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Program
Tirsdag d. 20. juni
Kl. 10.00 - 12.00: Lektor Søren Holst: Er Det gamle 
Testamente for gammelt?
   Frokost
Kl. 13.00 - 15.00: Digter Søren Ulrik Thomsen: 
”Pro Ecclesia” – forsvar for gudstjenesterne.  

Onsdag d. 21. juni 
Kl. 10.00 - 12.00: Fhv. biskop Elisabeth Dons Chri-
stensen: I begyndelsen var Ordet – om den glæde, der 
strømmer ud vores kulturs grundfortælling.
   Frokost
Kl. 13.00 - 15.00: Overlæge Ole Hartling: Liv og død 
i menneskets hænder.

Torsdag d. 22. juni
Kl. 10.00 - 12.00: Journalist Rushy Rashid Højbjerg: 
Fra pakistaner til paki-daner.
   Frokost 
Kl. 13.00 - 15.00: Lektor Claus Jensen: Martin Luther 
og reformationen i kunstens spejl.
Kl. 16.00 - 17.00: Musikarrangement i Jyderup Kirke 
med Mikkel Vale og Anders Tangaa Jensen.

Tilmelding
Højskoledage er for alle med interesse for kultur, hi-
storie, 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 i De ni Sogne.
   Deltagelse i de tre dage koster 500 kr. Dette inklu-
derer frokost alle tre dage, samt koncerten den 22. 
juni. Drikkevarer medbringes eller købes i Sognegår-
den.
   Tilmelding sker til sognepræst Mette Kruse An-
dersen på mail: mka@km.dk eller til kirkekontoret i 
Jyderup på 59 22 62 95 – mærket: Sommerhøjskole 
2017. Der skal oplyses navn, adresse og telefon nr. 
   Betaling på bankkonto i Nordea: Reg.nr. 2190 
Kontonr. 6884 182 709. Husk at opgive fuldt navn.
Deltagerantallet til sommerhøjskolen er begrænset til 
60 personer, og tilmeldingerne ekspederes i den ræk-
kefølge, de indgår. Man er tilmeldt, når deltagelsesge-
byr er indbetalt.
   I tilfælde af aflysning tilbagebetales det indbetalte 
fuldt ud, og tilmeldte vil få besked senest en uge før 
sommerhøjskolens start.

Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er 1. juni.

Søren Holst
Søren Holst er lektor ved Teologisk 
Fakultet. Mange synes, at Det gamle 
Testamente er fremmedartet, men den 
kristne kirke har fastholdt, at vi slet ikke 
kan undvære det. Kan det virkelig være 
rigtigt?

Søren Ulrik Thomsen
Digteren Søren Ulrik Thomsen vil for-
tælle om de rigdomme ved den lutherske 
højmesse, han har fået øjnene op for, 
og give udblik til andre kirkesamfunds 
gudstjenester – bl.a. i USA.

Elisabeth Dons Christensen 
Det var med Ordet, Gud lod himlen og 
jorden stige frem af de truende kaos-
vande. Det er med ordene, vi mennesker 
kan skabe lidt orden i det kaos og mørke, 
der altid truer i vort liv. Det er udgangs-
punktet for forhenværende biskop Elisabeth Dons 
Christensen foredrag. 

Ole Hartling
Ole Harling er overlæge og tidl. formand 
for Etisk Råd. Vi tror, at liv kan kontrol-
leres. Med teknologiens hjælp har vi fået 
mange nye valgmuligheder. Fosterdiag-
nostik og aktiv dødshjælp er eksempler. 
Men er det at tage magt over for meget?
 
Rushy Rashid
Rushy Rashid er journalist, forfatter og 
foredragsholder. Med udgangspunkt i 
sin egen personlige udvikling - fra en 
traditionel pakistansk pige til en moderne 
karrierekvinde - handler dette foredrag 
om forskellen på integration og 
assimilation.

Claus Jensen
Lektor og kunsthistoriker Claus Jensen 
kommer med et billedforedrag, som i ord 
og billeder viser, hvordan centrale dele 
af Luthers liv og lære kommer til udtryk 
i reformatoriske hovedværker – bl.a. malet af Lucas 
Cranach. Endvidere trækkes der tråde til kunst og 
arkitektur i reformationstidens Danmark.

Koncert i Jyderup Kirke 
Ved Anders Tangaa Jensen og sognepræst Mikkel 
Vale.

De ni Sognes sommerhøjskole i Jyderup

Foto: Morten 
Holtum Nielsen



Præsteliste
Jyderup og Holmstrup
Sven Ulrik Terp
Fuglevænget 12
4700 Næstved
svut@km.dk
Telefon: 59 22 62 95 / 29 39 69 73

Henriette Barkholt
C.F.  Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
hbar@km.dk
29 37 62 95

Kirkerne i Mørkøv
Johannes Kruse Kristensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
jokk@km.dk
59 27 51 47

Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
kaab@km.dk
59 27 53 29

Hjembæk-Svinninge
Asbjørn Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk
59 26 51 65 / 61 27 28 46

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

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, Holm-
strup, Skamstrup-Frydendal, Stigs 
Bjergby-Mørkøv, Kundby og 
Hjembæk-Svinninge.

Ansv. red.: Ovenstående præster
Lay-out: Rasmus Christoffersen
Forsiden:  Den grafiske 
værktøjskasse
Oplag: 8.200
Bidrag til bladet sendes til:
Rasmus Juhl Christoffersen
Holbækvej 181
4440 Mørkøv
rasmus@rasmusjuhl.dk

Næste deadline: 30-04-2017.

Indhold  De ni sogne

2
4 Indsamling
 12. marts løber Folkekirkens 
 Nødhjælps årlige landsind-
 samling af stablen. Hvis du 
 har tid og lyst til at give en 
 hånd, så kan du finde 
 informationer om de lokale 
 indsamlinger her.

5

9 Børnesiden
 Der sker mange nye tiltag for  
 de mindste - bl.a. arrangeres  
 der Godnatgudstjenester i   
 Frydendal Kirke.

7

15 Nyt fra fængslet
 Mette fortæller om Luthers 
 betydning for vores 
 menneskesyn, og betyd-
 ningen af, at et menneskes 
 værdi ikke kun defineres af   
 det, vi har gjort.

5
6-7 Konfirmander
 Her findes en liste over alle   
 de kommende konfirmander  
 i De ni sogne.

 Foto: Mette Kruse Andersen.

5

12-14 Arrangementer
 Arrangementssiderne er 
 denne gang præget af påske  
 og i den forbindelse, er der 
 bl.a. rig lejlighed til at 
 deltage i det lokale fælles-
 skab i form af fællesspisning.

16 Gospelkoret i Kundby
 Gospelkoret i Kundby trives 
 i bedste velgående, men der 
 er plads til flere, der vil 
 del tage i et fantastisk 
 musikalsk fællesskab.

11



4

Gør en verden til forskel! Søndag d. 12. marts kan 
du være med til at samle ind til verdens fattigste. Det 
tager kun et par timer af din forårssøndag at samle 
ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, 
der intet har. Pengene går til nogle af verdens allerfat-
tigste og mennesker i nød ud fra princippet ’hjælp til 
selvhjælp’.
   Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24 lande med 
katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder 
og bæredygtig udvikling. Meld dig som indsamler. Vi 
har brug for din hjælp!

Kirkerne i Mørkøv
Kirkerne i Mørkøv har fælles indsamling. Vi mødes 
kl. 12.00 i Multihuset på Rævebjerg, hvor ruterne 
fordeles – og igen bagefter til lidt at spise.
Indsamlingsleder: Katja Ambeck Bendix, kaab@
km.dk.

Hjembæk-Svinninge
Vi mødes kl. 12.00 i Sognehuset på Kirkevej 4 i Svin-
ninge og fordeler ruter.
Indsamlingsleder: Asbjørn Janke Hansen, asha@
km.dk

Kundby
Vi mødes til morgenmad kl. 9.00 i konfirmandstuen 
(præstegården), hvor der udleveres
indsamlingsmateriale, og der vil være 
generel orientering om indsamlingen. 
Kl. 10.00 begynder selve indsamlingen. 
Man kommer retur senest kl. 12.30. 
Tilmelding til Lisbeth Ebbinghaus, 
lisbethebbinghaus@hotmail.com

Hvert år fejrer Holbæks kirker fælles gudstjeneste 
2. pinsedag, og denne gang er det her i De ni sogne, 
nemlig på Rævebjerg i Mørkøv. Vi mødes d. 5. juni 
kl. 11.00 til en festlig gudstjeneste på græsset under 
åben himmel. Medbring gerne stole eller tæpper. 
2. pinsedag falder i år på Grundlovsdag, og efter 
gudstjenesten er der fællessang i det grønne, grillede 
pølser, øl og vand. Vi håber på dejligt vejr. Det er 
gratis, og alle er meget velkomne.

