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Det er en gammel dame på 89 år, der nylig er blevet 
tilset af orgelbyggere fra firmaet Frobenius.
Der er både installeret ny blæser og fremstillet en 
ny lydisoleret blæserkasse. Luftsluse og rulleventil 
er blevet istandsat, membraner udskiftet, kegletråde 
justeret. Blyrørsforbindelserne er efterset og tætnet 
i fornødent omfang. I det hele taget er orglet blevet 
renset og rengjort, og efter at alt er monteret behørigt 
igen, er instrumentet blevet stemt.
   Nu spiller hun igen i fuldt samme funktion, som 
da Frobenius lyttede til hende første gang i 1928; selv 
når der spilles med ”fuldt værk” og store akkorder. 
Som orgelkonsulent Kristian Olesen skriver i god-
kendelseserklæringen af 18. april:
   ”Klangligt fremstår orglet helt tilfredsstillende med 
en fyldig og afrundet klang, der i tutti er ganske ma-
jestætisk. Jeg har nøje fulgt restaureringsarbejdet ved 
besøg både på orgelbyggeriet og i kirken. Det er min 
opfattelse, at de involverede orgelbyggere har ydet 
en samvittighedsfuld og i det hele taget fremragende 
indsats”.

Nyheder fra Holmstrup De ni sogne

Så godt som nyt
Orglet i Holmstrup Kirke er blevet efterset og restaureret, 
så det fremstår, som da det blev bygget i 1928

Orglet i Holmstrup kan efter en omfattende renovering igen 
spille med ” fyldig og afrundet klang”.

Det er blevet en tradition, at vi sidste søndag i 
august skal ud at gå. Så i år inviterer Holmstrup 
Menighedsråd alle interesserede til pilgrimsvandring 
søndag d. 27. august. Vi bruger den samme rute, 
som de sidste to år.
   Vi begynder ved Sølyst / Jyderup Højskole, Sølyst-
vej 2, 4450 Jyderup kl. 10.00.
   Herfra går vi forbi campingpladsen og langs 
Skarresø gennem skoven, forbi Birkenæs og Rangle 
Mølle, ned langs Åmose Å og slutter ved Holmstrup 
Kirke. Her vil der være kaffe og kage samt 
en kort andagt kl. 13.30.
   Der vil være mulighed for bustransport 
tilbage til vores biler i Jyderup. Turen er på 
9 km, og der er indlagt pauser undervejs. 
Medbring gode travesko, madpakke og 
drikkelse.
   Vi glæder os til at se jer alle til en gåtur i vores 
pragtfulde område.

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring omkring Skarre Sø i 2016.



Præsteliste
Jyderup og Holmstrup
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@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
Forsidefoto:  Elsebeth Dyekjær 
Kruse
Oplag: 8.200
Bidrag til bladet sendes til:
Rasmus Juhl Christoffersen
Holbækvej 181
4440 Mørkøv
rasmus@rasmusjuhl.dk

Næste deadline: 25-07-2017.

Indhold  De ni sogne

2
4 Ny præst i Jyderup
 Fra 15. maj  er Lars Ulrik 
 Jensen ny sognepræst i 
 Jyderup-Holmstrup.

5

10 Sommerkirke 2017
 Igen i år gentages succeen 
 med sommerkirke for børn. 

7

14-15 Rollespilsdag  
 Alle konfirmander i Holbæk 
 Provsti har været inviteret 
 med til en stor rollespilsdag 
 med temaet ”Luthers Nøgle”. 
 Læs mere og se de dejlige   
 billeder.

5
7 Pinse
 Johannes Kristensen 
 skriver om pinsens betyd-
 ning for det store fællesskab 
 - og om den fælles frilufts-
 gudstjeneste for hele 
 provstiet, der afholdes i 
 Mørkøv 2. pinsedag.

5

12 Specialgudstjenester
 Specialgudstjenester og 
 arrangementer findes
 på side 12 og 13.

 Den 13. juni er der sommer-
 koncert i Frydendal Kirke.

16 Nyt fra fængslet
 Anden halvdel af Mettes   
 fortælling om Luthers 
 betydning for vores 
 menneskesyn.

11



4

Den 25. maj bliver Lars Ulrik Jensen indsat som ny 
præst i Jyderup-Holmstrup. Her skriver han om sig selv 
og forventninger til embedet.

Mit navn er Lars Ulrik Jensen, jeg er 54 år og den nye 
præst i Jyderup og Holmstrup kirker. Jeg har været 
præst, siden jeg var 28 år. De seneste år i Boholte 
Kirke i Køge. 
   Jyderup-Holmstrup pastorat vakte min interesse 
med sit mod på et varieret kirkeliv og sine smukke 
kirker i skønne omgivelser. Jeg glæder mig til samar-
bejdet med kirkens anden præst, Henriette Barkholt. 
Sammen med menighedsråd, personale og frivillige er 
vi en stærk profil for kirkerne i de to sogne.

