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Artikel om skyld
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Skyld
Om at flygte fra eller tage skylden på sig
Af Mette Kruse Andersen
Denne artikel om skyld er nummer to i rækken og
skal ses i sammenhæng med artiklen om skam i forrige udgave af De ni sogne.
Skyld og skam
Skyld og skam er to komplekse følelser. Ofte er de
svære at skelne fra hinanden. I den samme situation
vil nogle måske føle skyld, mens andre plages af skamfølelse. Det afhænger af, hvordan vi tolker det, som
sker, ud fra vores personlige psykiske bagage.
Om skyld siger Politikens Ordbog: “Skyld er det
ansvar, en person må påtage sig for en fejlagtig eller en kriminel handling”. Vi kan føle os skyldige
over noget, vi har sagt eller gjort. Vi kan have dårlig
samvittighed, samtidig med at vi prøver at finde på
undskyldninger for vores adfærd.
Skyld har modsat skam at gøre med en konkret
handling. Vi reflekterer som oftest over, hvad der er
rigtigt at gøre. Vi føler skyld over noget, vi har gjort,
eller noget vi har undladt at gøre, som vi burde have
gjort.
Den skyldige har dårlig samvittighed. Han tænker:
“Bare jeg ikke havde gjort det.” Han overvejer måske
endda at tilstå og bede om tilgivelse for at komme
videre.

Jobs Bog i Bibelen handler om skyld og ansvar.
Den er blevet nyoversat og kan købes ved Bibelselskabet.

Tag ansvar for din skyld
Vi vægrer os mod at føle skyld, fordi det ødelægger
idealbilledet af os selv. Men en sund eller god skyldfølelse er at foretrække. Jeg kalder det ”en sund og
god skyldfølelse”, fordi den opstår på baggrund af reel
skyld - en skyld, vi må gøre op med og søge tilgivelse
for. Ved at overtage ansvaret for din skyld, giver du
afkald på at ville retfærdiggøre dig selv eller skyde
skylden på andre. Det er en betingelse for, at du kan
komme videre som menneske.

”Over for ham kan vi bringe vort
hjerte til ro, hvad end vort hjerte
fordømmer os for; thi Gud er større
end vort hjerte og kender alt.”
Johannes’ 1. brev, kap. 3, vers 20

Problemet med skyldfølelsen er, at den kan melde
sig med fuld styrke, hvor den ikke har noget at gøre,
og at den kan være fraværende, dér hvor den absolut
burde være. Den kan også påføres andre, uden at der
er grundlag for det.
Undskyldning som udvej?
I et fængsel er de ovenfor nævnte faktorer alle
repræsenteret. Nogen tager ansvar for den forbrydelse,
de har begået og ”tager deres straf ”. Nogen føler oveni
det hele dårlig samvittighed – f.eks. overfor kæresten,
konen, børnene eller forældrene. Samtidig finder
de selvsamme personer på undskyldninger for deres
adfærd. De undskylder sig bl.a. med, at hvis ikke de
solgte narko, var der bare en anden, der gjorde det.
Skylden kan ødelægge det billede, vi gerne vil fremstille af os selv, og undskyldningerne fungerer som en
slags falsk udvej.
Selvom et fængsel er fyldt af mennesker med reel
skyld, så er det ikke alle, der gør op med skylden. Det
er ikke alle, der tager skylden på sig. Når mennesker
derimod når så langt, at de tager ansvar for deres
skyld og giver afkald på at ville retfærdiggøre sig selv,
åbner de for en ny mulighed – nemlig muligheden for
tilgivelse.

Præsteliste
Jyderup og Holmstrup
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Telefon: 29 39 69 73
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Henriette Barkholt
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
hbar@km.dk
29 37 62 95
Kirkerne i Mørkøv
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
kfh@km.dk
59 27 51 47
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

OmSorgs-gruppen i Svinninge
for børn og unge, er siden
januar vokset til 15 medlemmer. Sognepræst Pia Heegaard
Lorentzen og psykoterapeut
Inger Jedig Andersen fortæller
om arbejdet.

Adam og Eva

Tine Skau og Guy Moscoso
kommer til Hjembæk Kirke
den 15. september for at
fortælle historien om Adam
og Eva i børnehøjde med
skuespil og alverdens musikinstrumenter.

Generalsekretær Christian
Friis Bach, der leder arbejdet
i Dansk Flygtningehjælp,
fik en snak med Asbjørn
Hansen efter foredraget på
årets sommerhøjskole. Læs
interview.

17 Kunst i Jyderup

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

Kunstneren Hanne Boisen
har prøvet sig frem med
forskellige teknikker og
materialer. Streger af sølv og
guld sætter liv i motiverne.

Ansv. red.: Ovenstående præster
Lay-out: Asbjørn Janke Hansen
Forsidefoto: Elsebeth D. Kruse

Næste deadline: 29-10-2018.

Både i Kirkerne i Mørkøv
og i Kundby Kirke kommer
der i efteråret nye præster
på prædikestolene. Karsten
Bjerreskov Farup og Niels
Willert præsenterer sig.

15 Et værdigt liv

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

Oplag: 8.000
Bidrag til bladet sendes til:
Asbjørn Janke Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk

Nye ansigter i kirken
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20 Kirkehøjskolen

De fire evangelier og Paulus’
breve kan man høre mere
om på Kirkehøjskolen i
Jyderup.
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Nyt fra sognene
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Strikkecafé i Kundby og Jyderup
I Kundby tager strikkecaféen fat igen torsdag d. 13.
september kl. 19.00-21.00. 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 for efteråret 2018 er:
13/9; 27/9; 11/10; 25/10; 8/11; 22/11.
Kontaktperson: Ingrid Ekelund, tlf. 30 26 40 92

Menighedshus i Mørkøv
Menighedsrådene ved Kirkerne i Mørkøv har gennem
tid arbejdet med ideen om et menighedshus i Mørkøv.
Menighedshuset skal være et centralt samlingspunkt
for Kirkerne i Mørkøv og vil være et supplement til de
nuværende faciliteter.
Huset skal indeholde kontorlokaler for personalet
samt et lokale, der kan rumme såvel mindre som
større forsamlinger til fremme og udvikling af kirkelige aktiviteter.
Menighedsrådene har underskrevet en betinget
købskontrakt med COOP vedrørende køb af den del
af Dagli’ Brugsens grund, som ligger ud til Rævebjerg
ved siden af Lægehuset.
Byggeriet igangsættes tidligst i 2019.
Menighedsrådene ved Kirkerne i Mørkøv

Babysalmesang
Kom og syng og dans med din baby i Skamstrup
Kirke! Hver tirsdag kl. 10 .00 mødes de små babyer
til babysalmesang. Vi synger salmer og sange samt
bruger fagter for at understøtte sangene. Børnenelytter til musik, mens der pustes sæbebobler, og der

Strik i Jyderup

Den 12. marts startede 10 kvinder med at strikke
dåbsklude i Sognegården i Jyderup. Præsterne bruger
dåbskludene til at tørre dåbsbarnets hoved med, når
barnet er døbt, og forældrene får dåbskluden med
hjem til minde om dagen.