Nyt fra sognene De ni sogne

2. pinsedag på Rævebjerg

Folkekirkens Nødhjælp samler ind søndag d. 12. marts

Gospelkor i Kundby Strikkecafé i Kundby
Hver tirsdag kl. 17.30 – 19.00
Sted: Kundby Kirke
Gospelkoret øver. Har du lyst til at synge sammen 
med 30-40 andre sangglade mennesker, så duk op. 
Det koster 300 kr. for en sæson med professionel 
korleder og pianist.
Se endvidere artikelen s. 16.

Torsdag d. 9/3, 23/3 og 6/4 kl. 19-21
Sted: Kundby konfirmandstue
Vi har garn, pinde og hæklenåle i massevis. Der bliver 
strikket tæpper, huer og lign. til hjælpeorganisationer. 
Man kan selvfølgelig også tage det håndarbejde med, 
som man lige er i gang med derhjemme - stramajet, 
broderiet og hvad det nu hedder altsammen. Man 
lægger 10 kr. for kaffe og brød.
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Af Eva Schiøtt og Dorthe Rasmussen
Vi har været en tur i Holmstrup Kirke og har hilst på 
den nye medarbejder - Smiley.
- Hvorfor har du valgt en så speciel arbejdsplads som 
en folkekirke?
   ”Min mor bor hos den tidligere menighedsrådsfor-
mand, så jeg har altid hørt om kirken, og da jeg fik 
tilbudt det ledige job, søgte jeg det straks”.
- Hvad består dit arbejde i?
   ”Når jeg møder ind, starter jeg med at gennemsøge 
hele kirken for uindbudte gæster. Derefter gennemgår 
jeg alle krinkelkrogene bag orglet, så der er helt rent 
for mus og spindelvæv”.
- Hvordan er det med løn- og pensionsforhold?
   ”Jo, jeg får kost og logi hos graveren resten af mit liv 
og ret til jagt i hendes hus og have”.
- Har du fri engang imellem?
   ”Jeg har fri hver weekend, og hvis jeg en dag hellere 
vil på jagt herhjemme, kan jeg sagtens tage en hjem-
mearbejdsdag”.

- Hvordan er det med arbejdstøj?
   ”Jeg er jo altid i sort, så det behøver jeg ikke”.
- Hvordan er arbejdsforholdene?
   ”Jeg tilrettelægger altid selv min dag. Jeg kan snup-
pe lidt mad, når jeg har lyst, og jeg har fuld råderet 
over mine fangster, men som regel giver jeg musene til 
graveren – hun er så sød. Jeg har eget toilet. Bad er jeg 
ligeglad med, det klarer jeg selv”.

Ny medarbejder i Holmstrup Kirke

Af Karen-Margrethe Nielsen
I sommeren 2015 konstaterede vores organist uregel-
mæssigheder i orglets lyd. Menighedsrådet besluttede 
at gribe fat i orgelbyggerfirmaet Frobenius og Sønner, 
som i 1928 byggede orglet mhp. et grundigt eftersyn. 
De kom med et overslag, som vi ikke lige på stående 
fod kunne finde penge til, så vi besluttede at søge 
hjælp hos Johan Otto Wroblewskis Fond.
   Fonden ønskede en udtalelse fra Kirkeministeriets 
orgelkonsulent, som var ganske enig i orgelbyggeriets 
udtalelser, og han kunne underbygge med, at vores 
orgel er ganske unikt - der findes kun ganske få i lan-
det – og at det er absolut bevaringsværdigt. Da begge 

kunne konstatere, at orglet var kraftigt angrebet af 
borebiller – samt ødelagt af heftig aktivitet fra mus – 
skulle noget ske.
   Efter flere omskrivninger, råd og vink blev den 
endelige ansøgning sendt til fonden ultimo septem-
ber 2016, og 25. november fik vi bevillingen på ca. 
280.000,- kr. Arbejdet med renoveringen af orglet 
er nu påbegyndt, og vi bliver udstyret med et erstat-
ningsorgel, så længe arbejdet varer.
   Borebillerne skal holdes i ave ved kraftig styring af 
luftfugtigheden samt krasse sager fra Mortalin. Og 
musene – ja, det leder hen til præsentationen af vores 
nye medarbejder, Smiley.

Orglet i Holmstrup Kirke

Jeg hedder Sven Ulrik Terp og er født i 1945. Jeg blev 
teologisk kandidat i 2014 og har arbejdet som vikar i 
Køge, Lejre og Ringsted provstier. Fra 1. januar 2017 
er jeg vikarierende sognepræst på fuld tid i Jyderup- 
Holmstrup pastorat. Jeg glæder mig til at være en del 
af kirkerne og af alt det, der sker her i den kommende 
tid.
   Oprindelig er jeg udlært tømrer, men jeg skiftede 
spor i 1975 og begyndte at læse til lærer på Haslev 
Seminarium. Fra 1979 til 2007 har jeg været lærer i 
folkeskolen. I 2007 gik jeg på efterløn og begyndte 
samtidig på Det Teologiske Fakultet ved Københavns 
Universitet. Jeg har egentlig altid gerne villet være 

præst, men tilbage i 80’erne havde familien førsteprio-
ritet, og der var behov for penge.
   Jeg kommer oprindeligt fra Jylland, Fredericia, og 
jeg har siden 1969 boet i Næstved-området sammen 
med min familie. Gennem årene har jeg arbejdet 
meget med politik og socialt arbejde, herunder på det 
seneste som frivillig, social telefonrådgiver i Nikolaj-
tjenesten i København.
   Meget af min fritid bruger jeg på familien, 10 bør-
nebørn, logearbejde, gode bøger og musik. Om som-
meren kører jeg sammen med vennerne på min store 
Honda Goldwing motorcykel eller tilbringer tiden i 
vores meget autentiske, ældre træsommerhus.

Ny vikar i Jyderup-Holmstrup pastorat
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Konfirmander i St. Bjergby 23. april kl. 10.00 
Simone Dudahl Benjaminsen, Åvej 11A, Mørkøv
Lucas Steen Larsen, Hovedgaden 14, Mørkøv
Nicole Pedersen, Smedelodden 23, Stigs Bjergby, Mørkøv
Mia Ranzau Dall, Bjergby Statshuse 13, Stigs Bjergby 
Mørkøv
(Porsche) Jakkarin Chinveewat, Nykøbingvej 66, Stigs 
Bjergby, Mørkøv
Sofie Anna Kristensen, Vestvejen 12A, Stigs Bjergby, 
Mørkøv
Mathilde Larsen, Østerled 11, Mørkøv
Tobias Hedengran Hansen, Holbækvej 259, Mørkøv
Caroline Jean Hagelin, Ny Bjergbyvej 20, Stigs Bjergby, 
Mørkøv
Daniel Andrè  Abrahamsen, Bonderosevej 7, Jyderup
Mathilde Stevns Lindemann, Bjergby Statshuse 11, Stigs 
Bjergby, Mørkøv
Nicoline Blache Bernth, Sofievej 10, Mørkøv
Emma Vestergaard Hansen, Vestvejen 23, Stigs Bjergby, 
Mørkøv

Konfirmander i Mørkøv 30. april kl. 10.00
Marcus Larsen Justersen, Abildgårdsvej 13, Knabstrup, 
Mørkøv
Nicklas Anker Nielsen, Egemose 4, Knabstrup, Mørkøv
Mathias Thomasen, Spurvevej 8, Mørkøv
Mathilde Elling Nissen, Martin Lønnevej 14, Mørkøv
Magnus Elling Nissen, Martin Lønnevej 14, Mørkøv
Johanne Thit Jensen, Ibs Huse 9/10, Mørkøv
Frederikke Lodberg Andersen, Ibsvej 18, Mørkøv
Anna Kristine Skjold Holm, Bakken 11, Knabstrup, 
Mørkøv
Viktor Jørgensen, Skolevænget 10, Knabstrup, Mørkøv
Camilla Christiansen, Bregningevej 17, Jyderup
Mikkel Troest Gotfredsen, Holbækvej 205 C, Mørkøv

Konfirmander i Holmstrup 30. april kl. 10.30
Mathilde Hauchrog Nellemann, Skovbrynet 13, 2.tv., 
Jyderup
Frederik Lyngaae, Holbækvej 152, Jyderup
Mikkel Schmidt Slott, Bagerstræde 11, Jyderup
Malthe Rønne Jensen, Elmegården 196, Jyderup

(fortsat)
Anders Ømark Weinreich Johansen, Stokrosevej 16, 
Jyderup
Oliver Frederik Elmerkjær, Åmosevej 50, Jyderup
Line Sylvia Hansen, Slagelsevej 64, Jyderup
Filippa Baagøe Nielsen, Alstrupvej 7, Jyderup
Mikkel Bülow Glad, Langåsen 14, Jyderup
Nicklas Victor Madum, Slagelsevej 91, Bromølle, Jyderup 

