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Liv og leg
Her er fire konfirmander i gang med en leg
om samarbejde. Leg er
en vigtig del af vores
måde at forstå og erkende verden på.
I denne udgave af De
ni sogne kan du bl.a.
læse om Fastelavn,
påskelege og legestue
for børn i sognehuset.

2

Sommerhøjskole i Jyderup 2019

De ni sogne

De ni sognes sommerhøjskole i Jyderup
Program

Tirsdag d. 25. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Andreas Christensen: Nu står verden ikke længere.
Frokost
Kl. 13.00 - 15.00:
Hanne Karhula Vesth: Hvad samler, hvad skiller?
Onsdag d. 26. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Poul-Henrik Jensen: Livet koster livet. Om vores
evne - eller mangel på samme - til at leve vores liv.
Frokost
Kl. 13.00 - 15.00:
Henriette Pedersen: Hvad er dom?
Torsdag d. 27. juni
Kl. 10.00 - 12.00: Mathias Kryger: Hvad kalkmalerierne fortæller.
Frokost
Kl. 13.00 - 14.00: Trio Kokadore giver koncert i
Jyderup Kirke.
Tilmelding
Højskoledage er for alle med interesse for kultur,
historie, litteratur, kirke, kristendom, en god fortælling og et godt samvær ved bordene i Sognegårdens
sal. Her kan man møde spændende foredragsholdere,
som har noget på hjerte til berigelse og fordybelse.
Som fast ledsager har vi naturligvis Højskolesangbogen. Sommerhøjskolen er et samarbejde mellem De ni
sogne.
Deltagelse i de tre dage koster 550 kr. Dette inkluderer frokost alle tre dage, samt koncerten den 27.
juni. Drikkevarer medbringes eller købes i Sognegården.
Tilmelding kan først ske fra 1. marts! Skriv til
Jyderup Kirke på jyderup.sogn@km.dk, mrk.: Sommerhøjskole.
Betaling sker på bankkonto i Nordea: Reg.nr. 2190
Kontonr. 6884 182 709. Der kan først betales, når
man har fået bekræftet sin tilmelding. Husk at opgive
navn, adresse og telefonnummer.
Deltagerantallet til sommerhøjskolen er begrænset
til 70 personer, og tilmeldingerne ekspederes i den
rækkefølge, de indgår. Man er først tilmeldt, når
deltagergebyr er indbetalt.
I tilfælde af aflysning tilbagebetales det indbetalte
fuldt ud, og tilmeldte vil få besked senest en uge før
sommerhøjskolens start.
Tilmelding kan først ske fra 1. marts, og sidste
tilmeldings- og betalingsfrist er 1. juni.

Foredragsholdere
Andreas Christensen
Andreas Christensen er sognepræst på
Nørrebro i København og stabspræst
ved Forsvarsakademiet. Han vil tegne
et portræt af den sikkerhedspolitiske
situation i dag. Er verden i opløsning
eller knager den bare?
Hanne Karhula Vesth
Hanne Karhula Vesth er sognepræst
og har studeret islam og boet i Mellemøsten. Hun fortæller om, hvordan
islams hellige skrifter taler om kristne,
jøder og kvinder. Hvordan tænker og
taler vi om hinanden?
Poul-Henrik Jensen
Poul-Henrik er forstander på Jyderup
Højskole. Han elsker at undervise og
fortælle. Han er uddannet som diplomjournalist og læser historie. Han
har arbejdet inden for fagbevægelsen,
politik, kunst og musik.
Henriette Pedersen
Henriette Pedersen er sogne- og sygehuspræst i Aalborg. Hun vil prøve at
komme begrebet ’dom’ nærmere via
gamle kirkefædre og moderne forfattere. Hvad betyder det egentlig, når
vi i trosbekendelsen siger, at Jesus vil
komme ”at dømme levende og døde”?
Mathias Kryger
Mathias Kryger er uddannet kunsthistoriker og ansat som kunstanmelder
ved dagbladet Politiken. Han har
besøgt danske kirker for at finde ud af,
hvad kalkmalerierne fortæller om den
tid, de er skabt i - og om os i dag.
Trio Kokadore
De tre musikere i Trio Kokadore er Therese Adorján
Ankjær (cello), Jesper
Adorján Ankjær (klaver)
og Per Egholm (saxofon).
En musikalsk leg med
længselsfulde toner. De
spiller bl.a. musik af Jan
Johannson og Keith Jarret.

Præsteliste

Indhold 

Jyderup og Holmstrup
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Telefon: 29 39 69 73
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Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
kaab@km.dk
59 27 53 29
Hjembæk-Svinninge
Asbjørn Janke 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
Kundby
Lene Wadskær
Helligkorsvej 35A, 2. tv.
4000 Roskilde
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34
De ni sogne udgives af
menighedsrådene i Jyderup,
Holmstrup, Skamstrup-Frydendal,
Stigs Bjergby-Mørkøv, Kundby og
Hjembæk-Svinninge.
Ansv. red.: Ovenstående præster
Lay-out: Asbjørn Janke Hansen
Forsidefoto: Katja Ambeck Bendix
Oplag: 8.000
Bidrag til bladet sendes til:
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk

Næste deadline: 29-04-2019.

4 Indsamling
Den 10. marts er der sogneindsamling i hele Danmark.
Du kan være med. Kirkerne i
Mørkøv samler ind på dagen fra
Rævebjerg i Mørkøv.

Henriette Barkholt
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
hbar@km.dk
29 37 62 95
Kirkerne i Mørkøv
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
kfh@km.dk
59 27 51 47
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5

7

6-7 Konfirmander
Vi bringer en liste over de kommende konfirmander i De ni
sogne. Billedet her er taget, da
konfirmander overnattede i Mørkøv Kirke.

8 Husk at lege
Det gør noget ved os at lege. Børn
ved, hvor herligt det er at lege og
give fantasien fri. Karsten Farup
skriver om, hvordan det også er en
del af vores kristenliv.

10 Legestue
I Svinninge har der de sidste
mange år været månedlig legestue i
Sognehuset, hvor sognemedhjælper
Elsebeth Dyekjær Kruse kommer
på besøg.

11 Sang i Kundby
Lene Wadskær skriver, hvordan en
Lørdagssang i Kundby forløber.
Her ses Jørgen, Edith og Birgit,
som var med til at synge.

12-19 Kalender
Alle koncerter, arrangementer og
særgudstjenester står i kronologisk
rækkefølge på disse sider.
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Nyt fra sognene

Sogneindsamling den 10. marts
Gør din klode en tjeneste og gå for klimaet!
Bliv indsamler ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Hjælp os med at kaste (næste)kærligheden på klimaet, når den årlige sogneindsamling løber af stablen
søndag den 10. marts 2019. Som indsamler kan du
klæde verden på til klimaforandringerne.

Quinoa tåler tørken

Hvad nytter det egentlig?

Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit affald og
droppe flyrejsen – men hvor meget forskel kan du
egentlig gøre ene mand eller kvinde?
Godt spørgsmål.
Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang
hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men
her er din chance for at gøre noget, der virkelig nytter.

Klædt på til klimaet

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle
sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens
fattigste lande.
Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye
klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser.
Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed.
Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er således en af hovedårsagerne
til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver
niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej
op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender
dem. Og vi har brug for dig. Som indsamler er du
med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der
kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at

Foto: Mette Lund Sørensen

Når temperaturerne
stiger, er der brug
for mad, som kan
tåle varmen. Det
kan quinoa, som ud
over at være tørkeresistent også er
en fantastisk kilde
til protein. Derfor
har Folkekirkens
Nødhjælp udbredt
afgrøden i Etiopien.

samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til
klimaforandringerne.
Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af
indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste
sag.

Meld dig til

Vil du have en hyggelig søndag og samtidig slå et
slag for verdens vigtigste sag? Du kan tilmelde dig
indsamlingen på Blivindsamler.dk eller hos din lokale
indsamlingsleder:
Kirkerne i Mørkøv samler ind fra Rævebjerg, hvor
vi mødes kl. 10.00. Indsamlingsleder er Katja Ambeck
Bendix, som kan kontaktes på tlf: 59 27 53 29 eller
mail: kaab@km.dk.

25 års jubilæum
Gravermedhjælper Susanne Steen har d. 1. april været
ansat i 25 år ved Jyderup Kirke. Menighedsrådet i Jyderup
indbyder til reception i Sognegården i Jyderup lørdag d.
30. marts kl. 12.30.
Kom og vær med til at fejre Susanne. Mon ikke hun
møder os med sit smil og en rap bemærkning.