45 barnedåb om året

Vi hygger os i et par timer med kaffe, hæklenål og
strikkepinde, og snakken går livligt på
kryds og tværs. Det er nogle flittige
damer, der mødes, for vi har nu strikket
og hæklet ca. 60 dåbsklude. Kirkerne
har ca. 45 barnedåb om året, så vi er
virkelig på forkant.
Er der nogle derude, som har lyst til
at deltage i strik og samvær, er I velkomne. Der er kaffe og the på kanderne
og småkager i skålen.
Vi strikker den anden mandag i
måneden kl. 14.00-16.00. Næste strikkedage er 10. september, 8. oktober og
12. november.
Kontaktperson:
Jette Møller, 25 33 92 07
fortælles historier. Efter vi har sunget, er der hyggeligt samvær. Babysalmesang er for alle børn i
alderen 3-12 måneder. Nærmere information og
tilmelding hos Mona Hoelgaard Madsen på telefon
21 43 40 45 eller mail monahoelgaard@hotmail.
com. Det er gratis, og alle er hjerteligt velkomne.

Kundby gospelkor

Har du lyst til at synge? Så er gospelkoret en mulighed. Vi øver tirsdag aften kl. 19.00 i Kundby Kirke.
Sæsonstart: Tirsdag d. 28. august kl. 19.00
Kontaktperson: Dea Skovshoved, tlf. 60 52 34 00

Alle Helgen - vælg selv
Når der i kirkerne den 4. november fejres Allehelgen, er det skik at oplæse navnene på årets døde
i sognet. Det er dog ikke alle, der har en stærk
tilknytning til sognet, hvor man afsluttede livet.
Derfor har præsterne i De ni sogne besluttet, at
hvis nogen ønsker navne på deres kære læst op i en
anden kirke, kan de henvende sig til dette sogn og
få navnet læst ved Allehelgengudstjenesten her.
Se information om præsterne på side 18-19.

Nyt fra sognene
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Ny præst i Kirkerne i Mørkøv
Karsten Bjerreskov Farup indsættes 2. september
Karsten Bjerreskov
Farup skal være
præst ved Kirkerne
i Mørkøv.

Indsættelse:

Karsten Bjerreskov Farup indsættes søndag den 2.
september 2018 kl. 14.00 i Stigs Bjergby Kirke. Efterfølgende er der reception i Stigs Bjergby Præstegård,
hvor alle er hjerteligt velkomne.

Karsten fortæller om sig selv:
”I løbet af august flytter jeg med min familie (hustru
og tre børn) ind i præstegården i Stigs Bjergby, og til
september begynder jeg så som sognepræst i de fire
kirker omkring Mørkøv.
Jeg er 42 år gammel og vokset op i det sydvestjyske. Jeg var forbi forskellige studier på Københavns
Universitet, inden jeg landede på teologi, hvor jeg
blev kandidat i 2009. Siden har jeg så været præst i
Albertslund, men nu glæder jeg mig til at komme ud
af byen og bo og være præst i et mindre lokalsamfund. Det har jeg længe ønsket.
Jeg glæder mig til at lære sognene og jer, der bor
her, bedre at kende, for det er vigtigt for mit virke
som præst. Det giver en god grobund for et tillidsfuldt forhold mellem præst og menighed.”

Afløserpræst i Kundby
Fra slutningen af september til december 2018 skal
sognepræst Lene Wadskær gøre tjeneste som orlogspræst (dvs. præst i Søværnet). Hun fortæller: ”Jeg skal
sejle med besætningen på et af vores største flådeskibe,
Esbern Snare.
I 2018 har Danmark kommandoen over en af
NATO’s stående maritime styrker, SNMG1, som man
kan følge på Facebook (Standing NATO Maritime
Group 1). Danmark har fire forskellige besætninger
ude tre måneder ad gangen - og fire forskellige præster
sammen med dem. Jeg får fornøjelsen af sidste kvartal
og måske det dårligste vejr : )”

Niels Willert passer Kundby i efteråret

Kundby Kirke og sogn får i denne periode glæden af
at byde sognepræst Niels Willert velkommen. Han
fortæller her lidt om sig selv:
”Selvom jeg har rundet pensionsalderen, har
jeg ingen planer om at
høre op med at arbejde.
De sidste par år har mit
arbejdsliv således været
Sognepræst Niels Willert
afløser i Kundby sogn

HDMS ABSALON (et søsterskib til Esbern Snare) i
Middelhavet 2016
præget af forskellige præstevikariater i henholdsvis
Ods-Skippinge og Holbæk Provsti. Efter en mindre
pause ser jeg nu frem til at virke som præst i Kundby
Sogn.
Jeg bor i Rørvig, hvor min kone Ida Willert er
sognepræst. Her i skønne naturomgivelser mellem
Kattegat og Isefjord er vores tre børn vokset op.
Når jeg i dag ser tilbage på mit arbejdsliv, så har det
udgjort en treklang i form af beskæftigelse med teologi på universitetet, skolens kristendomsundervisning
på læreruddannelsen samt forkyndelse af det kristne
budskab i folkekirken. Som præst lægger jeg vægt
på gudstjenesterne og mødet med menigheden. Jeg
ser frem til et frugtbart og inspirerende samarbejde
omkring kirken i Kundby.”
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OmSorgs-gruppen i Svinninge
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”Vi griner og græder sammen”
Præsten Pia og terapeuten Inger etablerede i januar
2018 en gruppe for unge i sorg. Hen over foråret er
gruppen vokset til 15 personer.
Tekst og foto: Asbjørn Janke Hansen
For sognepræst Pia Heegaard Lorentzen og psykoterapeut Inger Jedig Andersen var 10. januar 2018 en
spændende dag. Det var startdatoen for OmSorgsgruppen i Svinninge for børn og unge, og hvordan
ville tilbuddet blive modtaget? Interessen var overvældende. Gruppen voksede sig hurtigt stor, og hen over
vinter og forår har man hver 14. dag sat hinanden
stævne i Sognehuset i Svinninge, hvor frivillige har
sørget for gode rammer og veltilberedt mad.
Den 13. juni var sidste samling før sommerferien,
og mange af de unge mødte op med deres nærmeste
pårørende til spisning og hygge. Udenfor havde Gert
og Hans Georg gang i grillen, og i køkkenet var Lene
og Anne i fuld gang med salat og brød. De to sorggruppeledere tog smilende imod de unge og deres
pårørende.
Da aftenen var omme, stillede jeg de to ledere nogle
spørgsmål:
Hvordan har det været at mødes med disse unge
om sorg og tab?
Inger: Det har virket naturligt for mig. Jeg føler, at jeg
gør noget vigtigt, der giver mening. Jeg har ind i mellem følt mig berørt og fået blanke øjne. Jeg tænker,