Konfirmander i Mørkøv 30. april kl. 11.30
Jannick Vallentin Biolzi, Valmuevej 2, Mørkøv
Nicoline Sommer, Kalundborgvej 4, Snertinge
Frederikke Sommer, Kalundborgvej 4, Snertinge
Anne Serekrittiyapa Panya Olsen, Ventedgårdsvej 19, 
Knabstrup, Mørkøv
Kasper Røjgaard Jensen, Aldersrovej 6A st.th, Jyderup
Adam Oran Payton Dyrting, Hermans Vænge 6, 
Knabstrup, Mørkøv
Tim Colbe Petersen, Hørløkkevej 14, Jyderup
Marina Karsberg Honnens Jensen, Hermans Vænge 2, 
Knabstrup, Mørkøv
Kamilla Hummelgaard, Abildgårdsvej 23 C, Knabstrup, 
Mørkøv
Amina Ellehave Suszkiewicz, Ventedgårdsvej 15, 
Knabstrup, Mørkøv
Thomas Juul Haslebo, Hermans Vænge 11, Knabstrup, 
Mørkøv
Noah Kristian Svendsen, Holbækvej 314, Knabstrup, 
Mørkøv
Klara Marie Andersen, Trønninge Allé 4, Regstrup

Konfirmander i Svinninge 7. maj kl. 10.00
Amalie Michaelsen, Østre Hovvej 18, Svinninge
Sofie Amalie Degn Christiansen, Elmegårdsparken 6c, 
Jyderup
Alberte Veronica Bagge, Lammefjordsvej 16, Svinninge
Clara Bräuner Malcolm, Østre Hovvej 19, Svinninge
Lærke Kornum, Torslundevej 43, Svinninge
Ida Nygaard Ohlsø, Tvede 12, Mørkøv
Julie Weng Saksaa, Kirkevej 22, Svinninge
Frederik Lygre Hemmingsen, Holbækvej 7, Svinninge
Malte Senniksen Bjerregaard, Vestre Hovvej 46
Oskar Kristian Emde Petersen, Bakkedraget 38, Jyderup
Mathias Ersholt, Markedspladsen 28, Svinninge

Konfirmander i Jyderup 7. maj kl. 10.30
Jesper Madsen, Elmegården 35, Jyderup
Niklas Meyhoff Klink Pedersen, Tværvej 11, Jyderup
Line Johnsen Nielsen, Riddersporevej 14, Jyderup
Kasper Kronholm Frandsen, Stokrosevej 13, Jyderup
Isabella Helena Viinblad Mikkelsen, Mosevænget 7, 
Jyderup
Anna Lorena Mørkebjerg, Skovvej 13, Jyderup
Emma Steengaard Dahl-Hansen, Teglværksvej 38, Jyderup
Emilie Voigt Østerballe, Dalstrøget 2, Tølløse
Christina Lizzy Illum Press, Sonnerupgade 5, 
Kirke Såby
Jesper Leach, Tornved byvej 9, Stigs Bjergby, Mørkøv

Konfirmander 2017 De ni sogne

Stigs Bjergby-Mørkøv

Kundby

Konfirmander i De ni sogne i 2017
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Søndag d. 26. marts - Kundby
Kirkekoncert med nordiske toner
Holbæk Ensemblet
Sted: Kundby Kirke kl. 15.00
De ni sogne præsenterer Holbæk Ensemblet med et 
program fyldt med nordiske toner af bl.a. Grieg og 
Sibelius.
   Ved denne lejlighed vil Holbæk ensemblet optræde 
med et 11 mand stort strygeorkester under ledelse 
af Morten Ryelund. De vil fortolke to spændende 
nordiske hovedværker, foruden flere mindre stykker 
i et varieret og smittende program.

Koncerten indledes med et værk af Finlands natio-
nalkomponist, Jean Sibelius: Andante Festivo, der 
blev komponeret i 1922 og Edvard Griegs berømte 
Holberg Suite fra 1884 er et andet værk, publikum 
kan glæde sig til at opleve den 26. marts i Kundby.
Derudover byder koncerten i Kundby Kirke bl.a. 
på to vemodige melodier af Grieg, H.C. Andersens 

elskede I Danmark er jeg født, Tove Ditlevsens Nu 
sænker Gud sit ansigt over jorden sat til musik af 
Morten Ryelund samt et par fællessange.

Koncerten forventes at vare en time, den er arrange-
ret af De ni sogne og der er gratis entré.

Konfirmander i Hjembæk 12. maj kl. 10.00
Lenea Witthøft Krossing Eberhardt, Nr. Hovvej 5, 
Svinninge
Emilie Celina Dahl, Vestre Hovvej 60, Svinninge
Emma Kristine Waldbaum, Bakkedraget 31, Jyderup
Ida Antonsen Ellebye, Bakkedraget 23, Jyderup
Julie Pedersen, Hørløkkevej 20, Jyderup
Stine Heber Rygaard, Dalbovej 6b, Snertinge
Mette Helgogård Madsen, Bygvænget 1, Svinninge
Christoffer Herforth Solås, Søndre Hovvej 12, Svinninge
Rasmus Kildebjerg Larsen, Skelbæk 4, Snertinge
Emil Pedersen, Sandby 30, Svinninge

Konfirmander i Skamstrup 12. maj kl. 11.30
Kira Marie Rasmussen, Skamstrupvej 92, Mørkøv
Thor O. Toftegaard Andersen, Hovedgaden 8, Mørkøv
Sofus Sylvester Dalkvist Olsen, Skamstrupvej 43, Mørkøv
Amanda Køhler, Spurvevej 12, Mørkøv
Martin Jørgensen, Solvej 28, Mørkøv
Nikolaj Høygaard Jensen, Vestervej 4, Mørkøv
Victor Hvistendal Jensen, Florvej 5, Mørkøv
Frederik Stein Zarp, Vestervej 1, Mørkøv
Nick Martin Olsen, Hovedgaden 13, Mørkøv
Lasse Søndergård Jensen, Hovedgaden 16, Mørkøv

Konfirmander i Jyderup 12. maj kl. 10.00
Malou Odgaard Holm Larsen, Astersvej 1, Jyderup
Emil Holm Jørgensen, Aerolitvej 12, Jyderup
Nanna Andersen, Engvej 3, Jyderup
Benjamin Kongsgaard Nielsen, Engvej 5, Jyderup
Alexander Oliver Sook Hansen, Elmegården 204, Jyderup
Mathilde Fage Bové, Stokrosevej 19, Jyderup
Nanna MacDonald Jensen, Skovbrynet 25, st. tv., Jyderup
Emilie Bækkel Møller
Anders Dalen Pedersen, Elmegården 89, Jyderup
Matthias Theodor Holmbech, Præstemarken 43, Jyderup
Jacob Emil Holdt-Simonsen, Palævej 4, Jyderup

Konfirmander i Jyderup 12. maj kl. 12.30
Catja Vaarbjerg Beyer, Rådbjergvej 4C, Jyderup
Andreas Fredslund Gjørtz, Elmegården 106, Jyderup
Ida Kronhøj Toft, Holbækvej 42 F, Jyderup
Sarah Amalie Petersen, Teglværksvej 7, Jyderup
Tammie Møller, Lynggårdsvej 2g, Jyderup
Emma Hebo Kristiansen, Mejsevej 1, Jyderup
Tobias Ørberg Jensen, Skovhaven 26, Jyderup
Freja Gildberg Larsen, Holbækvej 121B, Jyderup

Konfirmander i Svinninge 14. maj kl. 9.30
Frederik Munk Fæster, Torslundevej 56, Svinninge
Patrik Breining, Vestre Hovvej 38, Svinninge
Magnus Pedersen, Bakkekammen 17, Snertinge
Anthon Nittebjerg Larsen, Østre Hovvej 39, Svinninge
Rune Juhl Jørgensen, Tjørnevej 11, Svinninge
Gustav Valdemar Nielsen, Rugvænget 6, Svinninge
Hjalte Damstedt Kinov, Parkvej 21, Svinninge
Pascal Nestås Bjørstorp, Rosenvej 6, Svinninge

Konfirmander i Svinninge 14. maj kl. 11.00
Sophie Albretsen, Torslundevej 27, Svinninge
Jasmin Møller Kristensen, Torslundevej 26, Svinninge
Emilie Madsen, Østre Hovvej 29, Svinninge
Camilla Lantz Ring, Maglebjerg 1, Svinninge
Freja Ingemann Stenberg, Nyrupsvej 11, Svinninge
Julie Christiansen, Havrevænget 22, Svinninge
Mira Holmdal Olsen
Sarah Chabert Saugmann, Hovedgaden 78, Svinninge

Konfirmander i Kundby 20. maj kl. 10.30
Kristian Nicklas Waldbaum, Bygaden 30, Svinninge
Line Vesterdal Christensen, Bygaden 34, Svinninge
Cecilie Kirsten Pedersen, Kuttervej 6, Gislinge
Freja Emilie Lindal, Torslunde 24, Svinninge
Naja Christina Jensen, Kundbyvej 27, Svinninge
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Lov om obligatorisk digital 
selvbetjening trådte i kraft 1. 
december 2013.