De ni sogne 
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Kirkehøjskole - De lærte os at tro
Om Martin Luther og reformationen
Vi hører om reformatoren og hans medarbejdere og
om udbredelsen af reformationen, særligt til Danmark
og den nye tankegang, den medførte.
- Onsdag den 6. marts, kl. 19.00-21.00
Om Jan Hus og Brødremenigheden
Vi hører om John Wycliffe og Jan Hus og deres indflydelse, der på mange måder gik bag om den officielle
kirkehistorie. Men deres ideer fik stor betydning
- ikke mindst for den fromhedsbevægelse, der hed
Brødremenigheden og for pietismen.
- Onsdag den 20. marts, kl. 19.00-21.00

Om tro i videnskabens tidsalder
Vi fører historien via Oplysningstiden op til vor tid.
Videnskabeligheden har påvirket kristendommen,
men indflydelsen går også den anden vej. Hvorfor
taler fysikerne ellers om gudspartiklen?
- Onsdag den 3. april, kl. 19.00-21.00
Sted: Sognegården i Jyderup
- deltagelse er gratis.
Underviser:
sognepræst Lars Ulrik Jensen.
John Wycliffe

Fyraftenssalmer
For mange er salmerne det vigtigste ved gudstjenester i kirken. Måske særligt når vi synger de gode og
velkendte salmer, der har fulgt os gennem mange år,
ja, hele livet. En salme kan ramme én i hjerte og sjæl,
også selvom man har sunget den 100 gange.
Men af og til kan det måske være godt også at få
sat lidt ord på, hvad det er salmerne kan – og hvad
de betyder. Derfor vil vi her i foråret holde nogle
korte gudstjenester, der mest er salmesang, og så vil
præsten – eller måske andre? – sige lidt om de salmer,
vi synger.
Vi kalder det ”Fyraftenssalmer”, for det bliver kl.
17.00 og varer en god halv times tid. Vi synger 3-5

salmer med et samlende tema, og salmerne vil blive
lagt ud på vores hjemmeside i ugen op til.
I første omgang sætter vi tre torsdage i kalenderen:

Torsdag d. 14. marts – aftensalmer
Torsdag d. 11. april – påskesalmer
Torsdag d. 9. maj – dåbssalmer
Det foregår i Stigs Bjergby Kirke – vi håber, I vil
komme og synge med!

Nørkleklub i Kirkerne i Mørkøv
Nu er konceptet for vores nørkleklub på plads. Vi
mødes i Stigs Bjergby Præstegård den første onsdag
i måneden om formiddagen mellem kl. 10.00-12.00
og sidste torsdag i måneden om aftenen mellem kl.
19.00-21.00, så der er mulighed for at komme, som
det passer ind.
Der kan dog være afvigelser fra disse dage på grund
af andre arrangementer eller helligdage – kig i kalenderen bag i bladet og hold øje med hjemmesiden og
Facebook.
I første omgang skal der strikkes og hækles dåbsklude – altså klude eller servietter, som bruges til at
tørre dåbsbarnets hoved med, og som de får lov at
få med hjem som et lille minde om dåben. Vi har
også flere andre ideer om, hvad der kan nørkles, og vi
tænker, at der også kan strikkes til velgørende formål.

Ikke mindst er tanken, at vi skal have et par hyggelige
timer sammen. Der er kaffe på kanden, og vi stiller
garn og opskrifter m.m. til rådighed, så kom endelig
og vær med.

Nørkleklubben mødes i Stigs Bjergby Præstegård første
onsdag og sidste torsdag i måneden. Der strikkes dåbsklude og andre ting til velgørende formål.
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Konfirmationer
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Konfirmation 2019

Konfirmander i Holmstrup Kirke
Søndag den 28. april kl. 10.30:
Noah Alexander Alves Bresnov
Nicklas Hansen
Jonathan Østberg Jørgensen
Mikkel Ertmann Rasmussen

Lasse Troest Gotfredsen
Malte Patrick Rasmussen
Martin Christensen
Mikkel Wind Nielsen
Natalie Nyboe Andersen Holdt
Trille Olivia Danielsen

Konfirmander i Stigs Bjergby Kirke
Søndag den 28. april kl. 10.00:

Konfirmander i Mørkøv Kirke
Søndag den 5. maj kl. 12.00:

Emma Lykke Jensen
Daniel Rønman
Emil Martinus Per Knudsen
Frederik Rønman
Freja Wagner Hansen
Ida Kildebjerg Larsen
Isabella Laura Brix Lysgaard
Mai Nordmann Tranders
Mathias Skovgaard Nielsen
Mia Skovgaard Nielsen

Konfirmander i Stigs Bjergby Kirke
Søndag den 28. april kl. 12.00:
Kasper Nielsen
Lærke Maria Rosenborg Jensen
Niklas Taj Müller
Simon Lucas Hejselbak
Sisse Lykke Haakonsen

Konfirmander i Mørkøv Kirke
Søndag den 5. maj kl. 10.00:
Amalie Nielsen
Ida Marie Skjold Holm
Ida Schoubo Mørkeberg
Ida Sølvig Ziegler Pedersen

Carla Anemone Mariegård
Mathias Sivertsen
Naya Ramirez
Sofie Ørsted Korgaard

Konfirmander i Svinninge Kirke
Søndag den 12. maj kl. 9.30:
Sarah April Kjær Jakobsen
Johanne Rose Henriksen Perch
Siff Kruse Pedersen
Amalie Ryberg Thorsen
Zenia Isabella Frederiksen
Julie Holm Melin
Liva Grundtvig Westh
Lukas Gravgaard Møller Andreasen
Jonas Mkwaya Jensen

Konfirmander i Svinninge Kirke
Søndag den 12. maj kl. 11.00:
Thea Janke Tano
Mathilde Møldum
Lærke Johansen
Victoria Maria Klint Christensen
Isabella Ejlertsen
Isabella J. Thygesen

Konfirmationer
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Emmali V. Nielsen
Nicolai Jacobsen
Noah Kirkebjerg Jørgensen

Konfirmander i Jyderup Kirke
Søndag den 12. maj kl. 10.30:
Jonathan Lundvig Juul Andersen
Gabriel Dzienis
Laura Arnholt Damgaard
Mikkel Vejbye Holm
Michala Vestergård Jørgensen
Princess Martha O J Kay
Thea Krell
Marcus Kirkeskov Kyhl
Lærke Juel Larsen
Sebastian Rindal Nielsen
Sofie Sally Nygaard Raun
Julie Boldt Sarpetti
Tilde Odgaard Subcleff

Konfirmander i Jyderup Kirke
St. Bededag 17. maj kl. 10.00:

Rasmus Kronholm Frandsen
Nicklas Bøge Brenneke Hansen
Mathilde Hansen
Tobias Linderoth Hansen
Rosemarie Mei Ai Sylvest Kallesen Lindeskov

Konfirmander i Jyderup Kirke
St. Bededag 17. maj kl. 12.00:
Aleksia Maria Theresia Appelrod
Bertram Egeberg Balsig
Melanie Lindberg Bering
Andreas Bruhn Martin
Liva Riis Espensen
Lana Fage Bove
Frederikke Mathilde Holmbech
Josefine Annabell Holmbech
Patrick Valdemar Holmbech
Josefine Højmark Larsen
Natasja Højmark Larsen
Patrick Lykke Seoane
Theis Kongsgaard Nielsen
Xenia Frølund Svendsen
Sofie Kronhøj Toft

Konfirmander i Hjembæk Kirke
St. Bededag 17. maj kl. 10.00:
Lea Stougaard
Mathilde Freyberg
Lærke Hedengran Mondrup
Jasmin Kobborg Bork
Lotte W. K. Eberhardt
Mik Hertz Andersen
Tobias Leo Helmundt
Phillip Jørgensen
Simon Radmer Michaelsen

Konfirmander i Skamstrup Kirke
St. Bededag den 17. maj kl. 10.00:
Alba Bjørnbæk-Simonsen
Alexander Anker Møller
Benjamin Strate
David Jonathan Wolfsberg Haahr
Jacob Christoffersen
Jakob Fløistrup Eriksen
Julie Jakobsen
Mads Petersen
Marius Hansen
Nicklas Nørgaard Pedersen
Philip Alexander Wolfsberg Haahr

Konfirmander i Kundby Kirke
Lørdag den 18. maj kl. 10.30:
Emil Skjødebjerg Vedel
Anna Maria Victoria Draaby Boisen
Mikkel Brønsgård Nikolaisen
Sandie Supasert Kristensen
Mathias Christian Enggrob Pedersen
Pelle Gravesen
Victoria Elmkvist Høg Carlson
Sofie Amalie Breining Løve
Emma Sofie Lind
Niclas Skytte Betzer
Jonas Vesterdal Christiansen
Frederik Læssøe Jensen
Emma Karoline Makwarth
Benjamin Lucas Eckeroth
Philip Reinholt Pedersen

