan i år
fejre 25 års jubilæum. Det består
af 26 øvede sangere fra København og Nordsjælland og har stor
rutine i fremførelse af programmer
sammensat af verdslig og kirkelig
musik. Koret samarbejder jævnligt
med sangsolister og musikere.

Foruden mange koncerter i
Nordsjællands-området rejser koret
jævnligt i både ind- og udland,
og har de senere år afholdt koncertturnéer i Frankrig, Tyskland,
Spanien og Finland.
Korets dirigent er Frank Sylvan.
Han er uddannet som korleder og
dirigent ved Musikvidenskabeligt
Institut i København og underviser til daglig på Ordrup Gymnasium.
Tirsdag d. 10. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Vi synger både gamle negro spirituals, traditionelle- samt nye og
moderne gospelsange.
Vi synger hver onsdag aften under
ledelse af vores dygtige dirigent
Katharina Quist og fantastiske
pianist Andreas Larsen. Vi er et
kor på godt 40 glade og sprudlende medlemmer.
Onsdag d. 25. okt. Kundby

Musikaften

Tid og sted: Kundby Kirke
kl. 19.00

Tirsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14-16
Benny Johansen fra Mørkøv fortæller om sine ture på Caminoen.
Det er gratis, og alle er meget
velkomne.
Tirsdag d. 24. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Skamstrup Kirkes
kalkmalerier

Sted: Skamstrup Kirke kl. 19.30
En aften med fokus på Skamstrup
Kirkes smukke kalkmalerier.
Martin Borring Olesen, der er
museumsleder på Kalundborg Museum, kommer og fortæller om de
fine og velbevarede kalkmalerier,
som smykker Skamstrup Kirke.
Bagefter er der kaffe og kage i
præstegården. Det er gratis, og alle
er meget velkomne.
Onsdag d. 25. okt. Holmstrup

Koncert med Gospel United
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30

Gospel United er et gospelkor
fra Slagelse, som har eksisteret i
mange år. Vi synger gospel, fordi
vi ikke lade værre. For os giver
gospel livsglæde, nærvær og sammenhold. Man bliver glad af at
synge gospel.

Kirkens organist Karen Højland
og sanger Carsten Hobolt fremfører musikstykker med hjerte og
smerte. Med tro og passion. Fra før
og nu.
Der bliver også mulighed for at
synge med på dejlige aftensange.
Efter koncerten byder vi på en
forfriskning i våbenhuset.
Torsdag d. 26. okt.
Kirkerne i Mørkøv

Filmaften i Kirkerne i
Mørkøvs filmklub

Sted: Stigs Bjergby præstegård
kl. 19.00
Johs. holder et lille oplæg om aftenens film. Så ser vi aftenens film
på storskærm, og bagefter skal vi
have et lile traktement. Pris 15 kr.
Medlemskab af filmklubben er
gratis og kan tegnes ved kontakt til
Johannes eller ved indgangen.
Lørdag d. 28. okt. Kundby

Lørdagssang

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

16

Arrangementer og koncerter - se også www.sogn.dk

November
Søndag d. 5. nov. Svinninge

Liv og død

Sted: Svinninge Kirke kl. 19.30

på samme tid. I de sidste 40 år
har vi i mange af livets væsentlige
forhold undertrykt (glemt) den
ene af de to sandheder for bedre
at kunne lade som om, vi har
kontrol over livet. Det er der nu
ved at blive rettet op på, så livet
kan komme ud af kontrolgrebet
og blive sluppet fri igen. Hvordan?
I den forbindelse spiller tro og
kirke en særlig rolle. Hvilken?

De ni sogne

Tirsdag d. 14. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Tirsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14-16
Sognepræst Lene Wadskær fra
Kundby fortæller om
”Hvad laver en orlogspræst”.
Det er gratis, og alle er meget
velkomne.
Lørdag d. 25. nov. Kundby