Det betyder, at det for borgeren 
er en pligt at bruge de digi-
tale selvbetjeningsløsninger på 
www.borger.dk

De nye løsninger omfatter
Omsorgs- og ansvarserklæring
Ansøgning om navngivning 
Ansøgning om navneændring
Anmodning om begravelse eller 
ligbrænding
   Har man ikke mulighed for 
at benytte sig af den digitale 
selvbetjening, er det stadig 
muligt at bruge papirblanketter, 
som kan hentes på: 
www.personregistrering.dk

Fødsel
Når moderen er gift: Fødsel og 
faderskab registreres automa-
tisk.
Når moderen er ugift: Fælles 

forældremyndighed kan regi-
streres via www.borger.dk

Navngivning/dåb
Et barn skal have navn, inden 
det bliver 6 måneder. Navngiv-
ning kan foretages enten ved 
dåb eller via www.borger.dk
Navngivning ved dåb sker 
fortsat ved henvendelse til 
sognepræsten eller kirkekonto-
ret. Her kræves ingen digital 
ansøgning. Navne og adresser 
på 3-5 faddere (inkl. den, der 

bærer barnet) medbringes til 
dåbssamtalen.

Bryllup
Tidspunkt for bryllup aftales 
med præsten. I god tid før 
vielsen – dog maks. 4 måneder 
før – skal en ”Prøvelsesattest” 
indhentes via bopælskommu-
nen. Attesten samt navn og 
adresse på to vidner medbringes 
til samtalen med præsten.

Dødsfald
Et dødsfald anmeldes via www.
borger.dk. En kirkelig begra-
velse eller bisættelse aftales med 
præsten, mens bedemanden 
kan hjælpe med kiste og andre 
praktiske ting samt evt. den 
digitale anmeldelse.

Mistet attest
Attestudstedelser sker via www.
borger.dk eller ved henvendelse 
til sognepræsten/kirkekontoret i 
bopælssognet.

Hvad gør jeg i tilfælde af...

Marts
Tirsdag d. 7. kl. 19.00: Taler Hanus Poulsen, Slagelse.
Tirsdag d. 21. kl. 19.00: Sang og Bedeaften.
Tirsdag d. 28. kl. 19.00: Taler Henrik Bøje Jensen, Skov-
lunde.

April
Tirsdag d. 4. kl. 19.00: Bibelkredsmøde. Kolosenserbrevet 
kap. 4.
Tirsdag d. 11. kl. 19.00: Påskemøde.
Tirsdag d. 25. kl. 19.00: Taler Michael Nørgaard, Slagelse.

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

Maj
Tirsdag d. 2. kl. 19.00: Taler Preben Dahl, Maribo.
Tirsdag d. 9. kl. 19.00: Bibelkredsmøde: Første brev til 
Thessalonikerne kap. 1.
Tirsdag d. 16. kl. 19.00: Taler Kurt Dalsgaard, Lyngby. 
Emne: Jesus din første kærlighed. Åb. 2.v. 1-7.
Tirsdag d. 30. kl. 19.00: Taler Kai Lund, Herlev

Alle er velkomne til møderne.

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

Indre Mission
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Er du så heldig at være blevet mor eller far for ny-
lig, så kan du gå til babysalmesang i Svinninge og 
Skamstrup kirker. Det er sang og musik, bevægelse 
og rytmik med udgangspunkt i salmer. Der lyttes 
til musik, pustes sæbebobler, babyerne gynges i små 
tæpper, vi bruger simple rytmeinstrumenter og simple 
dansetrin.
   Kirkerummet er et særligt rum, hvor musik klinger 
anderledes end hjemme i stuen. Selv om børnene ikke 
forstår teksterne i salmerne, kan de alligevel opfange 
lyden, stemningen og ånden i dem. Kom og vær med. 
Også selvom du hverken er musikalsk eller vant til 
at komme i kirken. Der er en afslappet stemning, og 
bagefter er der hyggesnak og småkager/amning.
   Vi mødes tirsdage kl. 10 i Skamstrup og onsdage kl. 
10.30 i Svinninge. Det er gratis, og man bestemmer 
selv, hvor mange gange man vil komme. 
   Information og tilmelding Skamstrup Kirke: Mona
Hoelgaard Madsen på telefon 21 43 40 45 eller mail 
monahoelgaard@hotmail.com. 

Information og tilmelding Svinninge Kirke: Elsebeth 
Dyekjær Kruse på telefon 23 83 67 77 eller mail 
elsebethkruse@hotmail.com, 

Babysalmesang i Svinninge og Skamstrup

Af Katja Ambeck Bendix
Vi synes, at det kunne være dejligt at se nogle af alle 
de søde babyer fra babysalmesang igen og holder 
derfor godnatgudstjeneste for småbørn, deres familier 
og alle andre, der kunne have lyst. Man behøver ikke 
at have gået til babysalmesang for at være med, men 
for dem, der har, vil der være flere velkendte sange og 
lege.
   Vi mødes i Frydendal Kirke kl. 17.00, hvor der er 
tændt lys og lagt madrasser på gulvet. Vi begynder 
med at sidde og spise lidt sammen – pølsehorn og 

gnavegrønt og lidt at drikke - og når vi har spist, gør 
vi klar til sang og godnathistorie.
   Kirkesanger Mona Madsen, som også laver babysal-
mesang i Skamstrup Kirke, synger og leger med os, og 
så fortæller præsten, Katja Bendix, en godnathistorie. 
I Frydendal Kirke bor musen Hubert, som nok også 
kommer og laver ballade.
   Man må meget gerne have sit sovedyr og nattøj 
med. Det er gratis, og alle er meget velkomne. Vi 
håber, at vi ses.
Se datoer på næste side.

Godnatgudstjeneste i Frydendal Kirke
Kirkerne i Mørkøv inviterer de mindste til pølsehorn, madrasser 
på kirkegulvet, sang, leg, godnathistorie og musen Hubert

I år vil der for 9. gang blive afholdt sommerkirke for 
børn tre dage i august. Det drejer sig mere nøjagtigt 
om 1.-3. august, hvor det vil summe af liv på Sogne-
fogedgården i Mørkøv Kirkeby. Alle børn, som bor 
i et af de ni sogne og efter sommerferien skal op i 
4. eller 5. klasse indbydes. Læs mere om indhold og 
tilmelding i næste udgave af De ni sogne.

Sommerkirke for børn

Sæt kryds i kalenderen ved 1.-3. august og kom med til 
Sommerkirke. Foto: Elsebeth Dyekjær Kruse.
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Onsdag d. 8. marts 
Kirkerne i Mørkøv 
Spaghettigudstjeneste 
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste for børn og deres familier med efterføl-
gende fællesspisning i Stigs Bjergby Præstegård. Det 
er gratis, og alle er meget velkomne.

Onsdag d. 29. marts
Kirkerne i Mørkøv
Godnatgudstjeneste
Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Godnatgudstjeneste for 
småbørn, deres familier 
og alle andre, der kunne 
have lyst – som er blevet 
for store til at gå til baby-
salmesang, men gerne vil 
fortsætte med at synge og 
lege indimellem. I kirken 
har vi tændt lys og lagt 
madrasser på gulvet. Vi starter med at sidde og spise 
lidt sammen, og så synger vi forskellige sange og hører 
en godnathistorie. Musen Hubert er også med. Man 
må meget gerne have sit sovedyr og nattøj med. Det er 
gratis, og alle er meget velkomne. 

Lørdag d. 1. april Hjembæk
Familielørdag
Sted: Hjembæk Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små v. Asbjørn Hansen og 
Elsebeth Dyekjær Kruse

Onsdag d. 5. april Kundby
Spaghettigudstjeneste 
Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Efter en kort gudstjeneste for børn og deres familier, 
går vi i konfirmandstuen og spiser sammen. 

Onsdag d. 26. april 
Kirkerne i Mørkøv 
Spaghettigudstjeneste 
Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste for børn og deres familier med efterføl-
gende fællesspisning i Skamstrup Præstegård. Det er 
gratis, og alle er meget velkomne. 

Onsdag d. 3. maj
Kirkerne i Mørkøv
Godnatgudstjeneste
Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00
Godnatgudstjeneste for småbørn, deres familier og 

alle andre, der kunne have lyst – som 
er blevet for store til at gå til babysal-
mesang, men gerne vil fortsætte med 
at synge og lege indimellem. I kirken 
har vi tændt lys og lagt madrasser på 
gulvet. Vi starter med at sidde og spise 
lidt sammen, og så synger vi forskel-
lige sange og hører en godnathistorie. Musen Hubert 
er også med. Man må meget gerne have sit sovedyr og 
nattøj med. Det er gratis, og alle er meget velkomne.  