Konfirmander i Svinninge Kirke
Søndag den 19. maj kl. 10.00:
Signe Andrea Nielsen
Sofie Larsen
Wandee Larsen
Mathilde Dybdahl Christensen
Freja Bjerring Svendsen
Kim Spendrup Andersen
Max Spendrup Andersen
Magnus Jacob Rejnhold
Niklas Ipsen
Marcus Jørgensen
Marcus Kaas Pedersen

Konfirmand i Kundby Kirke
Søndag den 19. maj kl. 10.30:
Mathias Hansen

Konfirmander i Frydendal Kirke
Søndag den 19. maj kl. 11.00:
Anna Mundt Karup
Frederik Singerholm Lindell
Sebastian Rasmussen
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Påskelegedag - artikel
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”Så liflig lege vi for vor Herre”
Tekst: Karsten Bjerreskov Farup, Stigs Bjergby
Overskriften er hentet fra den allerførste salme i
salmebogen, ”Guds menighed, syng for vor skaber i
løn” af Grundtvig, hvor denne verselinje afslutter alle
tre vers – som en slags omkvæd.
Jamen, vil man måske indvende, er det da bare det,
vi gør i kirken? Er det hele en leg? At lege er jo bare
noget, vi gør for sjov – i modsætning til det rigtige
liv, der er meget alvorligt.
Sådan tænker vi ofte om det at lege. Men de fleste
ved også, at en leg, der slet ikke indeholder et gran
af alvor, oftest slet ikke er særlig sjov. Når man f.eks.
spiller et spil, så er det jo sjovest, hvis man går lidt op
i at vinde. Og med børns leg er det også sådan, at de
lever sig ind i legen, så den faktisk bliver ret alvorlig
– hvad man også kan mærke på børnenes reaktioner,
når noget går galt i legen. Man kan sige, at børns liv
er leg – og dermed er legen børnenes alvor.

Gør det igen!

”Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det”, siger Jesus. Guds
rige gør på en måde det hele til leg, for det kommer
til os i Jesus, der tager de tunge byrder, vores evin-

Påskelegedag

delige svigt og livets tunge alvor over på sine skuldre
og bærer dette åg for os. Vi sættes fri til at tage fat på
vores liv med nye kræfter og en barnlig glæde.
Man kan måske sige, at voksnes liv er alvor – men
i Guds kærligheds lys bliver der midt i den alvor en
glædelig leg. Og Gud har i sin kærlighed uendelig
tålmodighed med os. De fleste voksne kender børns
reaktion, når man har gjort noget sjovt med dem:
Gør det igen! Og man gør det igen – indtil gentagelsen alligevel bliver for meget.

Guds barnlige glæde

Den almægtige Gud skabte jorden med sit ord: ”Der
skal være lys! Og der blev lys.” Og Gud er på en måde
som et barn, for han bliver aldrig træt af at sige det
igen hver morgen: Der skal være lys – og så står solen
op og lyser for os.
Gudstjeneste – både for børn og voksne – er på en
måde det samme, bare med os. Gud siger: Bed og
syng for mig – og så gør vi det.
Jo, livet er nok alvor, og det er vores gudstjeneste
også, for den handler jo om liv og død. Men den er
en fejring af livets Herre og dødens overmand, og
netop derfor er den også der, hvor vi som hans børn
lifligt leger for vor Herre.

Onsdag i påskeugen, d. 17. april fra 10.00-16.00, er der masser af aktivitet i Stigs Bjergby Præstegård, i
kirken og forsamlingshuset. Arrangementet er for børn fra 1. til og med 4. klasse i Mørkøvområdet.
Vi starter dagen med at hejse flaget og synge en sang. Herefter er der forskellige aktiviteter i præstegården ude og inde, og ved og i kirken. Frokosten får vi i forsamlingshuset. De store konfirmander er en
del af denne dag. Der bliver snakket, hygget, leget, fortalt historie og fundet påskeæg. Kom og vær med!
Tilmelding til Liselotte Dyrekær-Christensen, lid@km.dk, tlf. 40 16 21 47.
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LOVE-LY
en musical
Søndag den 24. februar kl.
17.00 kan man i Svinninge
Kirke opleve musical’en
LOVE-LY.
Musicalen er skrevet af
organist Kristin Lomholt og
sognemedhjælper Elsebeth
Dyekjær Kruse - sammen
med projektmedarbejder
Jóannes Holm. Den indeholder bl.a. helt nyskrevne
sange. Børn fra Svinninge
Kirkes Børnekor arbejder for
tiden med stor entusiasme
på at blive klar til at vise
forestillingen.
Musical’en handler om
kærligheden, som vi møder
den i Bibelen. Det engelske
ord for kærlighed (love) har
fået hægtet -ly på for at vise,
at kærligheden kan give os
ly eller ro, når vi lever livet i
med- og modgang.
Alle er velkomne til denne
oplevelse med teater og sang.

Børnesiden
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Sommerkirke for børn
For 11. gang bliver der denne sommer afholdt sommerkirke for børn tre
dage i august - nærmere betegnet 6.-8.august. Da vil det summe af liv på
Sognefogedgården i Mørkøv Kirkeby.
Alle børn, som bor i De ni sogne og efter sommerferien skal op i 3.,
4. eller 5. klasse indbydes. Læs mere om indhold og tilmelding i næste
udgave af De ni sogne.

Jeppe og Tristan var med på Sommerkirke sidste år sammen med 34 andre børn.

Minikonfirmand i
Jyderup og Holmstrup
Kom og vær minikonfirmand i din kirke
- og løs et lille mysterium hver gang!
Vi starter tirsdag d. 23. april - og skal mødes en
række tirsdag eftermiddage i Sognegården i Jyderup.
Forløbet rundes af med en festlig afslutning for hele
familien med underholdning og aftensmad.
Invitationer med tilmeldingsinfo vil blive omdelt på
Jyderup Skole i starten af
april.
En minikonfirmand er
en pige eller en dreng i 4.
klasse, der har lyst til at
få mere at vide om kirken
på en sjov og spændende
måde.

Børnekor i Jyderup

Jyderup Kirke starter børnekor i løbet af foråret.
Måske var det noget for dig?
Ring og hør nærmere hos sognepræst Lars Ulrik Jensen på tlf.: 29 39 69 73.
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Dagplejemor, Karin Borch, har
sine børn med i legestuen i Svinninge hver måned.
Herunder er Elsebeth Dyekjær
Kruse igang med at fortælle for
børnene.
Fotos: Emma og Mia D. Christensen

Legestue i Sognehuset
En gang om måneden mødes private dagplejere til legestue i Svinninge Sognehus.
For nogle år siden blev det foreslået på en kirkevisionsdag, at der blev arrangeret noget for de børn,
der var for store til babysalmesang. Karin Borch, der er
menighedsrådsmedlem og privat dagplejemor i Hjembæk, foreslog at holde legestue en gang om måneden i
Sognehuset i Svinninge. Ideen faldt i god jord og blev
straks iværksat. I dag mødes seks dagplejemødre og ca.
20 børn en mandag om måneden. Sognemedhjælper
Elsebeth Dyekjær Kruse blev tilknyttet og leger med
børnene hver gang.

Pelle pindsvin bliver vækket og kommer frem fra sin hule
for at hilse på børnene.

“Når babysalmesangs-mødrene siger farvel, tøver de
ofte lidt. Kunne vi ikke mødes igen?” fortæller Elsebeth, som nyder at følge børnene videre i legestuen,
når de bliver 1 - 2 og 3 år.
“De kan huske mig, når jeg kommer og møder dem
i Sognehuset. Fagterne, sangene og historierne genkalder noget i dem fra kirken” smiler Elsebeth.

Pelle Pindsvin og salmer med fagter

Når Elsebeth kommer samles alle børnene og sætter sig
sammen på gulvet. Lyden fra små klokker markerer, at
legene begynder. Pelle Pindsvin (en hånddukke) bliver
kaldt frem fra sit tæppe, så han kan byde velkommen.
Senere laver de grimasser som frøer og synger salmer
med fagter.
“Jeg har dem en halv times tid, hvor jeg veksler
mellem at være helt tæt på og lidt længere fra. Det er
skægt at se deres små ansigter - de er meget opmærksomme”, fortæller Elsebeth.
“Vi bruger rasleæg i forskellige farver. De store kan
måske bedre finde ud af det end de helt små, men de
lærer af hinanden. Vi laver næsten det samme hver
gang, for gentagelser er godt, og gennem legene og
sangene lærer de at tage del og være med i fællesskabet.”