Gert Keilow og Hans Georg Glumby griller til OmSorgs-gruppen

det viser de unge, at jeg føler med dem i deres sorg.
Pia: Vi får lov til at dele både deres sorg og glæde med
dem, og vi griner mindst lige så meget, som vi græder
i gruppen.
Hvordan ser en typisk mødeaften ud?
Pia: Vi mødes kl. 17.00. Så har vi en ”runde”, hvor
alle fortæller efter tur, hvem de er, og hvem de har
mistet. De tænder også et lys for den, de tænker på.
Det er det eneste tidspunkt, hvor man skal sige noget,
og det kan godt være med hjælp fra de voksne. Ellers
er det ok, blot at lytte eller at sige, at det har jeg ikke
lyst til at tale om.
Klokken 18.00 spiser vi den forrygende gode mad,
som de frivillige har lavet til os. Det er deltagerne i
gruppen, der bestemmer menuen, og ofte er det retter,
som de forbinder med dem, de har mistet. Det kan
være alt fra forloren hare til tarteletter eller pizza.
De frivillige er uundværlige for gruppen, og vi er
alle utrolig taknemmelige for det store stykke arbejde,
de lægger i at forkæle gruppen med lige det, vi drømmer om.
Efter maden runder vi af. Der kan være samtaler,
der skal afsluttes eller ting, der lige skal samles op på,
inden vi siger på gensyn.
De frivillige sørger også for, at der er kaffe og te til
de forældre eller værger, der vælger at vente i sognehuset, mens børnene og de unge deltager i gruppen.
Der er stor aldersspredning i gruppen, hvordan
takler I det?
Pia: De har glæde af hinanden på tværs af alder. En
6-årig kan selvfølgelig ikke sætte de samme ord på
sorgen som en 18-årig, men han eller hun kan sagtens
forstå, hvad den ældre siger og få sat ord på det, han
eller hun selv oplever. Det hjælper dem til lettere at
udtrykke, hvad de selv føler.
Inger: Det er en udfordring at sidde med mindre
børn og unge samtidig, men vi har papir og farver
på bordet, så de mindste kan være beskæftigede med
det, imens vi taler med de lidt ældre. Alle deltagerne
i gruppen har mulighed for at producere tegninger,
breve osv. til deres egen personlige mindemappe, som
de får med hjem, når de engang forlader gruppen.
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Inger (tv.) og Pia glæder sig over,
at OmSorgs-gruppen nu har 15 deltagere.

Hvordan kan det hjælpe en ung i sorg at mødes
med jer og de andre?
Inger: De kan jo se, at de ikke er anderledes end de
andre. Tabet og håbløsheden er det samme, om man
er lille eller stor, dreng eller pige.
De oplever også, at vi voksne tør spørge ind til deres
sorg, selv om de bliver kede af det. På den måde viser
vi, at de ikke behøver holde sorgen for sig selv. De
lærer, at åbenhed om sorgen ikke gør dem ulykkelige,
men skaber lettelse.
Pia: Vi kan tale om alting i gruppen. Af og til kan der
siges ting, som man ikke kan sige højt andre steder.
F.eks. hvis et barn eller en ung gerne vil skåne sin
mor for vreden eller sorgen over, at der nu er en ny
kæreste i billedet efter fars død. Eller hvis et barn vil
skåne klassekammeraterne for de følelser, der af og
til er så overvældende, at man kan blive vred over en

dum bemærkning om ”åndsvage forældre”. Man ville
jo bare gerne have, at begge ens forældre var i live, og
desuden helst ikke skille sig ud fra klassekammeraterne. Så det er bedre at skjule sit tab end at fortælle,
at mor altså er død!
Inger: Vi taler også om, at der tit i familierne ikke bliver talt så meget om den døde, selv om alle i familien
tænker på det.
Hvor længe er man typisk med i gruppen?
Inger: Jeg tror, det vil være meget forskelligt. Et år
går hurtigt - det er jo kun ca. 20 mødegange.
Pia: Nogle kommer nok i et halvt år, mens andre er
med i flere år. Det er børnene og de unge selv, der
kan mærke, hvornår deres behov ikke er der længere,
ligesom de selv skal sige ja til at deltage i gruppen.
Ingen har glæde at deltage, hvis de er tvunget til det.

Sådan fungerer det:
Hvis man ønsker at være med i gruppen, mødes den unge og en relateret voksen med en eller begge
gruppeledere. Pia og Inger fortæller her, hvad man laver i OmSorgs-gruppen. Herefter skal den unge
selv sige ’ja’ til at ville deltage og love at være med tre gange, for at få tid at finde sig til rette og mærke,
om man har lyst til at være med.
Man kan komme i gruppen, lige meget om man er kristen eller ej, og det koster ikke noget at deltage.
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Nyt fra Indre Mission og kirkebøgerne

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

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

September

Tirsdag d. 4. kl. 18.00: Storkredsmøde med spisning kl.
19.00.
Taler: Sognepræst Niels Jørgen Fogh, Herlev.
Tilmelding til Lennart Grønkjær-Davidsen på tlf.:
60 68 60 52 senest d. 28. august.
Onsdag d. 5. kl. 19.00: Kirkehøjskole i Sognegården.
Tirsdag d. 11. kl. 19.00: Sognegården:
Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget.
Onsdag d. 19. kl. 19.00: Kirkehøjskole i Sognegården.
Tirsdag d. 25. kl. 19.00:
Taler: Provst Søren Isak Nolsøe, Taastrup.

Oktober

Tirsdag d. 9. kl. 19.00:
Taler: Sømandsmissionær Hanus Poulsen, Slagelse.
Onsdag d. 17. kl. 19.00: Kirkehøjskole i Sognegården.
Tirsdag d. 23. kl. 19.00:
Taler Missionær Lennart Grønkjær-Davidsen, Slagelse.
Onsdag d. 31. kl. 19.00: Kirkehøjskole i Sognegården.

November

Onsdag d. 7. kl. 19.00: Kirkehøjskole i Sognegården.
Tirsdag d. 13. kl. 19.00: Taleren bekendtgøres senere.
Onsdag d. 21. kl. 19.00: Kirkehøjskole i Sognegården.
Tirsdag d. 27. kl. 19.00: Sang og bedeaften.

Alle er meget velkomne til møderne.

September

Mandag den 3. kl. 19.15: Undervisning: Israel og udvælgelsen. Rom.
kap 11 (2-3) v Ole Andersen.
Mandag den 17. kl. 19:15: Undervisning: Jesu genkomst. 1. Tess. 4, 1318 (3-3) v Ole Andersen.
Fredag den 21. kl. 18:00: F-aften med fokus på lovsang og vidnesbyrd på
Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv. Tilmelding se nederst.

Oktober

Mandag den 1. kl. 19:15: Himlen - Mads D. Mølgaard Madsen.
Mandag den 15. kl. 19:15: Skabt af en kærlig Gud v. Andreas Bøge.
Fredag den 26. kl. 18:00: F-aften for hele familien v Lennart GrønkjærDavidsen på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv. Tilmelding se
nederst.
Mandag den. 29. kl.19:15: Undervisning: Den første kærlighed Åb 2,17 (1-2) - Henrik Højlund.

November

Mandag den 12. kl.19:15: Undervisning: Men lidt har jeg imod dig Åb.
2,12-17 (2-2) - Henrik Højlund.
Fredag den 16. kl. 18:00: F-aften for hele familien v Erik Nielsen på Ellegården, Grydebjergvej 2, 4440 Mørkøv. Tilmelding se nederst.
Mandag den 26. kl.19:15: En krammer fra Gud. Joh. 8, 1-10 v. Erik
Røjkjær.
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 F-aftenen
afholdes.

Hvad gør jeg, hvis...
Lov om obligatorisk digital selvbetjening betyder, at det for borgeren
er en pligt at bruge de digitale
selvbetjeningsløsninger på www.
borger.dk

Når moderen er ugift: Fælles forældremyndighed kan registreres via
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

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 bærer barnet) medbringes til
dåbssamtalen.