Onsdag d. 10. maj
Kirkerne i Mørkøv
Jagtgudstjeneste
Sted: St. Bjergby Kirke kl. 18.00 
Nu er det endelig blevet tid til jagtgudstjeneste i 
Stigs Bjergby Kirke, hvor vi markerer, at bukkejagten 
står for døren. Vi mødes i Stigs Bjergby Kirke til en 
festlig aftengudstjeneste med efterfølgende spisning. 
Hagested-Gislinge jagthornsorkester har igen lovet 
at komme og medvirke både ved gudstjenesten og 
bagefter. Arrangementet er gratis og alle er hjerteligt 
velkomne, jægere som ikke-jægere.

Lørdag d. 20. maj Kundby
Konfirmationsgudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30

Onsdag d. 31. maj 
Kirkerne i Mørkøv 
Spaghettigudstjeneste 
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste for børn og deres familier med efterføl-
gende fællesspisning i Stigs Bjergby Præstegård. Det 
er gratis, og alle er meget velkomne.

Mandag d. 5. juni Fælles
Fælles 2. pinsedag for hele familien 
Sted: Rævebjerg kl. 11.00 
Fælles gudstjeneste for kirkerne i Holbæk Provsti. 
Se side 4 for nærmere informationer.

Hverdags- og specialgudstjenester De ni sogne

”En hvad for en præst?”
Lene Munch fortæller om livet som orlogspræst.

Hverdags- og specialgudstjenester

Hverdagsgudstjenester i Svinninge
Følgende dage er der hverdagsgudstjenester i 
Svinninge Kirke kl. 17.00:
Tirsdag 14. marts / tirsdag 11. april / tirsdag 9. maj
Det er korte og anderledes gudstjenester om Luther 
og vores liv.
Der er hver gang fællesspisning i Sognehuset bag-
efter. Tilmelding til spisning sker til Hans Georg 
Glumby på telefon 23 62 90 64 – helst en uge før.
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”En hvad for en præst?”
Lene Munch fortæller om livet som orlogspræst.

Foto: Rollespilsakademiet.

Foto: Asbjørn Hansen og Elsebeth D. Kruse.
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Lørdag d. 25. feb. Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby Præstegård, 
konfirmandstuen kl. 14.00
Vi synger fra Højskolesangbogen, 
snakker og drikker kaffe. Alle er 
velkomne. Kaffe og kage 10 kr.

Søndag d. 26. februar Kundby
Fastelavn
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Først går vi i kirke, og så slår vi 
katten af tønden i forsamlingshu-
set.

Søndag d. 26. feb.
Kirkerne i Mørkøv
Fastelavnsgudstjeneste
Sted: Skamstrup Kirke kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste efterfulgt af 
tøndeslagning og fastelavnsboller i 
konfirmandstuen. Det er gratis.

Søndag d. 5. marts Jyderup
Martin Luther – 
Syng Sammen
Sted: Jyderup Kirke kl. 14.00
Hvilken Luther-salme er din 
favorit? 
At vi i dag synger salmer i kirken 
på vores modersmål, er Martin 
Luthers fortjeneste. 
Denne eftermiddag vil derfor være 
tilegnet Luthers mest populære sal-
mer. Der vil også være indslag fra 
kirkernes organist, Erik Jakobsson, 
samt kirkesanger Børge Nielsen. 
De vil også akkompagnere og 
synge for ved fællessangen. Vi star-
ter i Jyderup Kirke og går senere 
over i sognegården, hvor der vil 
blive serveret kaffe og kage for kr. 
20,- pr. person. Alle er velkomne.

Søndag d. 12. marts Jyderup
”Kirkesuppe” – Pizza
Sted: Jyderup Kirke kl. 10.30
Jyderup Menighedsråd inviterer til 
spisning og hyggeligt samvær efter 
gudstjenesten. Vi serverer hjemme-
lavet pizza for alle børn og barnlige 
sjæle. Arrangementet koster 30,- / 
person.

Tirsdag d. 14. marts 
Kirkerne i Mørkøv
Tirsdagstræf i Skamstrup
Sted: Præstegården kl. 15-17
Menighedsrådsformand Tove 
Andersen kommer og fortæller om 
menighedsrådets arbejde. Bagefter 
er der kaffe, kage, sang og hygge-
ligt samvær. Det er gratis, og alle 
er meget velkomne. 

Torsdag d. 23. marts 
Kirkerne i Mørkøv 
Filmaften i Kirkerne 
i Mørkøvs filmklub 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård kl. 
19.00 
Johannes holder et lille oplæg 
om aftenens film. Så ser vi film 
på storskærm, og bagefter er der 
et lille traktement. Pris 15 kr. 
Medlemskab af filmklubben er 
gratis og kan tegnes ved kontakt til 
sognepræsten eller ved indgangen.

Lørdag d. 25. marts Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby Præstegård kl. 14.00
Velkommen til at dyrke eller 
genopfriske dit kendskab til den 
danske sangskat. Den er for alle – 
sangstemme eller ej. Vi synger fra 
Højskolesangbogen, snakker og 
drikker kaffe. Kaffe og kage 10 kr.

Søndag d. 26. marts Kundby
Koncert med 
Holbæk Ensemblet.
Sted: Kundby Kirke kl. 15.00
Gratis adgang. Se omtalen s. 7.

Søndag d. 26. marts Svinninge
Børnekorets musical
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00

Svinninge Kirkes minikonfirman-
der og børnekor har i weekenden 
d. 24.-26. marts musical-weekend. 
Det er sognemedhjælper Elsebeth 

Kruse, organist/korleder Kristin 
Lomholt og projektmedarbejder 
Jóannes Holm, som sammen med 
børnene sætter en musical op. 
Det bliver en fantastisk forestil-
ling, ikke mindst i kraft af vores 
dejlige gruppe af børn. De er både 
dygtige sangere og skuespillere!
Alle er velkomne til at opleve mu-
sicalen søndag eftermiddag. Efter 
koncerten vil der være et trakte-
ment i våbenhuset.

Søndag d. 2. april 
Kirkerne i Mørkøv
Gospelkoncert 
Sted: Skamstrup Kirke kl. 16.00

Revelation Gospel Choir står for 
dynamisk gospelmusik med nerve, 
glæde og groove! Glæd dig til at 
komme på en rejse gennem smuk-
ke inderlige sange, der vækker de 
store følelser, til dansable gospel 
hits, der giver dig lyst til at synge 
med. Koret ledes af den funky 
gospeldiva Sofie Hermind. Hendes 
energi og humor får alle med, og 
gør det nemt at slippe det gode 
humør løs. Til at bakke koret op er 
den dygtige pianist Michael Roep-
storff bag tangenterne. Michael er 
udover at være organist for Kirker-
ne i Mørkøv også livemusiker for 
mange danske soloartister og kor i 
forskellige genrer. Velkommen til 
en uforglemmelig oplevelse! Gratis 
adgang.

Søndag d. 9. april 
Kirkerne i Mørkøv 
Familiegudstjeneste 
Palmesøndag  
Sted: Mørkøv Kirke kl. 10.30 
Palmesøndag holder vi familie-
gudstjeneste, hvor konfirmanderne 
også medvirker. 

Arrangementer og koncerter - se også www.sogn.dk De ni sogne
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Onsdag 12. april 
Kirkerne i Mørkøv 
Påskelegedag 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård 
kl. 10-16 
Arrangementet 
er for børn fra 
1. til og med 4. 
klasse i Mørkøv-
området. Dagen 
byder blandt 
andet på sang 
og bagning. 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: lid@km.dk.
Kom og vær med, det er gratis.

Torsdag d. 13. april Kundby 
Skærtorsdag
Sted: Kundby Kirke og konfir-
mandstue kl. 16.00
Familiegudstjeneste og derefter 
middag i Kundby Præstegård. 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. Tilmel-
ding senest d. 2. april til Ingrid 
Ekelund. Mail: ekelund@sport.
dk eller telefon 30 26 40 92 (Der 
er plads til max. 50 personer til 
spisning).

Torsdag d. 13. april 
Kirkerne i Mørkøv
Skærtorsdagsgudstjeneste 
m. påskemåltid
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 16.00
Igen i år vil Kirkerne i Mør-
køv gerne invitere til en særlig 
Skærtorsdagsgudstjeneste i Stigs 
Bjergby Kirke, hvorefter vi vil gå 
over i præstegården og i fælles-
skab spise påskelammet og de bitre 
urter. Arrangementet er gratis, og 
alle er meget hjerteligt velkomne.

Torsdag d. 13. april Svinninge
Skærtorsdag med kor 
og påskemåltid
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00 og 

Sognehuset bagefter.
Efter gudstjenesten, hvor kirkens 
kor medvirker, serveres der påske-
lam i Sognehuset.
Det er gratis at deltage i fællesspis-
ningen. Tilmeldelse sker til Hans 
Georg Glumby: 23 62 90 64.