Tirsdagstræf bliver Torsdagstræf
Tirsdagstræf i Skamstrup Præstegård bliver til torsdagstræf. Det sker, fordi tidspunktet passer bedre,
men det er også en god anledning til at gøre opmærksom på, hvad torsdagstræf går ud på.
Vi mødes i Skamstrup Præstegård kl. 14.00 og begynder med at synge en sang fra Højskolesangbogen.
Så får vi kaffe og hjemmebag, og der er plads til lidt

hyggesnak, inden vi skal høre fra dagens fortæller.
Det kan både være lokale folk, der kommer og
fortæller deres egen eller lokalsamfundets historie,
eller det kan være folkelige foredrag og almene eller
kirkelige emner.
Ikke mindst er det hyggelige samvær i centrum, og
alle er meget velkomne!

De ni sogne

					

Lørdagssang i Kundby
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Lørdagssang i Kundby
		

Folk fra Kundby, Holmstrup, Gørlev, Svinninge og Tappernøje
samles en gang om måneden for at synge fra Højskolesangbogen.

Tekst: Lene Wadskær
Selvom vi med rette kan synge ”Sneflokke kommer
vrimlende” denne januardag, sidder der 18 sangglade
mennesker til Lørdagssang i Kundby konfirmandstue.
”Vi plejer at være i omegnen af 20”, fortæller Nete
og Andreas, som har dækket smukt op og brygget
kaffen. De har været med siden begyndelsen, da den
daværende menighedsrådsformand Birthe Sørensen
tog initiativ til Lørdagssang for henved 20 år siden.
Det viste sig at være en rigtig god og levedygtig ide,
for der er mange, der kan lide at synge både kendte og
knap så kendte sange fra Højskolesangbogen.

venner. Jeg tror, det er godt for både krop og sjæl”,
siger hun.
Lørdagssang ledes af Mille, som byder velkommen
og giver sangvalget til første kvinde i rækken. Når den
første er sunget, er der kaffe og kage, og så går det
sang efter sang indtil næste kaffepause.
Også langvejs fra kommer folk til Lørdagssang.
De første på trapperne denne lørdag er f.eks. Jørgen
og Birgit, som kører fra Tappernøje. De har været
med de sidste syv år. ”Vi ville være i god tid i det her
vejr” fortæller Birgit. De kører efter mange lignende
arrangementer, og der er ikke mange sange i Højskolesangbogen, de ikke kender.

“Godt med en dygtig pianist”

”Og så er det en hyggelig måde at lære nye mennesker
at kende på, når man er tilflytter” siger Annie, som
flyttede til Kundby for et års tid siden.

“At synge er godt for krop og sjæl”

Bente fra Svinninge er her, fordi hun godt kan lide at
synge, og her kan alle være med.
Grethe er også fra Svinninge, men ”jeg hører jo også
lidt til Kundby”, siger hun. Hun spiller selv klaver i
mange forskellige sammenhænge og er kommet til
Lørdagssang gennem mange år.
Fra Holmstrup kommer Marie-Louise. ”Det er
pragtfuldt at få sunget og snakket med nye og gamle

Det er ikke årstiden, der afgør sangvalget for Tove.
Hun og hendes mand Jørgen kommer fra Gørlev.
Tove er begyndt forfra på Højskolesangbogen, og i
dag er vi så helt systematisk nået til nr. 55. ”Det er
dejligt, at I
har en dygtig
pianist her, og
så er folk ikke
bange for at
synge noget
nyt”, siger
Jørgen.
Efter halvanden time siger
Mille “Tak
for i dag” og
vælger dagens
Nete og Andreas
sidste sang,
som bliver ”Fred hviler over land og by”.
Lørdagssang er den sidste lørdag i måneden kl.
14.00 i Kundby konfirmandstue. Se kirkebladets arrangementssider for datoer.
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Februar
Torsdag d. 28. februar Svinninge

Den dag verden gik i stå

Sted: Svinninge Sognehus kl. 19.00
Poul og Pernille Offersen - far og
datter - fortæller på baggrund af at
have mistet en søn/bror.
En sen lørdag nat i februar 2012
kørte Kenni Koustrup Offersen
galt sammen med tre af sine venner.

kirken for både store og små, med
og uden udklædning i kirken.
Efterfølgende går vi til forsamlingshuset, hvor vi slår katten af
tønden, og der er fastelavnsboller
til alle. Det er gratis.

timer. Der er kaffe på kanden, og
vi har garn og opskrifter.
Kom og vær med.

Søndag d. 3. marts i Kundby

Sted: Mørkøv Kirke kl. 19.30
Askeonsdag er fra gammel tid
den første dag i de 40 dages faste
fra fastelavn til påske, som har sin
oprindelse i beretningen om, da
Jesus fastede 40 dage i ørkenen.
Der er mange gamle traditioner
knyttet til askeonsdag og fasten,
som ikke rigtig er i brug længere
på vore breddegrader.
Men vi benytter dagen til at
holde en stemningsfuld musikgudstjeneste med deltagelse af
”Fredagskoret” fra Svebølle under
ledelse af dirigent Annelies van der
Meer.
Med musik, bibeltekster og en
kort prædiken vil gudstjenesten
reflektere over fastens betydning
som forberedelse til påsken.

Fastelavnsgudstjeneste
med spillemændene
Baggårdens Bolsjer

Sted: Kundby kirke kl. 10.30
Først går vi i kirke – gerne udklædte - og siden skal katten slås af
tønden i forsamlingshuset.

Baggårdens Bolsjer
Pernille og Poul Offersen
Der er gået seks år siden ulykken, men for familierne er det stort
set stadig, som var det i går - og
så alligevel ikke, for man lærer, at
livet fortsætter.
Gennem årene har Poul Offersen og hans datter hver for sig
og sammen arbejdet på at finde
vej til et liv, hvor sorgen bliver til
at leve med. Nu rejser de rundt i
Danmark for at holde foredrag om,
hvordan man lærer at leve med en
så voldsom og altoverskyggende
sorg.
Foredraget er arrangeret af
Hjembæk-Svinninge Menighedsråd i samarbejde med MørkøvJyderup Begravelsesforretning.
Fri entre. Kaffe og kage.

Marts
Søndag d. 3. marts
Kirkerne i Mørkøv

Fastelavnsgudstjeneste

Sted: Skamstrup Kirke kl. 10.30
Familie-fastelavnsgudstjeneste i

De ni sogne

Søndag d. 3. marts Hjembæk

Fastelavn og tøndeslagning

Sted: Hjembæk Kirke kl. 10.30 og
Hjembæk Forsamlingshus
Kom til gudstjeneste i Hjembæk
Kirke (mød gerne udklædt op i
kirken) og følg med til forsamlingshuset bagefter. Her er der spisning og tøndeslagning med kåring
af de mest kreative udklædninger
samt kattekonger og -dronninger.
Det koster 25,- kr. pr. person.
Ring eller sms til Rikke for at
melde dig til på 51 76 52 63.
Søndag d. 3. marts Jyderup

Kirkesuppe

Onsdag d. 6. marts
Kirkerne i Mørkøv

Askeonsdagsgudstjeneste

Søndag d. 10. marts
Kirkerne i Mørkøv

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Sted: Multihuset på Rævebjerg
kl. 10.00 (se også side 4)
Kirkerne i Mørkøv har fælles
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – og du er inviteret med ud
og samle ind til verdens fattigste.
Vi mødes kl. 10.00 i Multihuset
ved/på Rævebjerg, hvor ruterne
fordeles – og igen bagefter til lidt
at spise. Indsamlingsleder: Katja
Ambeck Bendix.

Sted: Jyderup Sognegård ca.
kl. 11.45
Efter Gudstjenesten d. 3. marts i
Jyderup Kirke serveres der suppe i
Sognegården.
Onsdag d. 6. marts
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård kl.
10.00-12.00
Vi nørkler og hygger et par

Tilmelding som indsamler på
kaab@km.dk.

De ni sogne 
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salmer og præsten fortæller lidt om
de salmer, vi synger. Det er en kort
gudstjeneste på en god halv times
tid.
Temaet denne dag er aftensalmer.
Torsdag d. 14. marts Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke
kl. 17.00
Kom og find ro. En stillegudstjeneste er ment som et åndehul midt
i en travl hverdag – en stund til
fælleskab, stilhed og eftertanke.
Under tjenesten vil vi gennem
den gamle kristne meditationspraksis, ”Lectio Divina”, høre
kristendommens evangelium, så
det kan blive tilegnet på en anden
måde end ved den traditionelle
gudstjeneste.
Sognepræst Henriette Barkholt
leder gudstjenesten.
Efter gudstjenesten spiser vi
sammen i kirkerummet.
Torsdag d. 14. marts Kundby

Strikkecaféen er åben

Charlotte Rørth levede et almindeligt liv som journalist med mand og
børn, men en række begivenheder og et møde med Jesus ændrede hendes syn
på livet og verden. Hvordan lever man med sådanne oplevelser? Kom og
hør, når Charlotte fortæller om sit liv i Sognegården i Jyderup 21. marts.