Fødsel
Når moderen er gift: Fødsel og
faderskab registreres automatisk.

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 via borger.dk.

Børnesiden
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Mød Adam og Eva

Teater for de mindste i Hjembæk Kirke 15. september
Tag familien og dine søskende med og oplev
historien om Adam og Eva - fortalt gennem
skuespil og musik. Det er i Hjembæk Kirke
den 15. september kl. 10.30.
Forestillingen begynder med, at Guds magiske
lyde lokker himmel, jord, dyr, det berømte æbletræ og ikke mindst Adam frem af intetheden.
Så bliver dyrene præsenteret som ”Hr. og Fru
giraf”, og Adams ønske om en ”Fru Adam” vågner
inden længe. Adam og Gud tænder det sidste lys
for den syvende skabelsesdag, og så går Skaberen
træt til ro.
Endelig gør Eva sin entre – og hun er dejlig!
Adam viser frem: Fugle, fisk, vilde dyr og det
smukke æbletræ. Han gentager samvittighedsfuldt Guds indtrængende formaning om ikke at røre
de særlige frugter. Men da Adam træder af på naturens vegne, ser slangen sit snit til at lokke ham ind i
det hændelsesforløb, der ender med udvisningen fra
Edens Have.
Adam og Evas vej går via indsigt og erkendelse, og
deres skæbnefællesskab løftes af en gensidig kærlighed, der varsomt favner hele publikum.

Musik fra ”Skabelsen”

Forestillingen ”Adam og Eva” er en næsten ordløs
musikperformance - så nænsom og varm, at de alleryngste kan være med! Musikken fra Haydns ”Skabelsen” dominerer forestillingen, arrangeret for allehånde
mulige og umulige instrumenter. De to skuespillere
- Tine Skau og Guy Moscoso - har begge en stor
kærlighed til alverdens instrumenter, så der er lige så
meget at lytte til som at se på.

Minikonfirmand i Kundby
Tirsdage kl. 13.45-15.15
fra d. 11/9 til slutningen af november.
For alle børn i Kundby
Sogn, der går i 3. klasse
(eller er på den alder).
Når man går til minikonfirmand, lærer man
kirken og historierne
fra Bibelen at kende.
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

Konfirmand
i Kundby
Indkrivningen til konfirmandforberedelse til konfirmation 18.
eller 19. maj 2019 foregår i konfirmandstuen i Kundby Præstegård efter høstgudstjenesten den
2. september 2018.
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Hverdags- og specialgudstjenester
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Hverdags- og specialgudstjenester
September
Lørdag d. 8. september Svinninge

Familielørdag

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små v.
Asbjørn Janke Hansen og Elsebeth
Dyekjær Kruse. Kom og hils på
Snapper.
Tirsdag d. 11. september Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En kort og anderledes gudstjeneste
v. Mette Kruse Andersen. Jesus
talte ofte provokerende og livsforandrende. Gudstjenesten vil tage
fat i ordene om at ”vende den anden kind til”. Der er fællesspisning
i Sognehuset bagefter.
Tilmelding til spisning sker til
Hans Georg Glumby: 23 62 90 64
– helst en uge før.
Onsdag d. 19. september
Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

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 starter med
at sidde og spise lidt sammen. Så
synger vi forskellige sange og hører
en godnathistorie. Musen Hubert
er også med. Man må meget gerne
have sit sovedyr og nattøj med.
Fredag d. 28. september
Kirkerne i Mørkøv

Gøglergudstjeneste

Oktober
Tirsdag d. 9. oktober Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En kort og anderledes gudstjeneste v. Asbjørn Janke Hansen.
Jesus talte ofte provokerende og
livsforandrende. Gudstjenesten vil
tage fat i ordene om ”ikke at være
bekymret”. Der er fællesspisning i
Sognehuset bagefter.
Tilmelding til spisning sker til
Hans Georg Glumby: 23 62 90 64
– helst en uge før.
Onsdag d. 10. oktober
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor
alle er velkomne - store som små,
forældre, bedsteforældre, venner og
naboer. Det er hyggelig og afslappet, og der er noget for både øjne,
ører og mund. Vi synger de samme
salmer hver gang, får fortalt en
historie - og så er der altergang;
og endelig får alle en krammer af
Gud.
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.

November
Onsdag d. 7. november
Kirkerne i Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00
Sted: Mørkøv Kirke kl. 21.00
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor
Traditionen tro vil der også i år
alle er velkomne - store som små,
være gøglergudstjeneste i forbinforældre, bedsteforældre, venner og
delse med årets kræmmermarked i naboer. Det er hyggelig og afslapMørkøv. Alle er naturligvis meget
pet, og der er noget for både øjne,
velkomne til at deltage i denne
ører og mund. Vi synger de samme
gudstjeneste, hvor gøglerne genses
salmer hver gang, får fortalt en
efter vandring i det ganske land.
historie - og så er der altergang; til
Foto: Asbjørn Hansen og Elsebeth D. Kruse.

sidst får alle en krammer af Gud.
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.
Tirsdag d. 13. november Jyderup

Konfirmandgudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Alle er inviteret, når årets konfirmander med Henriette Barkholt
ved roret står for en kort og festlig
fyraftensgudstjeneste.
Så tag din din mor, søster, bedstemor, grandonkel og nabo under
armen og kom til en god aften i
din kirke.
Se nærmere omtale på hjemmesiden www.jyderupkirke.dk
Tirsdag d. 13. november Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En kort og anderledes gudstjeneste
v. Mette Kruse Andersen. Jesus
talte ofte provokerende og livsforandrende. Gudstjenesten vil tage
fat i ordene om at ”være lys og salt”.
Der er fællesspisning i Sognehuset
bagefter.
Tilmelding til spisning sker til
Hans Georg Glumby: 23 62 90 64
– helst en uge før.
Onsdag d. 21. november
Kirkerne i Mørkøv

Godnatgudstjeneste

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 starter med
at sidde og spise lidt sammen. Så
synger vi forskellige sange og hører
en godnathistorie. Musen Hubert
er også med. Man må meget gerne
have sit sovedyr og nattøj med.

Skamstrup

10.30 KAB

Ingen

Ingen

November

4/11 Alle Helgen

11/11 24. søndag i efter trin.

18/11 25. søndag i efter trin.

Ingen

9.15 KBF

Ingen

Frydendal

Ingen

9.15 KAB

10.30 KBF

Ingen

Ingen

Ingen

10.30 KAB

9.15 KBF

10.30 KAB

Ingen

10.30 KBF

10.30 KAB

Ingen

16.00
KAB & KBF

Ingen

9.15 KAB

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

Ingen

10.30 KBF

Ingen

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

Ingen

Ingen

9.15 KBF

Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen

Ingen

10.30 KAB

Ingen

14.00 KBF

Stigs Bjergby Mørkøv

Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk

KBF = Karsten Bjerreskov Farup KAB = Katja Ambeck Bendix
AH = Asbjørn Janke Hansen LW = Lene Wadskær HEB = Henriette Barkholt NW = Niels Willert
MKA = Mette Kruse Andersen HDM = Hans David Matras LUJ = Lars Ulrik Jensen

Ingen

10.30 KAB

9.15 KAB

28/10 22. søndag i efter trin.

Ingen

2/12 1. søndag i advent

10.30 KBF

21/10 21. søndag i efter trin.