Torsdag d. 13. april Jyderup
Skærtorsdag påskemåltid
Sted: Jyderup Kirke kl. 17.00
Gudstjenesten efterfølges af spis-
ning af lammesteg i sognegården.
Tilmelding til spisning til sogne-
gården 59 22 62 95 senest d. 6. 
april. Arrangementet er gratis.

Fredag d. 14. april Kundby
Langfredag – liturgisk 
gudstjeneste
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
Vi læser hele påskeberetningen 
med afbrydelser i form af musikal-
ske indslag og fællessalmer.

Søndag d. 16. april Svinninge
Påske med Trio Klezmer
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Påskedag deltager Trio Klezmer 

ved højmessen i Svinninge Kirke 
efterfulgt af frokost og koncert i 
Sognehuset. Man er velkommen 
til at deltage i alle eller i enkelte 
dele af arrangementet, alt efter 
ønske - der er fri entré og frokost 
er gratis.
Med et forrygende temperament 
og stor indfølingsevne spiller 
Trio Klezmer den karakteristiske 
østeuropæiske musiktradition: 
Klezmer. Musikken taler til hjer-
tet, og rummer på én gang længsel 
og smerte, håb og glæde, fest og 
ballade.
Musikere i Trio Klezmer er den 
dramatiske frontfigur, sangerinden 
Channe Nussbaum, samt Mette 

Smidl, som i sin spillemåde er dybt 
forankret i klezmer- og sigøjnertra-
ditionerne. Endelig er der harmo-
nikaspiller Øyvind Ougaard, som 
mestrer sit håndværk til fingerspid-
serne.
Klezmermusik er kendt for at være 
”musik der ler med det ene øje, 
mens det andet græder”. Netop 
derfor passer denne koncert godt 
ind i påskens temaer som både 
indeholder sorg og glæde.

Tirsdag d. 18. april 
Kirkerne i Mørkøv
Tirsdagstræf 
Sted: Skamstrup Præstegård kl. 
15-17

Jens Rubæk fra Hørve kommer og 
fortæller om en sejltur op og ned 
langs Grønlands Vestkyst. Bagefter 
er der kaffe, kage, sang og hygge-
ligt samvær. Det er gratis, og alle 
er meget velkomne.

Søndag 23. april Svinninge
Koncert med Duo Adore
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
Når man spørger folk, hvad deres 
yndlingsinstrument er, svarer 
mange cello – og en hel del, sa-
xofon. Med Duo Adore kan man 
høre begge de smukke instrumen-
ter i tæt samspil. 
Kombinationen saxofon og cello 
er sjælden, og der er ikke mange 
komponister, der har skrevet for 
netop de to instrumenter, så duoen 
arrangerer værkerne, så de passer 
til det særlige format.
Barokkens mester J. S. Bach, vor 
tids Villa-Lobos fra Brasilien, det 
musikalske legebarn, Mozart, tan-
goens troldmand, Piazzolla og den 
klagende jødiske klezmer er noget 
af den musik, Duo Adore holder 
allermest af, og som man vil kunne 
høre til koncerten denne 
(fortsættes s. 14).

De ni sogne  Arrangementer og koncerter - se også www.sogn.dk
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(fortsat fra side 13).
eftermiddag. Tonerne krydres med 
fortællinger om komponisterne og 
værkerne.
Therese Adorján Ankjær (cello) og 
Per Egholm (saxofon) er til hver-
dag hhv. kirkesanger og organist i 
Tuse kirke.
Der er fri entré, og efter koncer-
ten vil der være et traktement i 
våbenhuset.

Lørdag d. 29. april Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby Præstegård kl. 14.00
Velkommen til at dyrke eller 
genopfriske dit kendskab til den 
danske sangskat. Den er for alle – 
sangstemme eller ej. Vi synger fra 
Højskolesangbogen, snakker og 
drikker kaffe. 

Tirsdag d. 9. maj 
Kirkerne i Mørkøv
Tirsdagstræf i Skamstrup
Sted: Præstegården kl. 15-17
Frank Andresen fortæller om sin 
tilknytning til ældrecenter Rosen-
vænget bl.a. som frivillig og bru-
gerrådsformand, men også lidt om 
opvækst og arbejdslivet som lærer. 
Bagefter er der kaffe, kage, sang og 
hyggeligt samvær. Det er gratis, og 
alle er meget velkomne.

Onsdag den 10. maj
Jyderup og Holmstrup
Forårstur til Helsingør
Afgang fra Jyderup Sognegård
kl. 10.00. Hjemkomst kl. ca. 18.
Vi kører derop gennem det flotte 
landskab med de nyudsprungne 
træer. 
Ved ankomsten til Helsingør
spiser vi frokost på Kronborg 
Havbad.
Derefter besøger vi domkirken, 
hvor Kirsten Winther - som var 
vores vikarpræst sidste år - viser 
rundt.
Vi besøger Søfartsmuseet på hjem-
turen og drikker kaffe i det fri.
Pris 150 kr. pr deltaget alt incl.
Drikkevarer betaler man selv.
Tilmelding og betaling til 
Karen-Margrethe Nielsen på kirke-
kontoret i sognegården tirsdag til 
fredag mellem kl. 9.00 og 12.00
senest 1. maj. Vel mødt.
Freddy Ingholt & Kristian Knudsen

Fredag d. 12. maj Kundby
Bededag – aftengudstjene-
ste og varme hveder
Sted: Kundby Kirke kl. 19.00

Tirsdag d. 23. maj 
Kirkerne i Mørkøv
Sangaften: Pinse, forår og 
tidlig sommer
Sted: Skamstrup Præstegård kl. 
19.30 
Organist Michael Roepstorff og 
kirkesanger Mona Hoelgaard in-
viterer til forårssangaften i præste-
gården. Vi skal synge sammen fra 
Højskolesangbogen og høre bredt 
fra den danske sangskat. Velkom-
men til fællessang, lidt godt til 
ganen og hyggeligt samvær. Det er 
gratis, og alle er meget velkomne.

Torsdag d. 25. maj Kundby
Kristi himmelfartsdag 
Pilgrimsvandring ad Høj-
derygstien.
Sted: Kundby Kirke kl. 9.00

Efter morgenkaffe og morgen-
andagt, som alle er velkomne til, 
kører vi sammen op til et udgangs-
punkt for vandring ad Højderyg-
stien i Odsherred.
Man skal kunne gå 10 km.
 
Søndag d. 28. maj Holmstrup
Forårskoncert med 
DUO MIRAI 
Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00 

Alle indbydes til en ”forårskon-
cert” med DUO MIRAI – en duo 
med klarinet og klaver.
Koncerten kommer til at stå i ”for-
årets” tegn – med værker af både 
danske og udenlandske kompo-
nister fra romantikkens periode. 
I år er det 200 år siden, den store 
danske komponist Niels W. Gade 
blev født, og derfor spiller duoen 
en af hans kompositioner, Fantasi-
stykker for klarinet og klaver Op. 
43. Derudover spilles der værker 
af Carl Nielsen, Edward Grieg og 
J.P.E. Hartmann, som havde en 
tæt relation til Gade. Koncertens 
anden halvdel byder på værker af 
den tyske Carl Maria von Weber 
og den franske Ernest Chausson. 7 
Variationer over et tema fra Silvana 
af Weber og Andante og Allegro 
af Chausson er begge festlige og 
romantiske værker, som stemmer i 
med det lyse og forførende forår.    
Koncerten vil også byde på enkelte 
fællessange.
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23. april er der koncert med Duo 
Adore i Svinninge Kirke.
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Af Mette Kruse Andersen
Hvordan kan noget, der skete i den midttyske by 
Wittenberg i første halvdel af 1500-årene, have betyd-
ning for os i dag? Og hvorfor er Luthers reformatori-
ske opdagelse en lise i fængslet?
   Sådan kan man tænke midt i forberedelserne til 
markeringerne af, at det den 31. oktober i år er 500 år 
siden, Martin Luthers 95 teser imod aflad blev slået 
op på Slotskirkens dør i Wittenberg.

Fordi Luther har noget at sige os!
Luther søgte en nådig Gud, og fandt ham i opdagel-
sen af, at frelsen ikke afhænger af menneskets fortje-
neste, men af troen på Guds barmhjertighed. Den 
enkelte kan forholde sig direkte til Gud, uden at gå 
igennem præsten eller helgener, og hvert døbt men-
neske har friheden og myndigheden til selv at tolke 
Bibelens ord. 
   Derfor giver Luthers tanker os anledning til at gen-
nemtænke, hvem vi er, og hvad det vil sige for os hver 
især at leve som et frit og åndeligt myndigt menneske 
i dag.

Luthers reformatoriske opdagelse
• Romerbrevet 1, 16 – 17:
”Jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds 
kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, 
først, og for græker. For i det åbenbares Guds ret-
færdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den 
retfærdige skal leve af tro«”.
Altså: Retfærdigheden (frelsen) fås ikke ved gerninger, 
men ved tro.