Mandag d. 11. marts Jyderup
Vi strikker dåbsklude
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
Har du lyst til at strikke, så er
det her, det foregår den 2. mandag
i måneden.
Da vi har fået opbygget et lager
af dåbsklude, er der ønsker om at
strikke andet; bl.a. tæpper til herberger eller til kolde ben i kirken.
Så, har du garnrester liggende,
som du gerne vil af med, kan du
kontakte Jette Møller på 25 33 92
07, mail: jhm@dukamail.dk eller
møde op mandag ved strikketid.
Vi strikker endvidere d. 8. april
og d. 13. maj.

Tirsdag d. 12. marts Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En kort og anderledes gudstjeneste
v. Mette Kruse Andersen. I 2019
har vi fokus på ”Kvinder i Bibelen”
og denne dag handler det om Sara.
Der er fællesspisning i Sognehuset på Kirkevej 4 bagefter. Tilmelding til spisning (der er gratis) sker
til Hans Georg Glumby på mobil:
23 62 90 64 - helst en uge før.
Torsdag d. 14. marts
Kirkerne i Mørkøv

Fyraftenssalmer

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Til fyraftenssalmer synger vi 3-5

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00.
Strikkecaféen er åben for alle
interesserede.
Onsdag d. 20. marts Kundby

Konfirmand- og
ungdomsgudstjeneste

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 18.00
Vi mødes kl. 18 i konfirmandstuen til pizza og går i kirke til en
anderledes gudstjeneste bagefter.
Torsdag den 21. marts Jyderup

Charlotte Rørth
– Jeg mødte Jesus

Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
Forfatteren til bogen ”Jeg mødte
Jesus” var hverken et religiøst eller
spirituelt søgende menneske, da
Guds Søn bogstaveligt talt viste sig
for hende på en rejse i Sydspanien.
Charlotte Rørth fortæller nærværende og personligt om sine
oplevelser og om reaktionerne på
bogen i et Danmark, hvor den
slags ellers er noget, man holder
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for sig selv, hvis man vil undgå at
blive betragtet som uligevægtig
eller ligefrem småskør.
Torsdag d. 21. marts
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00.
Gitte Husballe kommer og fortæller om Skamstrup Mølle og om
alt det, som er sket med møllen i
tidens løb, og det er ikke så lidt.

Skamstrup Mølle
Vi begynder med kaffe, kage,
sang og hyggesnak. Det er gratis,
og alle er meget velkomne.
Søndag den 24. marts Jyderup

Syng sammen

Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14:00-16.00.
Mød op til en hyggelig eftermiddag, hvor vi igen tager hul på
sange fra den danske sangskat. Der
er på forhånd udvalgt sange, men

det er også muligt at komme med
forslag.

De ni sogne

Lis Sølvmose

Onsdag d. 27. marts
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00.
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne - store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og
naboer. Det er hyggelig og afslappet, og der er noget for både øjne,
ører og mund.
Vi synger nogle af de samme
salmer hver gang og får fortalt en
historie om Gud og Jesus. Så er der
altergang og endelig får vi Guds
velsignelse med.
Bagefter spiser vi spaghetti og
kødsovs sammen i præstegården.
Det er gratis, og man skal ikke
melde sig til, men endelig bare
komme og være med.

I mit arbejdsliv har jeg arbejdet
med undervisning både i Danmark og i udlandet og været meget
involveret i internationalt arbejde i
EU og Østeuropa.
Torsdag d. 28. marts
Kirkerne i Mørkøv

Filmaften i Kirkerne
i Mørkøvs filmklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.30
Vi hører et lille oplæg om afteOnsdag d. 27. marts Kundby		nens film. Så ser vi film på storSogneaften med
skærm, og bagefter får vi et lille
Lis Sølvmose: Minder fra
traktement og taler om filmen.
Marke og Kundby m.m.
Medlemskab af filmklubben
Sted: Kundby konfirmandstue
koster 20 kr. Kontakt sognepræst
kl. 19.00.
Karsten Bjerreskov Farup for nærLis Sølvmose er født i Marke i
mere information.
1952 i en slægt med dybe rødder i
Kundby sogn. Hun fortæller:
Torsdag d. 28. marts Kundby
Strikkecaféen er åben
”Jeg er uddannet cand.mag. i
Sted: Kundby konfirmandstue
bl.a. historie og samfundsfag og
har som pensionist kastet mig over kl. 19.00-21.00.
Strikkecaféen er åben for alle
slægtsforskning og mine rødder i
interesserede.
Kundby sogn.
Torsdag d. 28. marts Jyderup

Spaghettigudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00.
Børnegudstjeneste - Robert vil
være konge! Gratis mad i Sognegården bagefter.
Torsdag d. 28. marts
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Birgitte Krossing og Børge Nielsen spiller og synger for, når der tages
hul på den danske sangskat i Sognegården i Jyderup 24. marts.

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.00-21.00.
Vi nørkler og hygger et par timer. Der er kaffe på kanden, og
vi har garn og opskrifter.
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børn, deres familier og alle andre,
der kunne have lyst til at synge og
lege i kirken.
Vi har tændt lys og lagt madrasser på gulvet, og 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.

Hans-Peter Tams medvirker ved sogneeftermiddagen den 31. marts
i Kundby, hvor han efter gudstjenesten fortæller om sin barndom
under Anden Verdenskrig.
Lørdag d. 30. marts Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00.
Velkommen til at dyrke eller
genopfriske dit kendskab til den
danske sangskat. Den er for alle.
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe
Søndag d. 31. marts Kundby

Gudstjeneste, frokost og
sogneeftermiddag med
Hans-Peter Tams

Sted: Kundby kirke kl. 10.30 og
konfirmandstuen 11.30.
Efter gudstjenesten byder vi på
en bid brød og derefter vil HansPeter Tams fortælle om sin barndom under Anden Verdenskrig,
om de seks søskendes flugt igennem et sønderbombet Tyskland og
deres kamp for at overleve alene i
krigens afsluttende måneder.

Tirsdag d. 2. april Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00.
En kort og anderledes gudstjeneste
v. Asbjørn Janke Hansen. I 2019
har vi fokus på ”Kvinder i Bibelen” og denne dag handler det om
Ruth.
Der er fællesspisning i Sognehuset på Kirkevej 4 bagefter. Tilmelding til spisning (der er gratis) sker
til Hans Georg Glumby på mobil:
23 62 90 64 - helst en uge før.
Onsdag d. 3. april
Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00.
Godnatgudstjeneste for små-

Søndag d. 7. april Jyderup

Påskekoncert
med Reg & Andreas

Sted: Jyderup Kirke kl. 16.00.
Kom til en skøn eftermiddagskoncert i selskab med to livsglade
musikere.
Duoen Reg & Andreas, der er
delvist dansk og delvist canadisk,
lægger op til en både sjov, festlig
og gribende musikoplevelse. Med
to stemmer og klaver drages vi ind
i et særligt lydunivers med sange i
egne fortolkninger, som præsenteres med humor og dybde.
Programmet består både af duoens egne sange samt kendte
sange som eksempelvis ”You Raise
Me Up”.
Mandag d. 8. april Jyderup

Vi strikker dåbsklude
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00.

April
Tirsdag d. 2. april
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00.
Vi nørkler og hygger et par
timer. Der er kaffe på kanden, og
vi har garn og opskrifter.
Kom og vær med

Reg & Andreas spiller i Jyderup Kirke den 7. april kl. 16.00
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Torsdag d. 11. april
Kirkerne i Mørkøv

Fyraftenssalmer

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Til fyraftenssalmer synger vi 3-5
salmer og præsten fortæller lidt om
de salmer, vi synger. Det er en kort
gudstjeneste på en god halv times
tid. Temaet denne dag er påskesalmer. (se også side 5)
Torsdag d. 11. april Kundby

Sogneaften med overlæge
Jesper Byrdorf

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00
Sygdom, død, frygt, håb. Jesper
Byrdorf har været læge siden 1996.
Han er anæstesilæge på Rigshospitalet, men også andre steder.
Desuden er han militærlæge,
helikopterlæge og akut-læge.