Ingen

Frydendal

9.15 KAB

14/10 20. søndag i efter trin.

10.30 KBF

Skamstrup

Ingen

7/10 19. søndag i efter trin.

Frydendal

December

Skamstrup

Oktober

Ingen

Ingen

10.30 KAB

30/9 18. søndag i efter trin.

Ingen

9.15 KAB

Ingen

Ingen

Frydendal

25/11 Sidste søndag i kirkeår. 9.15 KBF

9.15 KBF

23/9 17. søndag i efter trin.

10.30 KAB

Ingen

15. søndag i efter trin.

9/9

Ingen

Skamstrup

16/9 16. søndag i efter trin.

14. søndag i efter trin.

2/9

September

10.30 MKA

Hjembæk

Ingen

10.30 AH

Ingen

15.00 AH

Hjembæk

Se Kundby

Ingen

10.30 AH

Ingen

Hjembæk

10.30 AH

Ingen

10.30 HDM

Ingen

10.30 AH

Hjembæk

Ingen

Svinninge

10.30 HDM

Ingen

10.30 AH

17.00 AH

Svinninge

Se Kundby

9.00 NW

Ingen

10.30 AH

Svinninge

Ingen

10.30 MKA

Ingen

10.30 AH

Ingen

Svinninge

10.30 HEB

Holmstrup

10.30 LUJ

Ingen

9.00 LUJ

10.30
LUJ & HEB

Holmstrup

10.30 HEB

10.30 LUJ

Ingen

16.00 LUJ

Holmstrup

Ingen

10.30 HEB

9.00 HEB

10.30 LUJ

9.00 HEB

Holmstrup

Menighedsmøde

Musik-gudstjeneste

Høstgudstjeneste
Spisning

Familie-gudstjeneste

9.00 HEB

Jyderup

9.00 LUJ

10.30 HEB

10.30 LUJ

17.00
LUJ & HEB

Jyderup

Ingen

9.00 LUJ

10.30 HEB

10.30 LUJ

Jyderup

17.00 LUJ

Ingen

10.30 HEB

9.00 LUJ

10.30 HEB

Jyderup

Kirkekaffe

10.30 NW

Kundby

10.30 NW

9.00 AH

10.30 NW

10.30 NW

Kundby

10.30 NW

10.30 NW

Se Hjembæk

10.30 NW

Kundby

10.30 NW

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

10.30 LW

Kundby
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Arrangementer, høstfester, koncerter m. m.

September
Søndag d. 2. september Kundby

Høstgudstjeneste og
konfirmandindskrivning

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30 (se
også side 9)
Søndag den 9. september
Kirkerne i Mørkøv

Høstgudstjeneste, kirkepyntning og høsthygge ved møllen

Sted: Skamstrup Kirke kl. 9.15
”Marken er mejet og høet er høstet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs”. Dette fejrer vi med
en særlig høstgudstjeneste. Kl. 9.15
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.
Tirsdag d. 11. september Jyderup

Orienterings- og
opstillingsmøde til
menighedsrådsvalg

Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
Kom til orienterings- og opstillingsmøde og vær med til at vælge
menighedsrådsmedlemmer og
stedfortrædere for de kommende 2
år i menighedsrådet. Sammen med
mødet afvikles det årlige, lovpligtige menighedsmøde med orientering om menighedsrådets arbejde,
kommende opgaver og reglerne for
menighedsrådsvalget.
Der serveres kaffe og lidt ost og
rødvin. Vel mødt.
Tirsdag d. 11. september
Kirkerne i Mørkøv

Tirsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
15.00-17.00
Sally Christensen, en rigtig globe-

trotter, kommer og fortæller om
Kenya denne tirsdag.
Sally har været udsendt med FN
og har boet i Kenya i mange år. For
nylig har hun været tilbage i Kenya
på ferie, så mon ikke hun byder
på historier både fra sin tid som
fastboende, men også fra sin rejse
i år – og så er der kaffe, kage, sang
og hyggeligt samvær.
Søndag den 16. september
Kirkerne i Mørkøv

Høstgudstjeneste
og høstfest

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 10.30
Allerede lørdag begynder høstfejringen i Stigs Bjergby Kirke, hvor
vi fra kl. 10.00-12.00 pynter op
i kirken. Medbring lidt blomster
fra haven og lad os i fællesskab
binde buketter og pynte op. Alle er
velkomne.
Søndag indledes den særlige
høstgudstjeneste med, at alle børn
bærer høsten ind med sang i kirken. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i teltet ved præstegården
med sang, musik, hyggeligt samvær
og lækker kage til kaffen.
Torsdag d. 20. september Jyderup

Spaghettigudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste i øjenhøjde, for hele
familien. Kom og mød sognepræst
Lars Ulriks gode ven Albert,
der er nysgerrig efter at vide mere
om alt det det der med Gud. Vi hører om at komme først og komme
sidst.
Der er fortælling, nadver, brød
og saft og til sidst får vi at vide at
Gud godt kan lide os.
Efter gudstjenesten byder vi på
gratis mad i Sognegården i Jyderup.
Søndag d. 23. sept. 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 Missi-

De ni sogne

onsråd, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp.
Derefter inviterer menighedsrådet på en let frokost i Randi og
Mogens’ smukke have, Holmstrupvej 2.
Alle er velkomne, der er fri entré.
Søndag d. 23. september Svinninge

Høstfest med IntSåRing

Sted: Svinninge Kirke og Sognehus
kl. 10.30 – ca. 13.30.
Musikduoen IntSåRing medvirker ved høstgudstjenesten kl 10.30
og ved den efterfølgende frokost i
Sognehuset.
IntSåRing spiller folkemusik fra
Danmark og Skandinavien, med
afstikkere til andre sider af Nordsøen. Musikken er både sjov, smuk,
underholdende, skør - og måske
det hele på én gang. Det bliver en
overraskelse, og helt sikkert bliver
der god stemning!

Der vil være både sange og instrumentale numre, og hvem ved
- måske bli’r der også bal?
De to musikere, Ivan og Pia,
fortæller: ”Vi har taget navn fra et
godt gammelt jysk udtryk. Og som
alle jyder ved, skal der en hel del
til, før det int er så ring!”
Torsdag d. 27. september Jyderup

Foredrag ved Peder Thyssen

Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
Peder Thyssen er Korshærs- og
gadepræst. Han vil fortælle om
sit opsøgende gadearbejde blandt
Odenses hjemløse og marginaliserede. Vi hører om nogle barske
skæbner, men frem for alt om,
hvilken betydning det har, at kirken forlader sine beskyttende mure
og opsøger de mennesker, som
andre ser ned på, i bedste fald har

De ni sogne 

medlidenhed med, og giver dem
værdighed og håb.
Alle er velkomne!
Lørdag d. 29. september Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Vi indleder endnu en sæson med
Højskolesangbogen, fællessang,
hyggesnak og kaffe.
Alle er velkomne.
Søndag d. 30. september Jyderup

Høstgudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 10.30
Høsten er i hus. Det fejrer og
takker vi for i Jyderup Kirke, der
denne dag er pyntet med alt, hvad
høsten kan bringe.
Efter gudstjenesten inviterer
Jyderup Menighedsråd på dejlig
frokost i Sognegården.
Alle er velkomne, der er fri entré.