Lørdagssang
I anledning af Allehelgens søndag
byder denne aften på fortælling og
musik, historier, sange og melodier
om livet og døden. Programmet
fremføres af de to historiefortællere
og harmonikaspillere Carl Erik
Lundgaard og Mette Kathrine
Jensen Stærk.
Mette Kathrine fortæller:
”Min ven spurgte mig en dag: Har
du tænkt over døden. Jeg nikkede
bekræftende. Jo, for i en alder af
37 år var han en dag på vej hjem
fra arbejde kommet til at tænke
over det med døden. Men så havde
han skyndt sig at skrue godt op for
bilradioen - og så var det næsten
gået over igen, næsten....
Carl Erik og jeg skruer ikke op for
radioen – vi skruer ned. Sådan har
det været hver gang, vi har mødtes
over kaffebordet, over harmonikaen eller hvor det nu har været
henne. Det er der kommet en
stribe eftertænksomheder, historier, vittigheder og musik ud af – og
altid nærvær”.
Torsdag d. 9. nov.
Kirkerne i Mørkøv

Foredraget ”Slip livet løs”
med Preben Kok

Sted: Skamstrup Præstegård
Aftenens foredragsholder, Preben
Kok, arbejder som sygehuspræst
dagligt i grænselandet mellem liv
og død.
Slip livet løs:
Et gammelt visdomsord siger:
Hvor der er helhed, er der altid
mindst to sandheder, der er sande

Sted: Kundby præstegård,
konfirmandstuen kl. 14.00
Vi synger fra højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe.
Alle er velkomne.
Søndag d. 26. nov. Svinninge

Til højbords med
Reformationen

Sted: Svinninge Kirke kl. 15.00
Se omtalen side 13.
Torsdag d. 9. nov. holder sygehuspræst Preben Kok foredraget ”Slip
livet løs” i Skamstrup Præstegård.

December
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).

De ni sogne 

Kunst i Sognegården, andagter og menighedsrådsmøder
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Himmel og hav – og det ind i mellem
Bende Dyck udstiller malerier af himmel, hav og fugle i Jyderup Sognegård fra oktober

I krig og kærlighed gælder alle kneb. Det gælder også
indenfor malerkunst, bedyrer maleren Bende Dyck,
som her beskriver sin tilgang til det at male:
”Teknikkerne er mangfoldige; hvordan kunstneren er kommet frem til sit værk, kan beskueren være
ligeglad med, hvis han kan lide, det han ser; men
det kræver mod at vise sit værk frem. Som maler skal
man ikke være bange for at dumme sig. Helst skal
man dumme sig rigtig mange gange, før man finder
sit udtryk.
Jeg har fundet mit i naturen, og jeg er naturalist.
Himmel og hav og det imellem. Imellem finder jeg
især hav- og strandfugle, som jeg portrætterer.

Himmel og hav - to motiver, som er evigt foranderlige - sekund for sekund ændres de. Alligevel genkender vi dem på maleriet, selv om vi aldrig har set netop
dén himmel og dét hav i det vejrlig.
Vejr, vind og lys er også vigtige elementer i mine billeder. I en tid med klimaforandringer vil vore landskaber og have komme til at se anderledes ud og give
nye kunstnere nye udfordringer.
Jeg maler af lyst og af glæde over det, jeg ser. Mit
farvevalg er derfor lyst og farverigt.
Landskaberne findes ikke, men er et konglomerat af
indtryk fra mange lokaliteter f.eks. Læsø, Røsnæs,
Jyllands vestkyst - alle steder med højt til himlen,
langt til horisonten og bredt til siderne; kort sagt
steder, hvor snæversyn ikke hører hjemme”.
Hvis du vil se mere til Bende Dycks billeder, kan
hjemmesiden www.123hjemmeside.dk/bendedyck
besøges.
Der er fernisering i Jyderup Sognegård søndag d.
1. oktober kl. 11.30 – ca. 14.00.

Andagter på ældrecentrene
Elmelunden

Onsdag d. 6. sep. (LUJ)
Onsdag d. 4. okt. (degnegudstjeneste)
Onsdag d. 1. nov. (LUJ)
Onsdag d. 29. nov. (LUJ)
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Svinninge Ældrecenter:

Lunderosevej

Onsdag d. 20. september (HEB)
Onsdag d. 18. oktober (LUJ)
Onsdag d. 15. november (LUJ)
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Tirsdag d. 5. sept. (DT)
Tirsdag d. 17. okt. (LW)

Rosenvænget

Torsdag d. 7. sep. (JOKK)
Torsdag d. 5. okt. (KK)
Torsdag d. 2. nov. (JOKK)
Alle andagter holdes kl. 13.45.