Skærtorsdag den 18. april kan man både i Kundby, Stigs Bjergby og
Svinninge og Jyderup komme til gudstjeneste og efterfølgende spise
påskemåltid sammen.
Gudstjenesten ledes af Sognepræst Henriette Barkholt
Onsdag 17. april
Kirkerne i Mørkøv

Påskelegedag
Jesper Byrdorf
Han vil fortælle om sit særlige
arbejde som læge for mennesker
i livets mest glædelige og mest
forfærdende situationer.
Søndag d. 14. april Kundby

Palmesøndag med gospelkor og konfirmander
Sted: Kundby kirke kl. 10.30
Søndag d. 14. april Jyderup

Børnegudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste i øjenhøjde, for
hele familien. Kom og hør om
hvad der sker i Påsken.
Vi hører om påskens dage, som
starter med, at et æsel bærer Jesus
ind i Jerusalem på ryggen.
Vi skal synge sammen og se,
hvad påskekalenderen gemmer på.
Til sidst får vi at vide, at Gud
godt kan lide os.

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-16.00 (se også side 8)
Arrangementet er for børn fra 1.
til og med 4. klasse i Mørkøvområdet. Dagen byder blandt andet
på sang og aktiviteter. Og ikke
mindst skal vi puste, male og finde
æg m.m. Forældre er velkomne fra
kl. 15.30 til kaffe.
Tilmelding senest d. 7. april til
Liselotte på tlf.: 40 16 21 47.
Deltagelse er gratis.
Torsdag d. 18. april i Kundby

Skærtorsdagsgudstjeneste
og påskemiddag

Sted: Kundby kirke kl. 16.00
Der serveres påskelam eller –
kylling og andre traditionelle
spiser ved et påskemåltid.
Middagen koster 50 kr. for
voksne, 25 kr. for børn op til 12 år
og er gratis for børn under 6 år.
Der er plads til 50 personer.
Tilmelding senest d. 10. april til
Ingrid Ekelund ekelund@sport.dk
eller 30 26 40 92.

Torsdag d. 18. april
Kirkerne i Mørkøv

Skærtorsdagsgudstjeneste
med påskemåltid

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 16.00
Igen i år vil Kirkerne i Mørkøv gerne invitere til en særlig
Skærtorsdagsgudstjeneste i Stigs
Bjergby Kirke, hvorefter vi vil gå
over i præstegården og i fællesskab spise påskelammet og de bitre
urter. Arrangementet er gratis, og
alle er meget hjerteligt velkomne.
Torsdag d. 18. april i Svinninge

Skærtorsdag
med fællesspisning

Sted: Svinninge kirke og Sognehus
kl. 16.00
Efter gudstjenesten i Svinninge
kirke er der påskelam ved fællesspisningen i Sognehuset på Kirkevej 4. Det er gratis at deltage.
Torsdag den 18. april Jyderup
Sted: Jyderup Kirke og Sognegården kl. 17.00

Dramagudstjeneste
og påskemåltid

Gudstjenesten er et nyt kirkespil,
bygget over beretningen om dengang Jesus indstiftede nadveren.
Det begyndte som en fest, men
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det endte med et judaskys og tre
fornægtelser. Vi hører de tolv
disciples tanker læst op af tolv personer. Sidste akt er nadveren, hvor
alle i kirken kan deltage.
Har du lyst til at være en af de
tolv, der læser op, så kontakt sognepræst Lars Ulrik Jensen på lauj@
km.dk eller tlf.: 29 39 69 73.
De tolv disciple er unavngivne.
Det er de, fordi de kunne være
hvem som helst. De tolv disciple
var almindelige mennesker. De var
mennesker som du og jeg.
Oplev en anderledes gudstjeneste
som optakt til påsken.
Efter gudstjenesten serverer vi
lammesteg i Sognegården: Tilmelding på kirkekontoret på 59 22 62
95 senest den 11. april.
Arrangementet er gratis.
Fredag d. 19. april Kundby

Langfredag

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30 .
Liturgisk gudstjeneste med salmer, musik og læsninger.
Fredag d. 19. april Hjembæk

Passionsgudstjeneste

Sted: Hjembæk Kirke kl. 11.00.
Langfredag er en af kristendommens vigtigste mærkedage. Det
er en dag, hvor der bliver talt om
lidelse, sorg, ondskab og død. Og
noget af det allersmukkeste musik
er skrevet netop til langfredagsteksterne.

Derfor har musikere og præster
fra Hjembæk, Svinninge, Gislinge
og Tuse Næs lavet et samarbejde,
netop for at gøre noget særligt ud
af denne dag.
Vi har lavet et kor og et ensemble, som vil spille og synge til
denne gudstjeneste. Man vil både
kunne høre ny og gammel musik,
korsang og fællessang, imellem
læsningerne om Jesu lidelse og
død.
Torsdag d. 25. april
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00.
Sognepræst Asbjørn Janke
Hansen fra Svinninge kommer og
fortæller om Frans af Assisi.
Han vil bl.a. komme ind på,
hvordan denne fattigmunk fra
800-tallet tænkte tanker, som stadig er aktuelle i vores moderne tid.
Der er som altid kaffe, kage,
sang og hyggeligt samvær. Det er
gratis, og alle er meget velkomne.
Torsdag d. 25. april
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.00-21.00.
Vi nørkler og hygger et par
timer. Der er kaffe på kanden, og
vi har garn og opskrifter. Kom og
vær med.

Asbjørn Janke Hansen og Jóannes Holm synger og spiller i Holmstrup
kirke den 2. maj kl. 19.00.
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Torsdag d. 25. april Kundby

Strikkecaféen er åben

Sted: Kundby konfirmandstue kl.
19.00-21.00.
Strikkecaféen er åben for alle
interesserede.
OBS: Torsdag d. 11. er sogneaften (se modsatte side).
Lørdag d. 27. april Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00
Velkommen til at dyrke eller
genopfriske dit kendskab til den
danske sangskat. Den er for alle.
Vi synger fra Højskolesangbogen,
snakker og drikker kaffe.
Tirsdag d. 30. april
Kirkerne i Mørkøv

Sangaften: Pinse, forår og
tidlig sommer

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 19.30.
Organist Michael Roepstorff og
kirkesanger Mona Hoelgaard inviterer til forårssangaften i præstegården. Vi skal synge 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.

Maj
Torsdag d. 2. maj i Holmstrup

Holm & Hansen

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.00.
Holmstrup Kirke fyldes med
rytmiske toner og sange, når
Jóannes Holm og Asbjørn Hansen
kommer på besøg. De medbringer
et repertoire, der fører os hele livet
rundt: Vi skal høre om glæde, sorg,
venskab, jubel og fortvivlelse.
Kom, lyt og syng med – det er
gratis, og det bliver godt!
Jóannes Holm er ansat i Holbæk Provstis kateketiske team og
Asbjørn Hansen er sognepræst i
Hjembæk-Svinninge. De spiller
begge flere forskellige instrumenter, men er særligt glade for dem
med strenge og tangenter.
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Søndag d. 5. maj Svinninge

Sognets Koncert

Sted: Svinninge Kirke kl. 15.00
Dagen hvor vi samler alle sangog musiktalenter til en festlig og
overraskende koncert i Svinninge
kirke. Kom og hør kirkens ansatte,
kor og solister, når de folder sig ud
i sang og musik.
Har du selv lyst til at bidrage
med en sang eller noget musik, er
det bare at henvende sig til organist, Kristin Lomholt (23 10 75 42
- kristinlomholt@outlook.dk)
Søndag d. 5. maj Kundby

Koncert: Slangerupkoret og
Ensemble Felix: The Armed
Man - A Mass for Peace

Sted: Kundby Kirke kl. 14.00
Slangerupkoret er et blandet
amatørkor med 35 medlemmer
og en meget inspirerende dirigent,
Ulrich Spahn Klausen, der har
dirigeret koret siden 2005.
I foråret synger vi en messe af
komponisten Karl Jenkins fra
Wales. Messen har titlen The
Armed Man – A Mass for Peace og
rækker fra helt klassiske elementer
som gregoriansk sang og typiske
satser fra den katolske messe til
satser, der kræver stor rytmisk
præcision.

Ved Sognets Koncert i Svinninge Kirke den 5. maj deltager kirkens kor
Til at hjælpe med det har koret
allieret sig med en dygtig ung
slagtøjsspiller. Dertil 5 strygere og
5 blæsere i form af Ensemble Felix.
Karl Jenkins er endnu ret ukendt
i Danmark, men et yderst spændende bekendtskab.
Onsdag d. 8. maj
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
Vi nørkler og hygger et par
timer. Der er kaffe på kanden, og
vi har garn og opskrifter. Kom og
vær med.