Oktober
Søndag d. 7. oktober Holmstrup

Musikgudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
Gudstjenesten er præget af musik
på flere instrumenter. Der er bønner og korte læsninger fra Bibelen,
men ingen prædiken.
Tirsdag d. 9. oktober
Kirkerne i Mørkøv

Tirsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
15.00-17.00
Denne eftermiddag kommer vores
nye præst Karsten Bjerreskov Farup og fortæller lidt om sig selv.
En del af hans historie er, at han
begyndte med at studere matematik og fysik, inden han kom til
teologien, og derfor vil Karsten
også fortælle lidt om, hvordan
forholdet er mellem kristendom og
videnskab. Som sædvanlig bliver
der også tid til sang fra højskolesangbogen, som Karsten også er
velbevandret i - samt lækker kage
og kaffe.

Arrangementer, høstfester, koncerter m. m.
Onsdag d. 10. oktober Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.
En stillegudstjeneste er ment
som et åndehul midt i en travl
hverdag. Her er der tid til stilhed
og sang, og der er mulighed for
at bevæge sig rundt i hele kirkens
rum under gudstjenesten.
Efter gudstjenesten inviteres der
til fællesspisning i kirken - tilberedt af frivillige hænder.
Alle er velkomne!
Torsdag d. 25. oktober Jyderup

Spaghettigudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste i øjenhøjde for hele
familien ved sognepræst Henriette
Barkholt.
Vi hører om Gud og mennesker.
Der er historie, nadver, brød og
saft, og til sidst får vi at vide, at
Gud godt kan lide os.
Efter gudstjenesten byder vi på
gratis mad i Sognegården.
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November
Søndag d. 4. november
Kirkerne i Mørkøv

Allehelgensgudstjeneste

Sted: Mørkøv Kirke kl. 16.00
Særlig mindegudstjeneste med
stemningsfuld musik, lystænding
og oplæsning af navne på dem, vi
har mistet i vore sogne i årets løb.
Søndag d. 4. november Kundby

Allehelgensgudstjeneste

Sted: Kundby Kirke kl. 16.00.
Ved denne gudstjeneste mindes vi
vore døde og sætter lys på kirkegården bagefter.
Søndag d. 4. november
Hjembæk og Svinninge

Allehelgen med guitarist
Sted: Hjembæk Kirke kl 15.00
Sted: Svinninge Kirke kl 17.00

Lørdag d. 27. oktober Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Så er der igen lørdagssang med
Højskolesangbogen, fællessang,
hyggesnak og kaffe.
Alle er velkomne.
Tirsdag d. 30. oktober
Kirkerne i Mørkøv

Efterårets sangskat

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
19.30 - Sangaften
Kom til efterårssangaften. Vi
sidder i den lune præstegård med
kaffe og kage, mens efterårsblæsten
rusker, eller regnen slår mod ruden
og synger os igennem de dejlige efterårssange fra højskolesangbogen.
Organist Michael Roepstorff har
nøje udvalgt, hvad vi skal synge,
og sammen med kirkesanger
Mona Hoelgaard slår de tonen an
for os og giver også et lille nummer
eller to.

Til de smukke og stemningsfulde
allehelgensgudstjenester i Svinninge og Hjembæk kirker, vil den
klassiske guitarist Mikkel Egelund
i år være medvirkende. Mikkel vil
optræde solo og akkompagnere
Kristin Lomholt (sang), samt spille
til salmer.
Mikkels musik er smuk og beroligende, eftertænksom og meditativ. Den vil danne en fin ramme
om allehelgensgudstjenesterne,
hvor vi mindes vores kære.
Mikkel Egelund debuterede i
februar 2017 fra solistklassen ved
Det Jyske Musikkonservatorium.
Han er en alsidig og efterspurgt
musiker, som optræder i en række
forskellige kammermusik-ensembler.
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Arrangementer og koncerter - se også www.sogn.dk

November
Tirsdag d. 13. november
Kirkerne i Mørkøv

Tirsdagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård kl.
15.00-17.00

En stillegudstjeneste er ment
som et åndehul midt i en travl
hverdag. Her er der tid til stilhed
og sang, og der er mulighed for
at bevæge sig rundt i hele kirkens
rum under gudstjenesten.
Efter gudstjenesten inviteres der
til fællesspisning i kirken, tilberedt
af frivillige hænder. Alle er velkomne!
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Tirsdag d. 27. november Jyderup

Undervejs til min far

Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
Sogneaften med foredrag af Lars
Ulrik Jensen, der er født i Nuuk.
Han fortæller om sin opvækst i
Danmark i bevidstheden om at
have en ukendt grønlandsk far, om
oplevelsen af manglende accept
og om at overvinde indre barri-

Søndag d. 18. november Jyderup

Fællessang i sognegården

Vagn Slott Andersen har hele sit liv
levet og åndet for Lammefjorden.
Han har i mange år selv haft den
sandede muld under neglene - og
nu kommer han og fortæller om
havbunden, der blev tørlagt, og om
hvordan landbruget på ”fjorden”
har udviklet sig op igennem tiden.
En historie om gamle slægtninge, der var med dengang i 1873,
da landet manglede landbrugsjord
og om nye slægtninge, der stadig
dyrker den frugtbare jord med
kartofler og gulerødder og mange
andre grøntsager.
Måske der i dagens anledning
bliver serveret en gulerodskage til
kaffen.
Alle er velkomne til at tage med
”En tur på Lammefjorden”.
Tirsdag d. 13. november Jyderup

Familiegudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Årets konfirmander står for en
kort aftengudstjeneste, som er
blevet til i samarbejde med sognepræst Henriette Barkholt og
konfirmandmedhjælper Jóannes Holm. Se nærmere omtale på
hjemmesiden www.jyderupkirke.
dk.
Alle er velkomne!
Onsdag d. 15. november
Holmstrup

Stillegudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
Kom og find ro.

Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
Temaet for denne eftermiddag vil
være efterår og vintersange samt
sange fra kategorien Danmark.
Børge Nielsen og Birgitte Krossing Hansen vil - som udgangspunkt - vælge nogle sange/salmer,
som vi alle vil synge sammen.
Desuden vil der være mulighed
for at komme med forslag til andre
sange/salmer, fra Højskolesangbog & salmebog, (inden for de
nævnte kategorier), og vi vil efter
bedste evne forsøge at efterkomme
ønskerne.
Vi håber på en god og hyggelig
eftermiddag. Alle er velkommne.
Torsdag d. 22. november Jyderup

Spaghettigudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste i øjenhøjde, for hele
familien. Kom og mød sognepræst
Lars Ulriks gode ven Albert, der er
nysgerrig efter at vide mere om alt
det der med Gud.
Vi hører om Noas ark, regnbuen
og alle dyrene.
Der er fortælling, nadver, brød
og saft og til sidst får vi at vide at
Gud godt kan lide os. Efter gudstjenesten byder vi på gratis mad i
Sognegården.
Lørdag d. 24. november Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Så er der igen sangaften med
Højskolesangbogen, fællessang,
hyggesnak og kaffe.
Alle er velkomne.

erer inden mødet med sin far - og
hvordan det gjorde ham til et helt
menneske.
Søndag d. 28. november Jyderup

Fredsgudstjeneste

Sted: Jyderup Kirke kl. 18.00
Fredslyset fra fødselsgrotten i
Betlehem ankommer til Jyderup
Kirke. Spejderne kommer i fælles
fakkeloptog fra Spejdergården og
op til kirken kl. 18.00, hvor Lars
Ulrik Jensen afholder en aftengudstjeneste om fred.
Bagefter byder meningsrådet på
en lille forfriskning i Sognegården.