Tirsdag d. 7. nov. (AH)
Tirsdag d. 5. dec. (LW)

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal
Torsdag d. 21. sep.
Torsdag d. 26. okt.
Torsdag d. 23. nov.
Møderne afholdes
i præstegården kl. 19.00.

Kundby

Tirsdag d. 5. sep.
Tirsdag d. 3. okt.
Tirsdag d. 7. nov.
Møderne afholdes
i præstegården kl. 19.00.

Hjembæk-Svinninge

Tirsdag d. 19. sept. kl. 19.00:
Menighedsmøde, hvor rådet orienterer om sine aktiviteter.
Tirsdag d. 24. okt.
Onsdag d. 15. nov.
Møderne afholdes
i Sognehuset kl. 18.30.

Jyderup

Møderne afholdes
i sognegården kl. 14.00.

Holmstrup

Møderne afholdes kl. 19.00 i
sognegården i Jyderup.

St. Bjergby-Mørkøv
Onsdag d. 13. sep.
Onsdag d. 25. okt.
Onsdag d. 15. nov.
Møderne afholdes
i præstegården kl. 19.00.
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Kontakt 
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Kontaktoplysninger
Jyderup og Holmstrup
Kirke- & præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95
Telefon 24 26 62 95 til kollektbrug
Udlejning af sognegården
Lisbeth Jespersen
Telefon: 61 39 15 53
sognegaard@jyderupkirke.dk
Kirkekontor v/ sekretær
Karen-Margrethe Nielsen
Træffes Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95
kmn@km.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem kl. 9 og 12
KBF sognepræst
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Træffetid: Mellem 11.30 og 12.30
undtagen mandag
Telefon: 59 22 62 95 / 29 39 69 73
Sognepræst
Henriette Barkholt
hbar@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
mellem kl. 11.30 og 12.30
Privat:
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
Telefon: 29 37 62 95
Organist
Birgitte Krossing
Kirkesanger
Børge Nielsen
Telefon: 30 31 77 71
Menighedsrådsformand Jyderup
Freddy Ingholt
Kvamvej 12
4450 Jyderup
Telefon: 61 75 67 42

Kirkeværge Jyderup Kirke
Kristian M. Knudsen
Kvamvej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 69 68
Graver Jyderup Kirke
Kirkegårdskontor
Jack Rasmussen
Ny Kirkevej
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 70 40
graver@jyderupkirke.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem 11.30 og 12.30
Menighedsrådsformand Holmstrup
Eva Schiøtt, Åmosevej 11,
Holmstrup, 4450 Jyderup
Telefon: 26 79 35 32
eva@degnen.dk
Kirkeværge Holmstrup Kirke
Per Malmos
Holmstrup Byvej 1, Holmstrup
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 73 78
Graver Holmstrup Kirke
Dorthe Rasmussen
Træffes på kirkegården
Telefon: 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
Organist Stigs Bjergby-Mørkøv
Kjeld Skjønnemand
Telefon: 26 42 56 86
Menighedsrådsformand
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9
4440 Mørkøv
Telefon: 26 27 46 57
Kirkeværge Stigs Bjergby
Søren Skou Larsen
Langevang 4, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 40 20 78 11
Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Telefon: 59 27 44 14
Kirkeværge Mørkøv
Dan Birk Kronbach
Nykøbingvej 57
4440 Mørkøv
Telefon: 40 89 16 63
Graver og -medhjælper Mørkøv
Ove og Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 52 72
graverkontor@morkov-kirke.dk
Træffes bedst mellem kl. 12 og 13,
undtagen mandag
Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 02
Mobil: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk
Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen
Rugvænget 3
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com

Kirkeværge Skamstrup
Niels Frimann Pedersen
Skamstrupvej 82
4440 Mørkøv
Telefon 59 27 57 40/22 14 98 34
ln.frimann@gmail.com

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

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

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

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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Organist og korleder
Kristin Lomholt
Telefon: 23 10 75 42
kristinlomholt@outlook.dk
Kirkesanger
Stillingen er pt. vakant
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 III:
Fredløs, bibeloversætter, familiefar
I 2017 markeres 500-året for Reformationen. I den anledning bringer vi
nogle ord og illustrationer fra højdepunkterne i hans liv.
Opgør med pave og kejser