Torsdag d. 9. maj
Kirkerne i Mørkøv

Fyraftenssalmer

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Til fyraftenssalmer synger vi 3-5
salmer og præsten fortæller lidt om
de salmer, vi synger. Det er en kort
gudstjeneste på en god halv times
tid.
Temaet denne dag er dåbssalmer.
Mandag d. 13. maj Jyderup

Vi strikker dåbsklude
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00

Tirsdag d. 14. maj Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En kort og anderledes gudstjeneste
v. Mette Kruse Andersen.
I 2019 har vi fokus på ”Kvinder i
Bibelen” og denne dag handler det
om Ester.
Der er fællesspisning i Sognehuset på Kirkevej 4 bagefter. Tilmelding til spisning (der er gratis) sker
til Hans Georg Glumby på mobil:
23 62 90 64 - helst en uge før.
Onsdag d. 15. maj
Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

Slangerupkoret og Ensemble Felix kommer til Kundby den 5. maj for
at spille en fredsmesse af Karl Jenkins. Ulrich Spahn Klausen dirigerer.

Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Godnatgudstjeneste for småbørn, deres familier og alle andre,
der kunne have lyst til at synge
og lege i kirken. Vi har tændt lys
og lagt madrasser på gulvet, og vi
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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.
Torsdag d. 16. maj Holmstrup

Stillegudstjeneste
- med hveder

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
En stillegudstjeneste er ment
som et åndehul midt i en travl
hverdag – en stund til fælleskab,
stilhed og eftertanke.
Denne aften vil der være et særligt fokus på bønnen til Gud som
udtryk for det kristne liv.
Efter Gudstjenesten spiser vi
hveder og drikker kaffe sammen i
kirkerummet.
Gudstjenesten ledes af Sognepræst Henriette Barkholt.
Onsdag d. 22. maj
Jyderup og Holmstrup

Forårstur til Maribo

Afgang fra Jyderup Sognegård kl.
8.30. Hjemkomst kl. ca. 18.30.
Først besøger vi Maribo Domkirke. Kl. 12.00 spiser vi frokost
på Bangs Have beliggende smukt
ved Maribosøerne.
Efter frokosten kører vi til
Knuthenborg Safaripark, hvor bussen vil føre os rundt på savannen.
Efter rundturen finder vi nogle
borde og bænke, hvor den medbragte kaffe og kage nydes.
Pris 150 kr. pr. deltager. Drikkevarer betaler man selv.
Tilmelding og betaling til
Karen-Margrethe Nielsen på Sognegården tirsdag til fredag mellem
9.00 og 12.00 på tlf.: 59 22 62 95.
Tilmelding kan foretages fra 19.
marts og senest 1. maj. Vel mødt.

Vi slutter med en tur på kirkegården, hvor vi ser på de omlægninger, der er sket, og forhåbentlig
står alle paradisæbletræerne i

Mørkøv Kino
fortalt små og store historier og
vist billeder. Vi skal som vanligt
også drikke kaffe, spise kage, synge
og hyggesnakke. Det er gratis, og
alle er meget velkomne.
Torsdag d. 23. maj
Kirkerne i Mørkøv

Nørkleklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.00-21.00
Vi nørkler og hygger et par
timer. Der er kaffe på kanden, og
vi har garn og opskrifter. Kom og
vær med.
Søndag d. 26. maj
Kirkerne i Mørkøv

Menighedsmøde

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 11.30
Vi begynder med at spise en lille
frokost sammen. Derefter vil der
blive fortalt om kommende aktiviteter, regnskab og budget, og om
hvilke planer, menighedsrådet har
for den kommende tid, heriblandt
menighedshus og ændringer på
kirkegårdene. Vi vil gerne høre
tanker og ideer fra menigheden, så
kom og vær med.

Paradisæbletræer i blomst
blomst. Der skal plantes et lindetræ i området bag kirken, måske
kunne det blive denne dag.
Onsdag d. 29. maj
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste for børn og deres familier med efterfølgende fællesspisning i Stigs Bjergby Præstegård.
Det er gratis, og alle er meget
velkomne.
Torsdag d. 30. maj Kundby

Kristi himmelfarts dag
og pilgrimsvandring

Vi mødes til morgenandagt og –
kaffe kl. 9.00, og derefter går turen
til Skarresø ved Jyderup. Vi går
turen rundt (11 km.)
Medbring madpakke, vand og
godt fodtøj. Tilmelding til præst
Lene Wadskær på 5926 4088 eller
lwm@km.dk.

Torsdag d. 23. maj
Kirkerne i Mørkøv

Torsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
Vi får besøg fra Mørkøv Kino,
som kommer og fortæller om biografens historie. Der vil blive
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Tag med på pilgrimsvandring på Kristi Himmelfartsdag
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Kunst i Sognegården, andagter og menighedsrådsmøder
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Inspiration fra Grønland og Island
Fra april til juni kan Jonna Sørensens malerier ses i Jyderup Sognegård
Mit navn er Jonna Sørensen, og jeg
har malet i 10 år.
Det begyndte, da jeg gik på efterløn i
2008. Så solgte jeg min blomsterforretning på Hovedgaden i Svinninge og så
mig om efter en ny beskæftigelse.
Jeg har altid været meget kreativ
– har strikket, syet og lavet andet til
hjemmet. Så da jeg fik et begyndersæt
med lærred, pensler og maling af mine
ansatte i forbindelse med salget, besluttede jeg mig for
at male.

Naturalistisk med et tvist
Jeg fandt et kursus i Skamstrup, hvor jeg gik i tre
sæsoner og fik lært alt det grundlæggende - farvesammensætning, skygger, farvecirkel m.m.. Efter hver
sæson sluttede vi af med en udstilling. Efterfølgende
er det så blevet min hobby.

Jeg tager billeder i naturen og på rejser,
og så prøver jeg at gengive det på lærred.
Jeg maler naturalistisk med et lille tvist.
Indimellem kommer det helt abstrakte
frem på lærredet.
Jeg har et sommerhus i Havnsø, hvor jeg
bliver meget inspireret af hav, strand og
natur. Lyset gør jo noget helt fantastisk ved
et billede! Jeg er især glad for blå farver og
har bl.a. fundet inspiration på Island og i
Grønland.
For tiden maler jeg sammen med to andre hver
anden uge i løbet af vinteren. Det er altid rart med
andres øjne på det, man maler. Det giver mig tit et
andet syn på maleriet.

Kunstnere søges
Sidder du derude med malerier eller billeder, der
blot venter på at blive vist frem, så kontakt Sognegården i Jyderup på 59 22 62 95 eller kmn@km.dk.

Gudstjenester på ældrecentrene
Elmelunden

D. 6. marts LUJ kl. 14.30.

Lunderosevej

Onsdag d. 20. marts HEB
Onsdag d. 3. april LUJ

Onsdag d. 17. april HEB
Onsdag d. 1. maj LUJ
Onsdag d. 15. maj HEB
Onsdag d. 29. maj LUJ

Rosenvænget

Svinninge Ældrecenter

Alle andagter er kl. 14.30.

Alle andagter er kl. 13.30.

Alle andagter er kl. 13.30.

Torsdag d. 7. marts KAB
Torsdag d. 4. april KBF
Torsdag d. 2. maj KAB

Tirsdag 5. marts AH
Tirsdag 9. april DT
Tirsdag 7. maj LW

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal

Kundby

Jyderup

St. Bjergby-Mørkøv

Hjembæk-Svinninge

Holmstrup

Torsdag d. 25. april
Onsdag d. 22. maj
Møderne afholdes i præstegården
kl. 19.30.

Onsdag d. 20. marts
Onsdag d. 10. april
Onsdag d. 8. maj
Møderne afholdes i præstegården
kl. 19.30.

Tirsdag d. 5. marts
Tirsdag d. 2. april
Tirsdag d. 7. maj
Møderne afholdes
i konfirmandstuen kl. 16.00.
Tirsdag d. 19. marts
Torsdag d. 16. april
Tirsdag d. 28. maj
Møderne afholdes
i Sognehuset kl. 18.30.

Torsdag d. 28. marts
Torsdag d. 11. april
Torsdag d. 9. maj
Møderne afholdes kl. 19.00
i Sognegården i Jyderup.
Tirsdag d. 12. marts
Tirsdag d. 9. april
Tirsdag d. 14. maj
Møderne afholdes kl. 19.00 i
Sognegården i Jyderup.