December
Lørdag d. 1. december
Kirkerne i Mørkøv

Julemarked

Sted: Stigs Bjergby Forsamlingshus
I samarbejde med Beboer- Støtteog Idrætsforening afholder Kirkerne i Mørkøv julemarked.
Ønsker du en bod, så kontakt
Liselotte på 23 96 35 70 eller mail
lid@km.dk. Nærmere omtale i
næste kirkeblad.
Søndag d. 2. december Holmstrup

Julekoncert med Ars Nova
Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
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Et værdigt liv for alle
Sommerhøjskolen havde besøg af Christian Friis Bach der bl.a. fortalte om de mennesker, han møder i sit arbejde.
Tekst: Asbjørn Janke Hansen
Foto: Mette Kruse Andersen
Der var høje forventninger til generalsekretær i Dansk
Flygtningehjælp (DFH) Christian Friis Bachs foredrag på sommerhøjskolen i juni. Han er nærmest et
bysbarn - er vokset op i Brokøb og har gået i Jyderup
Skole - men højskolens deltagere blev ikke skuffede.
Her er en mand med et stort hjerte og klare tanker for
en bedre verden.

Værdighed

- For noget tid siden blev jeg opmærksom på, at begrebet værdighed - som indgår i vores motto for DFH
– er et filosofisk begreb, som Immanuel Kant bragte
på banen for mange år siden. Værdighed betegner det
ved et menneske, som man ikke kan sætte pris på.
Det er på grund af værdigheden i et menneske, vi skal
behandle hinanden med respekt. Værdigheden gør,
at man ikke kan sælge eller købe mennesker – og at
tortur er umenneskeligt.
- Til gengæld er det også på grund af værdigheden,
at hvert menneske har rettigheder. Ret til skolegang,
ret til medicin, ret til at modtage hjælp, ret til et liv
i værdighed. Det er det, der er udtrykt i den første
paragraf i Menneskerettighederne: ”Alle mennesker er
født lige og frie i værdighed og rettigheder”.

En af verdens største

DFH opstod, da man i 1956 havde en flygtningekrise
i Ungarn. Senere – i 90’erne – var det i Balkan den
var gal, og man indgik i en international hjælpeaktion, hvor bl.a. danske chauffører var med til at køre
med nødhjælp til Bosnien.
- Dengang var der kun en håndfuld ansatte. I dag
har man 7.500 ansatte og omkring 8.000 frivillige.
Vi er blandt de 5-6 største flygtningeorganisationer i
verden, siger Christian Friis Bach med berettiget stolthed. Vi arbejder nu i 40 lande og har en omsætning
på 3 milliarder.

Hele vejen rundt

- Vi gør vores arbejde godt, bedyrer generalsekretæren. Vi får rigtig mange gode tilbagemeldinger. Det er
bl.a. fordi, vi følger flygtningene hele vejen.
Et slide med en cirkel toner op på væggen ved siden
af Christian, og han forklarer, hvordan man møder

Christian Friis Bach brænder for det hjælpearbejde, han
er med til at formidle i Dansk Flygtningehjælp
flygtningene på deres stadier under flugten. Først i
deres nærområder, senere når de ankommer til Europa
– f.eks. på de græske øer.
- På øen Lesbos har DFH f.eks. ansat Minna, der
selv er flygtet fra Afghanistan. Nu modtager hun de
flygtninge, der ankommer til den lille ø, hvor man
har afsat et lille område med plads til 1.800 flygtninge. For tiden er der 6.000. Det siger sig selv, at det
er horribelt. Men det giver dem håb og mod at møde
Minna, der har klaret turen og nu selv hjælper andre.
- Men vi følger dem også, når de f.eks. kommer
til Danmark. Vi er med i integrationsarbejdet med
sprogskoler, familierådgivning, jobsøgning osv. Og
vi er med, når der tænkes på hjemrejse. Hvor andre
instanser opleves som nogle, der presser en til at rejse,
prøver vi at informere om, hvilke ordninger, der er.

Mange frivillige hjælpere

Christian fortæller nøgternt om de store udfordringer,
flygtningestrømmene byder og om de mennesker,
han selv har mødt i verdens konfliktområder. Han
udstråler stort engagement og er fortrøstningsfuld på
flygtningenes vegne. Han møder stor hjælpevillighed
rundt omkring. Ikke mindst fra de mange frivillige.
- Vi har et stort antal frivillige her i Danmark, som
kommer flygtningene i møde, giver dem hånden og
(fortsættes på næste side)
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Rørende oplevelser

De 17 verdensmål er en global vision for verden, udformet i 2017.
hører, hvad de kan hjælpe med. De viser på mange
måder, hvordan man lever og finder sig til rette her
hos os. Det er en dyb og berigende motivation for arbejdet. De frivillige gør en kæmpe forskel. De arrangerer f.eks. lektiehjælp, løbeklub, sprogtræning osv.
- For nylig så jeg et teaterstykke, som nogle flygtninge havde sat op. Det begyndte med, at en fyr der
hedder Abdullah holdt en ti minutter lang takketale
for Anne Grethe, som var den kvinde, der først tog
imod ham og gav ham hånden, da han kom til Middelfart, hvor han skulle få styr på sit liv.

Christian har talt sig varm. Han brænder for sin organisation. Udenfor åbningstiden er det ham selv, der
har vagttelefonen. For nylig ringede den.
- Det var en dansk mand. Han var bekymret for
sin syriske nabo – en kvinde – der netop havde fået
at vide, at hendes hus i Syrien var blevet bombet.
Hendes far var død og hendes bror såret. Jeg lovede
manden at tage affære. En time senere sad en af vores
frivillige og holdt hendes hånd.
- Det påvirker meget. Både de rørende positive
historier og de barske møder, jeg oplever i udlandet.
Det går lige ind, og nogle gange tuder jeg bare. Men
det giver også ideer og inspiration, og det er håbshistorierne, der driver arbejdet frem.

Fremtiden?

Generalsekretæren ser positivt på fremtiden.
- For nogle år siden fik vi de 17 verdensmål. De baserer sig på et globalt partnerskab og er en fantastisk
vision, som har vist sig at have stor effekt. Uanset om
mennesker fordrives i deres egne lande eller ud over
landegrænser, kan vi ikke se dem som en masse. Det
er enkeltmennesker, og vores folk går rundt i lejrene
og finder dem, der særligt behøver hjælp. Vores medarbejdere gør det godt - og det giver håb.

Gudstjenester på Rosenvænget i Mørkøv
Den første torsdag i måneden er der
gudstjeneste på Rosenvænget i Mørkøv
med efterfølgende kaffe og kage og
hyggeligt samvær. Gudstjenesten begynder kl. 13.30 og arrangementet slutter kl. 15.00.
Hidtil har det fortrinsvis været beboere
på Rosenvænget og brugere af dagcenteret, som er kommet til disse gudstjenester. Men det er et tilbud til alle - ikke
mindst til dem i Mørkøv Stationsby, som
er ærgerlige over, at de fleste kirkelige
aktiviteter efter sagens natur foregår
uden for stationsbyen. Det er ikke alle,
der har let ved at komme til gudstjeneste
i Skamstrup, i Frydendal, i Stigs Bjergby
eller i Mørkøv Kirkeby.
Som til alle andre gudstjenester er det
muligt at bestille gratis kirkebil til gudstjenesterne på Rosenvænget.