I kølvandet på de 95 teser blev der set med skepsis på Luther. I 1518 blev han i Augsburg krydsforhørt af kardinal
Cajetan, som krævede, han skulle trække sine ord tilbage.
Luther nægtede og klagede tilmed til paven over Cajetans
forhørsmetoder. Han mente, at paven var Antikrist, og
ville ikke gå på kompromis. I 1520 truede paven ham med
ekskommunikation – altså at blive udstødt af kirken – hvis
han ikke rettede ind. Det afviste Luther, og så blev han i
januar 1521 bandlyst af paven.
Det endelige opgør skulle stå mellem den oprørske
munk og den unge tysk-romerske kejser Karl V, som i 1519
i en alder af blot 19 år havde overtaget kejsertronen fra sin
bedstefar, Maximillian I.
Den 17. og 18. april 1521 opholdt kejser Karl sig ved
rigsdagen i Worms. Luther var tilsagt – og havde fået frit
lejde – til at møde op for at en sidste gang sige nogle ord
til sit forsvar og få lejlighed til at angre, inden han blev
stemplet som kætter af både kirke og kejser.
Kejseren gav ham en frist til næste dag til at trække sine
synspunkter om den katolske kirke tilbage. Men det havde
Luther ingen intentioner om. Hen over natten forberedte
han nu sit livs tale, hvor han næste dag med stærke ord,
som gjorde tydeligt indtryk på folkemængden, erklærede,
at han stod fast på sin overbevisning.

”Her står jeg…”

”Her står
jeg og kan
ikke andet. Gud
hjælpe
mig,
amen”,
skulle afslutningen
på talen
have lydt.
Og ordene
gav genlyd
over hele
Tyskland.
Men måske var det ikke helt sådan. Citatet er formentlig
en senere sammenskrivning af det, Luther ifølge retsreferatet sagde: ”Således er jeg tvunget af de Skriftens ord, jeg
her har fremført. Og så længe min samvittighed er bundet af Guds ord, kan eller vil jeg ikke tilbagekalde noget,
eftersom det hverken er sikkert eller bringer frelse at gøre
noget mod sin samvittighed. Gud hjælpe mig, amen.”

Og så alligevel. Det kortere og skarpere citat udtrykker
det samme. Og passer så godt i fortællingen om den kætteranklagede munk, der uden at kny trodsede både pave
og kejser.

Luther som fredløs

Hvad gjorde den fredløse kætter for at undgå at blive
fanget? Og hvordan arbejdede han for at udbrede sin nye
forståelse af kristendommen?
Jo, allerede på vejen fra Worms blev han ”bortført” af
sine tilhængere og bragt
i sikkerhed på
borgen Wartburg. Her
kastede han
sig over det
helt afgørende
formidlingsprojekt, som
gik ud på
at oversætte
Bibelen til tysk.
Hidtil havde den jævne befolkning ikke kunnet læse
i Bibelen selv, da den kun fandtes på originalsprogene
hebraisk og græsk samt i latinske oversættelser. Derfor var
menigheden prisgivet den latinkyndige forkynders fortolkninger. Luther mente, at Bibelens ord skulle være for alle.
Mens han opholdt sig på Wartburg, oversatte han på livet
løs, og allerede i september 1522 var han klar med Det
Nye Testamente, som røg direkte til trykkeriet og udkom i
3000 eksemplarer, hvilket var ganske meget dengang.
Martin Luther gjorde sig stor umage med sproget i sin
bibel. Det fortælles, at mens han var i skjul på Wartburg,
forklædte han sig af og til og rejste rundt på egnen under
navnet Junker Jörg for at tale med jævne folk og studere
deres sprog.

Gift med nonnen Katharina

I 1525 giftede han sig med den tidligere nonne Katharina
von Bora, med hvem han frem til 1534 fik seks børn. Luther gjorde op med mange af kirkens regler. Og reglen om,
at præster ikke måtte gifte sig og få børn, gjorde han mildt
sagt også op med i sit eget liv.
Luther var en ekstremt produktiv skribent, og oversættelsen af Bibelen var en vigtig milepæl i hans virke. Billedet af reformatoren, der skriver og skriver, mens børnene
bliver flere og flere, passer godt i fortællingen om ordmennesket Luther.

Bragt med tilladelse fra Kristeligt Dagblad og Rasmus Juul