Nyt fra Indre Mission og kirkebøgerne
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IM Jyderup

IM Nordvest

Drivsåtvej 35, 4450 Jyderup.
Kontakt: Finn Hansen: telefon 59 27 71 02
Mail: finn.agnete@hansen.mail.dk

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

Marts

Marts

Onsdag d. 6. kl. 19.00: Kirkehøjskole, Sognegården
Tirsdag d. 12. kl. 19.00: Foredrag:
Kierkegaards bønner
v/ Preben Vive
Onsdag d. 20. kl. 19.00: Kirkehøjskole, Sognegården
Tirsdag d. 26. kl. 19.00: En aften med unge fra IMU,
Vandelsbæk

April

Onsdag d. 3. kl. 19.00: Kirkehøjskole, Sognegården
Tirsdag d. 16. kl.19.00: Påskemøde

Maj

Tirsdag d. 7. kl. 19.00: Foredrag: DDR-Kirkens rolle
i murens fald. v/ missionær
Lennart Grønkjær Davidsen,
Slagelse.
Tirsdag d. 28. kl. 19.00: Taler: Pastor Samuel Leth
Larsen, Nr. Jernløse
Alle er meget velkomne til møderne.

Mandag d. 4. kl. 19.15: Undervisning: Nadverens mysterium og
mirakel v. Lennart Grønkjær-Davidsen.
Fre. d. 15. kl. 18.00: F-aften v. Anders Gjesing for hele familien
på Ellegården, Grydebjergvej 2, Mørkøv. Tilmelding se nederst.
Mandag d. 18. kl. 19.15: Generalforsamling

April

Mandag d. 1. kl. 19.15: Den ældste søn v. Dan K Månsson.
Fredag d. 12. kl. 18.00: F-aften v. Michael Nørregaard for hele
familien på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv.
Tilmelding se nederst.
Mandag d. 15. kl. 19.15: Påskeoptakt v Helle & Thomas Kofod
Mandag d. 29. kl. 19.15: Foredrag ”Døden, sorgen og håbet”
v. Flemming Kofoed-Svendsen

Maj

Fredag d. 10. kl. 18.00 F-aften v. Niels Jørn Fog for hele familien
på Ellegården, Grydebjergvej 2, Mørkøv. Tilmelding se nederst.
Mandag d. 13. kl. 19.15 Undervisning: Når den almægtige kalder (Jeremias Bog 1) v. Daniel Burgdorf
Mandag d. 27. kl. 19.15 Undervisning: Når den almægtige dømmer (Jeremias bog 7) v. Daniel Burgdorf
Alle er velkomne til møderne! Hvis du/I ønsker at deltage i fællesspisningen ved F-aftnerne, er prisen 25 kr. Tilmelding sker på tlf.
eller sms på 28 78 02 71 eller faften2@gmail.com senest onsdagen
før arrangementet afholdes.

Hvad gør jeg i tilfælde af...
Lov om obligatorisk digital
selvbetjening betyder, at det for
borgeren er en pligt at bruge de
digitale selvbetjeningsløsninger
på www.borger.dk
Dette omfatter
Omsorgs- og ansvarserklæring
Ansøgning om navngivning
Ansøgning om navneændring
Anmodning om begravelse eller
ligbrænding
Er det ikke muligt at benytte
den digitale selvbetjening, kan
papirblanketter 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
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 2-5 faddere samt
den, der bærer barnet (denne kan
også være en af fadderne) medbringes til dåbssamtalen.
Bryllup
Tidspunkt for bryllup aftales

med præsten. I god tid før vielsen
– dog maks. 4 måneder før – skal
en ”Prøvelsesattest” indhentes via
bopælskommunen. 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
Attest kan bestilles på borger.dk.
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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
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
Træffes bedst i Sognegården
tirsdag til torsdag 10.00-12.00
samt efter aftale
Mandag er fridag
Telefon: 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
Jette Møller
Rønnevej 15
4450 Jyderup
Telefon: 25 33 92 07

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: 30 59 61 14
graver@holmstrupkirke.dk
Træffetid tirsdag til fredag
mellem 12.00 og 12.30
Kirkebil
Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

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

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.sogn.dk

Kirkerne i Mørkøv
KBF sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
kfh@km.dk
Telefon: 59 27 51 47
Mandag er fridag
Sognepræst
Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 53 29
kaab@km.dk
Mandag er fridag

Kontakt 23

De ni sogne 

Kirkekontor v/ sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 40 16 21 47
lid@km.dk
Træffetid: Tirsdag-onsdag og
fredag fra 9-12.
Fælles kirkegårdskontor
Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv
Telefon: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
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 i Mørkøv
Ove Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv
Telefon: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup
4440 Mørkøv

Telefon: 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
Tove Andersen
Telefon: 59 27 55 75/21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com
Kirkeværge Frydendal
Torben Lauritsen
Ringstedvej 62, 4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 43 24/30 64 66 41
to-la@hotmail.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. 16.00, når
du vil i kirke om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk
Facebook: Kirkene i mørkøv

Hjembæk-Svinninge
Sognepræst og kirkekontor
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6B, 4520 Svinninge
Telefon: 59 26 51 65
Mobil: 61 27 28 46
asha@km.dk
Mandag er fridag

Deltids sognepræst og fængselspræst
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163
2500 Valby
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk
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: 40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

www.svinningekirke.dk
Facebook:
Hjembæk-Svinninge kirke

10.30 KAB

3/3

09.15 KAB

10.30 KBF

Ingen

Skamstrup

10.30 KBF

17/3 2. søndag i fasten

24/3 3. søndag i fasten

31/3 Midfaste søndag

April

7/4

11.00 KBF

Ingen

10.30 KAB

Skamstrup

21/4 Påskedag

22/4 2. påskedag

28/4 1. søndag efter påske

Maj

Ingen

10.00 KBF
Konfirmation

Ingen

10.30 KAB

Ingen

17/5 Bededag

19/5 4. søndag efter påske

26/5 5. søndag efter påske

30/5 Kristi himmelfarts dag

Ingen

09.30 KBF

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Hjembæk

Ingen

10.30 AH

Ingen

11.00 MKA

Ingen

09.15 KAB

Ingen

Ingen

10.30 KBF

Ingen

10.30 MKA

Ingen

10.00 AH
konfirmation

Ingen

10.00 KAB konf
10.30 AH
12.00 KBF konf

Stigs Bjergby Mørkøv

10.00 & 12.00
Ingen
KBF konf.

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Ingen

Se Kundby

Ingen

Hjembæk

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

Ingen

10.30 AH

Hjembæk

Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk

KBF = Karsten Bjerreskov Farup KAB = Katja Ambeck Bendix AH = Asbjørn Janke Hansen
MKA = Mette Kruse Andersen LW = Lene Wadskær HEB = Henriette Barkholt LUJ = Lars Ulrik Jensen

10.30 KAB

Ingen

10.30 KAB

09.15 KBF

16.00 KAB/KBF Ingen

Ingen

Ingen

11.00 KAB konf 10.30 KBF

Ingen

09.15 KBF

Ingen

Frydendal

Ingen

Ingen

Ingen

10.30 KAB

09.15 KBF

Ingen

09.00 KBF

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

09.15 KAB

Ingen

10.30 KAB

Ingen

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

10.30 KAB/KBF Ingen

Ingen

Ingen

16.00 KAB

Frydendal

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Frydendal

12/5 3. søndag efter påske

Ingen

Ingen

19/4 Langfredag

2. søndag efter påske

Ingen

18/4 Skærtorsdag

5/5

09.15 KAB

14/4 Palmesøndag

Mariæ bebudelses dag

Ingen

10/3 1. søndag i fasten

Fastelavns søndag

Skamstrup

Marts

10.30 LW

Kundby

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

16.00 LW

10.30 LW

Se Svinninge

Kundby

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

Se Svinninge

10.30 LW

Kundby

Ingen

10.30 AH

Ingen

Musikgudstjeneste

Spisning

10.30 HEB

16.00 LUJ

Familie-gudstjeneste

09.00 HEB

10.30 LUJ

10.30 LUJ

Kirkekaffe

09.00 LW

10.30 LW

Ingen

14.30 LUJ

Holmstrup

10.30 Konf.
LUJ/HEB

Ingen

10.30 HEB

10.30 LUJ

Ingen

14.30 HEB

10.30 HEB

Holmstrup

Ingen

10.30 LUJ

10.30 LUJ

09.00 LUJ

09.00 HEB

Holmstrup

10.00 & 12.00
Ingen
HEB/LUJ konf.

10.30 Konf.
LUJ/HEB

10.30 LUJ

Jyderup

Ingen

10.30 HEB

09.00 HEB

Ingen

17.00 LUJ

10.30 HEB

09.00 HEB

Jyderup

10.30 HEB

Ingen

09.00 LUJ

10.30 LUJ

10.30 HEB

Jyderup

10.00 AH konf 10.30 LW konf 09.00 LUJ

Ingen

09.30 & 11.00
10.30 LW
AH konf.

Ingen

Svinninge

09.00 LW

Ingen

10.30 AH

Ingen

17.00 AH

Se Kundby

10.30 AH

Svinninge

Ingen

10.30 MKA

Ingen

10.30 AH

Ingen

Svinninge