• Romerbrevet 3, 23- 24:
”For alle har syndet og har mistet herligheden fra 
Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde 
ved forløsningen i Kristus Jesus”.
Altså: Det er Guds nåde ved Jesus Kristus, der retfær-
diggør (frelser) os. 

Retfærdiggørelsen er ren gave
Ovenfor nævnte opdagelser får en særlig tyngde i et 
fængsel, hvor skyld og utilstrækkelighed ofte tegner 
billedet.
   Jeg er ikke sikker på, hvor stor bevidsthed der 
egentlig er omkring Luthers betydning for vores kirke 
hos kirkegængerne i Jyderup Fængsel, men de opda-
gelser Luther gjorde omkring Guds retfærdiggørelse, 
er til gengæld noget, der ofte kommer i spil. De har 

en helt central betydning for de mennesker, jeg møder 
i fængslet. Det er opdagelser, der giver håb og tro på, 
at vi mennesker ikke kun er, hvad vi har gjort.

Person og gerning
Du er mere end det, du har gjort! Der er ikke noget 
menneskesyn, der gør det forståeligt, hvorfor en sym-
patisk mand kan begå en grufuld volds- og drabs-
handling. Men menneskesynet kan give perspektiver, 
som kan være til hjælp. Det kan minde os om, at der 
meget let kan blive trukket alt for lige linjer fra årsag 
til virkning, fra person til gerning.
   Luther repræsenterer et alternativ. Når han hævder, 
at mennesket er ”simul justus et peccator”, på en og 
samme tid retfærdig og synder, beskrives det sted, 
mennesket befinder sig, som en kampplads. Her 
kæmper mennesket, og der kæmpes om mennesket.
   Den samme kamp skildrer Paulus, når han skriver: 
”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det 
onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” (Rom. 7,19). Det 
bibelcitat blev vigtig for mig, da jeg begyndte mit 
virke i fængslet og fik nærkontakt med mennesker, 
som havde krænket andre. Ved dette møde duede 
retlinede forklaringer kun dårligt. Variablerne er så 
mange, og Paulus og Luther har sans for variabler!
   CV’et kan fortælle noget, men slet ikke alt. Og i 
spørgsmålet om vores retfærdiggørelse, så er frelsen på 
trods og af nåde. Vi er mere end det, vi har gjort. Lad 
os rette blikket mod dette ”mere”.

De ni sogne  Nyt fra fængslet

Med Luther i fængsel
Mennesket defineres ikke kun af det, det har gjort
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Kundby Kirkes gospelkor
Tekst og foto: Lene Wadskær, Kundby

For tre-fire år siden kom en konfirmandmor hen og 
sagde: ”Kunne det ikke være sjovt, hvis vi kunne lave 
et gospelkor?” Jo da! Og så lagde hun sine kræfter 
bag ideen sammen med et par andre interesserede. 
Nu står vi med et stort, godt og levedygtigt kor (32 
medlemmer i slutningen af 2016 og medlemmerne 
strømmer til her i 2017).
   Ideen bag er, at alle kan være med. Det sociale 
kommer først – men det kommer så netop i kraft af 
at øve og gøre det, så godt man kan. Koret medvir-
ker ved forskellige gudstjenester og holder koncerter. 
Tænk, hvis vi kan lære både at holde af vores egen 
kulturelle arv – gudstjeneste og salmebog - og blive 
beriget med den begejstring og umiddelbare glæde, 
der er i gospelsang.
   
Kærlighed til gospel
Dea Skovshoved er 34 og har boet i Kundby i 8 
år sammen med Mads Emil på 12. Hun er garvet 
gospelsanger og er trådt til som frivillig korleder. 
Pianist Christian Wandel, som underviser på Holbæk 
Musikskole og er ved at flytte fra Aarhus til Sjælland, 
akkompagnerer og øver med koret.
   Her fortæller Dea lidt om sig selv, sin kærlighed til 
gospel og korsang.

Hvordan fandt du frem til Kundby kirkes gospelkor?
   I 2013 begyndte jeg at synge i Kundby Kirkes lille 
8-10 mands kor. Kort efter stod koret uden leder, og 
jeg fik en idé om, at jeg gerne ville bakke op om et 
rigtig godt initiativ i lokalsamfundet; så jeg meldte 
mig som korleder.   
Jeg har sunget gospel i 15 år. Det er en stor del af 
mig og min musikalske bagage, og derfor var det et 
helt naturligt valg, at vi skulle synge gospel i Kundby 
Kirke. Jeg er taknemmelig for hvert et medlem, der 
har lyst til at deltage. Den fantastiske oplevelse som 
musikken og koret giver, vil jeg gerne dele med så 
mange som muligt.

Hvordan er det med troen og Gud i alt det der?
   Jeg elsker musik. Jeg elsker det, den gør ved mig, 
og det jeg kan se, den gør ved koret. Gospel handler 
om kærlighed. Det er sange, der handler om, at der er 
et håb - at vi er elskede, og at vi ikke er alene. Der er 
nok lige så mange holdninger til indholdet i sangene, 
som vi er medlemmer i koret - men uanset om vi tror 
på det eller ej, så handler sangene om Guds kærlig-
hed.

I øver og synger meget i kirken – gør det noget særligt?
   Det er noget helt specielt at synge i en kirke. Der er 
en akustik og en stemning, som ikke findes andre ste-
der. Noget af det, jeg husker bedst fra min barndom, 
var da jeg med musikskolen skulle spille koncerter i 
kirken. Det her helt specielle rum, som vi pludselig 
fik lov at se og bruge på en hel ny måde. Siden da har 
jeg sunget utallige steder og i alle genrer - på kæmpe 
store scener, bittesmå værtshuse, i sportshaller, spil-
lesteder, forsamlingshuse, blokvogne osv.- men intet 
slår oplevelsen af gospel i kirken.

Kichka fra Kundby synger i koret på 3. sæson:
   ”Koret er mit frirum. Ingen mobiltelefon i 
halvanden time. Der er sket en stor udvikling. 
Repertoiret er blevet større, og vi får nye udfor-
dringer, men vi støtter hinanden, og der er stadig 
plads til alle. Der er en særlig stemning ved at 
synge i kirken, og man kan godt komme til at 
tænke over de ord, vi synger”.

Ann Cicilie, socialrådgiver fra Jyderup, er lige 
begyndt i koret:
   ”Jeg kommer fra Norge, forelskede mig i en 
dansk mand og har nu boet 8 år i Jyderup. Fæl-
lesskabet i koret er godt! Jeg har aldrig sunget i 
kor før, og det var et tilfælde, jeg hørte om det. 
Sang er en fed måde at være sammen på. Der er 
en styrke i det at stå i kirkerummet og synge”.

Jordan fra Idaho, USA:
”Jeg er mormon og er i Danmark for at arbejde. 
Jeg blev inviteret af andre i koret. Det er dejligt 
at synge sammen i en stor, smuk kirke. Det åbner 
ens sind og tanker”.
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Charlotte begyndte først at male for alvor i 2013, da 
hun blev introduceret til intuitiv maling. Hun opda-
gede, at den kreative proces, hvor lag på lag af farver, 
former og mønstre - der bygger videre på hinanden 
uden regler og et forudbestemt resultat - harmonerede 
perfekt med hendes temperament.
   Den frie leg med farverne er - udover at være et 
frirum, en legeplads og et middel til afstresning - også 
blevet en måde at formidle følelser og historier, som 
ofte kan være svære at sætte ord på.
   Billedernes udtryk er naivistisk og minder ofte om 
børnebogsillustrationer. Men som i de klassiske even-
tyr er der altid en mulighed for at fortolke på sin egen 
måde og med de livserfaringer, man har med sig.
   Udover akrylmaling leger Charlotte også med 
Mixed Media og papmaché. Charlotte har sit atelier i 
hjemmet i Jyderup. Malerier og yderligere 
information kan ses på hjemmesiden 

www.charlotteengelstudio.com. 

Der er fernisering søndag d. 2. april kl. 11.30.

De ni sogne  Kunst i Sognegården, andagter og menighedsrådsmøder

Charlotte Engel udstiller i Jyderup Sognegård

Andagter på ældrecentrene
Elmelunden
Onsdag d. 22. marts
Onsdag d. 19. april
Onsdag d. 17. maj
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Lunderosevej
Onsdag d. 8. marts
Onsdag d. 5. april
Onsdag d. 3. maj 
Onsdag d. 31. maj
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Rosenvænget
Torsdag d. 2. marts (JOKK)
Torsdag d. 6. april (KAB)
Torsdag d. 4. maj (JOKK)
Alle andagter holdes kl. 13.45.

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal
Torsdag d. 9. marts 
Torsdag d. 6. april 
Tirsdag d. 16. maj
Møderne afholdes i præstegården 
kl. 19.00.