Sognepræst Katja Ambeck Bendix er klar til gudstjeneste på Rosenvænget i Mørkøv sammen med organist Michael Roepstorff.
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Streger af guld giver billedet liv
Hanne Boisen udstiller i Sognegården i Jyderup i 4. kvartal
”Hele mit liv har jeg elsket at lave kreative ting; men
for ca. 20 år siden fandt jeg nye udfordringer - nemlig
at male billeder.”
Hanne Boisen har prøvet sig frem med forskellige
teknikker og materialer. I dag anvender hun mest
acryl-maling, hvori hun bruger sand, spartelmasse,
papir m.m. Med tiden har hun sorteret i teknikkerne
og er kommet frem til det, hun maler i dag.
”Jeg maler med stor glæde og synes også, mine billeder udstråler glæde og godt humør. Samtidig giver
det stor glæde for mig at kunne glæde andre med
min kunst. Det er motiverne, der sætter et nyt billede
igang, og farverne bliver så tilpasset efter, hvordan jeg
er inspireret af naturen, omgivelser m.m.”
Hannes billeder er rustikke på en elegant måde. En
streg af guld eller sølv giver liv i malerierne, og det
ændres med sollyset henover dagen. Beskueren kan
begynde at lede efter mange små detaljer.
Hanne Boisen er bosat i Ringsted, hvor hun bruger
sit hjem som galleri. Der er åbent efter aftale.
Se mere på www.hanneboisen.dk.

Billedet kommer til verden, mine tanker ligger deri,
jeg kan ej skjule min færden og håber det glæde vil gi´.
- Hanne Boisen

Gudstjenester på ældrecentrene
Elmelunden

Onsdag d. 5. september
Onsdag d. 17. oktober
Onsdag d. 15. november
Alle andagter holdes
kl. 14.30.

Lunderosevej

Onsdag d. 19. september
Onsdag d. 31. oktober
Onsdag d. 28. november
Alle andagter holdes
kl. 14.30.

Menighedsrådsmøder
SkamstrupFrydendal

Tirsdag d. 25. september
Onsdag d. 24. oktober
Torsdag d. 22. november
Møderne afholdes kl.
19.30 i Skamstrup Præstegård.

St. BjergbyMørkøv

Onsdag d. 12. september
Onsdag d. 14. november
Møderne afholdes kl.
19.30 i Stigs Bjergby Præstegård.

Rosenvænget

Torsdag d. 6. sept. (KAB)
Torsdag d. 4. okt. (KBF)
Torsdag d. 1. nov. (KAB)

Svinninge:
Ældrecenteret 13.30
Tirs. d. 4. sept. (LW)
Tirs. d. 9. okt. (DTH)
Tirs. d. 6. nov. (NW)

Kastaniely 11.00

Alle andagter holdes
kl. 13.30.

Tirs. d. 21. aug. (AH)
Tirs. d. 18. sep. (LW)
Tirs. d. 23. okt. (DTH)
Tirs. d. 27. nov. (HDM)

Hjembæk-Svinninge

Jyderup

Kundby

Holmstrup

Tirsdag d. 18. september
Torsdag d. 25. oktober
Torsdag d. 29. november
Møderne afholdes
i Sognehuset kl. 18.30.
Tirsdag d. 4. september
Tirsdag d. 2. oktober
Tirsdag d. 6. november
Møderne afholdes
i præstegården kl. 19.00.

Onsdag d. 12. september
Onsdag d. 10. oktober
Onsdag d. 7. november
Møderne afholdes
i Sognegården kl. 14.00.
Torsdag d. 13. september
Torsdag d. 11. oktober
Torsdag d. 8. november
Møderne afholdes kl.
19.00 i Jyderup Sognegård
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Kontaktoplysninger
Jyderup og Holmstrup
Kirke- & præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95
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
Træffes bedst i Sognegården
tirsdag til torsdag 10.00-12.00
Mandag er fridag
Telefon: 29 39 69 73
Sognepræst
Henriette Barkholt
hbar@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
mellem kl. 10.00 og 12.00
Privat:
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
Telefon: 29 37 62 95
Organist
Birgitte Krossing
Telefon 40 15 53 06
Kirkesanger
Børge Nielsen
Telefon: 30 31 77 71
Menighedsrådsformand Jyderup
Freddy Ingholt
Kvamvej 12
4450 Jyderup
Telefon: 61 75 67 42

Kirkeværge Jyderup Kirke
Kristian M. Knudsen
Kvamvej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 69 68
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
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
Niels Willert (konstitueret)
Telefon 59 26 40 88
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
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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.
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: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk
Træffes bedst mellem kl. 12.00 og
13.00, 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
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

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
Nordre Fasanvej 158, 4. th.
2000 Frederiksberg
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

Kirkehøjskole i Jyderup
Hvad er Det ny Testamente for en bog?
Her i efteråret er der kirkehøjskole i Sognegården i Jyderup for alle interesserede.
Vi ser på forskellene på de fire evangelier og
deres påskeberetninger. Hvad er en lignelse?
Hvad skal vi tænke om undere og mirakler?
Hvilket billede gives der af Jesus i evangelierne og i brevene? Hvad sker der ved
historiens ende? Hvad er et godt liv ifølge
Det ny Testamente?
Underviser er sognepræst Lars Ulrik Jensen.

Program:
Onsdag den 5. september 2018, kl. 19.00-21.00
Matthæus
Matthæusevangeliet er opbygget omkring fem store taler, som Jesus holder. Særligt for dette evangelium er,
at det hele tiden forholder sig til Det gamle Testamente.
Onsdag den 19. september 2018, kl. 19.00-21.00
Markus
Markusevangeliet er det ældste evangelium. Det udmærker sig ved sin kortfattede stil og sin store fortælleglæde. Hvorfor må disciplene ikke røbe noget om, hvem Jesus er?
Onsdag den 17. oktober 2018, kl. 19.00-21.00
Johannes
Johannesevangeliet er helt anderledes end de tre øvrige evangelier. Det er på en gang meget tænksomt og
samtidig meget sansemættet. Johannes har også skrevet tre breve.
Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 19.00-21.00
Lukas
Lukasevangeliet følges op af Apostlenes gerninger, som også er skrevet af Lukas, der har nogle af de bedst
kendte lignelser. Det er også fra ham, vi ved noget om Paulus’ liv og om den ældste kirke.
Onsdag den 7. november 2018, kl. 19.00-21.00
Paulus
Paulus er kendt for sine tretten breve til forskellige menigheder. Vi ser på udviklingen af hans tanker. Paulus
gør det muligt at forstå det, Jesus gjorde ved at dø på korset og opstå igen.
Onsdag den 21. november 2018, kl. 19.00-21.00
De sidste breve og åbenbaringsbogen
Bibelen slutter som det begyndte med en paradisisk tilstand. Dette forberedes i de sidste breve fra forskellige
forfattere. I Åbenbaringen samles alle tråde i en voldsom skildring af de sidste tider.
Undervisningen foregår i Sognegården i Jyderup – deltagelse er gratis