Kundby
Tirsdag d. 7. marts  
Tirsdag d. 4. april
Tirsdag d. 2. maj 
Møderne afholdes 
i præstegården kl. 19.00.

Hjembæk-Svinninge
Tirsdag d. 21. marts 
Tirsdag d. 18. april
Tirsdag d. 16. maj
Møderne afholdes 
i Sognehuset kl. 18.30.

Jyderup
Onsdag d. 1. marts
Onsdag d. 29. marts
Onsdag d. 10. maj
Møderne afholdes 
i sognegården kl. 14.00.

Holmstrup
Torsdag d. 9. marts
Torsdag d. 4. april
Torsdag d. 11. maj
Møderne afholdes kl. 19.00 i 
sognegården i Jyderup.

St. Bjergby-Mørkøv
Onsdag d. 22. marts
Onsdag d. 19. april
Torsdag d. 11. maj 
Møderne afholdes 
i præstegården kl. 19.00.

Svinninge Ældrecenter 7. marts v. Asbjørn Hansen
4. april v. Dorthe Thaulov

2. maj v. Lene Wadskær 
13. juni v. Lene Wadskær



18 Kontakt  De ni sogne

Kirke- & præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95
Telefon 24 26 62 95 til kollektbrug

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

Kirkekontor v/ sekretær 
Karen-Margrethe Nielsen
Træffes Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95 
kmn@km.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem kl. 9 og 12

Vikarierende KBF sognepræst
Sven Ulrik Terp 
Fuglevænget 12
4700 Næstved
svut@km.dk
Træffetid: Mellem 11.30 og 12.30
undtagen mandag
Telefon: 59 22 62 95 / 29 39 69 73

Sognepræst
Henriette Barkholt
hbar@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
mellem kl. 11.30 og 12.30
Privat:
C.F.  Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
Telefon: 29 37 62 95

Organist
Erik Jakobsson
Telefon: 32 59 16 31 / 28 92 91 02

Kirkesanger
Børge Nielsen
Telefon: 30 31 77 71

Menighedsrådsformand Jyderup
Freddy Ingholt
Kvamvej 12
4450 Jyderup
Telefon: 61 75 67 42

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

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

Menighedsrådsformand Holmstrup
Eva Schiøtt, Åmosevej 11, 
Holmstrup, 4450 Jyderup
Telefon: 26 79 35 32
eva@degnen.dk

Kirkeværge Holmstrup Kirke
Per Malmos 
Holmstrup Byvej 1, Holmstrup
4450 Jyderup
Telefon: 59 27 73 78

Graver Holmstrup Kirke
Dorthe Rasmussen 
Træffes på kirkegården  
Telefon: 59 27 80 68   
Træffetid tirsdag til fredag
mellem 12.00 og 12.30

Kirkebil
Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

www.jyderupkirke.dk
www.holmstrupkirke.dk

Kundby
Sognepræst
Lene Wadskær  
Telefon 59 26 40 88/27 20 41 34
Mandag er fridag

Kundby kirkekontor
Bygaden 34, 4520 Svinninge
Telefon: 59 26 40 88/27 20 41 34
kundby.sogn@km.dk

Graverkontor
Graver Jytte Jensen
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 45 89
Kirketelefon: 29 79 10 89
jyj@km.dk

Organist
Karen Højland
Telefon 30 95 12 31

Kirkesanger
Carsten Hobolt
Telefon 23 25 51 50

Menighedsrådformand
Frank B. Schmidt
Bygaden 32B
4520 Svinninge
Telefon: 30 22 72 56
frankbschmidt@gmail.com 
 
Kirkeværge
Lind Holmegaard 
Bellisvej 10, Kundby
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 43 06/21 74 43 16
klholmegaard@c.dk

Facebook: Kundby Kirke
www.kundbysogn.dk

Kirkerne i Mørkøv
KBF sognepræst
Johannes O. K. Kristensen 
Telefon: 59 27 51 47
jokk@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst
Katja Ambeck Bendix
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 53 29
kaab@km.dk
Mandag er fridag

Kirkekontor v/ sekretær 
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby 
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 51 47
lid@km.dk
Træffetid: Tirsdag-onsdag og fre-
dag fra 9-12.

Kontaktoplysninger
Jyderup og Holmstrup
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Kirkesanger Stigs Bjergby-Mørkøv
Gittelis Hansen
Telefon: 21 69 22 17 

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

Menighedsrådsformand 
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9
4440 Mørkøv
Telefon: 26 27 46 57

Kirkeværge Stigs Bjergby
Søren Skou Larsen
Langevang 4, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 40 20 78 11

Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Telefon: 59 27 44 14 

Kirkeværge Mørkøv
Dan Birk Kronbach
Nykøbingvej 57
4440 Mørkøv
Telefon: 40 89 16 63

Graver og -medhjælper Mørkøv
Ove og Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 52 72
graverkontor@morkov-kirke.dk
Træffes bedst mellem kl. 12 og 13, 
undtagen mandag

Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen 
Skamstrupvej 64, Skamstrup  
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 02
Mobil: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk

Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen 
Rugvænget 3  
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 75
tove.andersen6@gmail.com

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

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, når du 
vil i kirke om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk

Hjembæk-Svinninge
Sognepræst og kirkekontor
Asbjørn Hansen
Kirkevej 6B  
4520 Svinninge 
Telefon: 59 26 51 65/61 27 28 46 
asha@km.dk

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

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
Stillingen er pt vacant. 

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
Lizziemunch13@gmail.com
 
Kirkeværge Hjembæk Kirke
Karin Bruun Borch
Telefon: 61 26 80 14
karinborch@gmail.com

Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Telefon: 59 26 53 83 / 40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

www.svinningekirke.dk



Tekst: Morten Mikkelsen / tegninger: Rasmus Juul

Bag den kristne kirkes store brud i 1500-tallet stod adskil-
lige personer. Men hovedrollen havde den tyske munk og 
universitetsteolog Martin Luther, som satte det hele i gang 
med 95 teser i 1517.

Den 31. oktober 1517 hamrede en begavet 33-årig munk 
og universitetsteolog ved navn Martin Luther en plakat 
op på døren til slotskirken i den tyske by Wittenberg, 200 
kilometer sydvest for Berlin. På plakaten var gengivet ind-
holdet af et brev, han havde sendt til ærkebiskopperne af 
Magdeburg, Mainz og Brandenburg samt to af sine lærde 
venner.
   Brevet og plakaten bestod af 95 såkaldte teser, altså ar-
gumenter, som provokerede den magtfulde katolske kirke. 
Teserne var ellers ikke et direkte angreb på hverken paven 
eller kirken. De var ikke engang en kategorisk afvisning af 
den på det tidspunkt meget udbredte afladshandel – frelse 
for penge. De var blot en kritik af den måde, handelen 
blev praktiseret på.
   Ikke desto mindre er der i eftertiden opstået enighed 
om, at teserne, der blev hamret op på kirkedøren, udløste 
Reformationen, den store deling af kristne i katolikker og 
protestanter, som derfor fylder 500 år i 2017.
   Historikerne mener ikke, det er utænkeligt, at brevets 
indhold blev slået op på døren til almindelig orientering, 

for det var en udbredt praksis, men det blev ikke nødven-
digvis gjort af Luther selv. Og billedet af reformatoren, 
hammeren, plakaten og kirkedøren fungerer så godt i 
fortællingen om Luther.

Hvad var det, Luther protesterede imod?
Jo, nogle år forinden, i 1513, havde den nye pave, Leo X, 
fået den idé, at han ville ombygge Peterskirken i Rom til 
den mest storslåede katedral, den kristne verden endnu 
havde set. Denne vision krævede naturligvis betydelige 
mængder penge. Paven tilhørte den florentinske finans- og 
fyrsteslægt Medici og var en dreven forretningsmand. Han 
udviklede nu den noget særprægede finansieringsmodel, 
at gode, kristne borgere, der gav bidrag til byggeprojektet, 
ville få aflad, altså tilgivelse, for deres synder.
   Ideen om, at kirken kunne handle med sognebørnene 
om deres frelse gik helt tilbage til korstogstiden 400 år 
tidligere, men i den senere tid havde afladshandelen fået 
et omfang og en karakter, man ikke havde set før. Domi-
nikanermunken Johann Tetzel var en af de kirkefolk, som 
mest nidkært prædikede syndsforladelse mod betaling un-
der slagordet: ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen 
ud af skærsilden springer”.
   Citatet er formentlig konstrueret i eftertiden, men 
indholdet er i store træk sandt. Og de rimede fyndord 
fungerer så godt i fortællingen om Luthers opgør med 
afladshandelen.

Luthers liv
I 2017 markeres 500-året for Reformationen. I denne og i de kommende 
udgaver af De ni sogne bringer vi illustrationer fra højdepunkterne i hans liv.

Bragt med tilladelse fra Kristeligt Dagblad og Rasmus Juul