Møde folk i øjenhøjde
Det er vigtigt, at folkekirken er gennemtænkt og 
vedkommende i sin forkyndelse og sognelivet. Vi har 
verdens bedste budskab, og det kalder på kvalitet, 
nærvær og engagement, så alle kan føle sig som en 
vigtig del af det, vi laver – og med det resultat, at 
engagementet forhåbentligt smitter af på alle.
   Jeg holder først og fremmest af at fungere som præst 
i de mange forskellige opgaver, stillingen indebærer. 
Det lykkes kun ved samarbejde og fælles indsats. Jeg 
ser frem til samarbejdet med menighedsrådene og til 
at lære borgerne i Jyderup og Holmstrup at kende - 
hilse på folk og være med til at præge den ramme om 
livet fra fødsel til død, som folkekirken er.
   Jeg lægger vægt på at møde folk i øjenhøjde og med 
et smil på læben. Ethvert menneske er et Guds under, 
også selv om man måske ikke selv føler det. Folkekir-
ken har en særlig opgave, når det gælder at rumme og 
forstå mennesker. Vi bærer nok alle på historier, der 
kan tynge os, men som også nogen gange kan berige 
os, når vi får lov til at dele dem med andre.

Rødder i Nordjylland og Grønland
Jeg er opvokset i Nordjylland, men har på mødrene 
side solide rødder på Sjælland og i Brønshøj, hvad mit 
sprog da også røber. På fædrene side har jeg rødder i 
Grønland.
   Jeg er uddannet filosof og teolog og betegner mig 
selv som en social bogorm. Jeg er døbt og konfirmeret 
i folkekirken, men jeg lærte Metodistkirken at kende 

som ung og fungerede som præst dér, inden jeg fik 
ansættelse i Kirkens Korshær og faldt til i de folkekir-
kelige rammer igen - også som præst.
   Vestsjælland er helt ukendt land for mig, men hvor 
er her dog smukt! Tak til menighedsrådene for deres 
tålmodige arbejde med at finde en ny præst. De to 
kirker rækker langt bagud i historien, og jeg glæder 
mig over at kunne være med til at bære stafetten 
videre. Jeg håber og tror, at vi som præst og menighed 
vil passe godt sammen.

Ny præst i Jyderup

Ny præst i Jyderup

Lars Ulrik Jensen har læst filosofi i Århus og teologi i 
København. Han er gift med Lone Havskov Jensen, som 
er sundhedsplejerske og familiebehandler i Borup. Parret 
har fire døtre i alderen 18 til 28 år og et barnebarn på 
3 år. Fra 15. maj er han sognepræst i Jyderup og Holm-
strup.
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Kundby Kirkes gospelkor holder sommerferie fra d. 
20. juni, men vi begynder igen efter sommerferien 
tirsdag den 8. august. Vi er efterhånden mange og 
der er plads til flere, der ”bare” har lyst til at synge. Vi 
øver hver tirsdag i kirken kl. 17.30-18.30 under dygtig 
ledelse af Dea Skovshoved.

Har du lyst til at synge i kor?   

Korleder Kristin Lomholt skriver:
   ”Vi synger et blandet repertoire af rytmiske og 
klassiske sange, viser og gospel. Det kan vi li’, og 
vi arbejder seriøst med vores stemmer i de sange, vi 
kaster os ud i. Vi har et godt fællesskab og har masser 

af sangglæde og humor! I løbet af sæsonen optræder 
koret hver 4. til 6. uge ved forskellige lejligheder i 
kirken og ved koncerter og sangstævner.
   Så går du rundt med lyst til at synge, så har vi et 
godt kor, hvor du kan udfolde dig.
Koret er et gratis tilbud, og der er ingen tilmelding. 
Der er heller ingen optagelsesprøve, og du behøver 
ikke at have sunget før. Alle kan synge, og i fællesskab 
løfter vi musikken, dejligt!”

Koret mødes første gang efter sommeren torsdag d. 7. 
september kl. 16.30-18.00
Korøvelserne sker i Sognehuset, Kirkevej 4, Svin-
ninge.
Ring/skriv gerne til Kristin (korleder), hvis du har 
spørgsmål:
kristinlomholt@outlook.dk Tlf.: 23 10 75 42.

Nye sangere er velkomne
Svinningekoret er for alle og har plads til nye medlemmer fra efterårets sæsonstart 7. sept.

Kristin Lomholt leder børnekoret ved Svinninge 
Kirke. De har i 2016-17 haft en super god sæson, 
hvor de har lært en masse og hygget sig ligeså meget 
og været på tur sammen.
   Børnekoret er primært for piger og drenge i 3.-5. 
klasse, men der er også nogle børn fra 2. og 6. klasse 
med, dejligt! De synger pop, rock, klassisk og laver 
dansekoreografier og musical. De har stemmetræ-
ning, lærer noder og lærer at synge kanons og 2-stem-
migt.
   Der er ikke optagelsesprøve til koret, og alle kan 
være med. 
   Den nye sæson begynder torsdag d. 7. september 
2017. De øver hver torsdag kl. 15.15 - 16.15 i Sogne-
huset, Kirkevej 4, Svinninge. Det er ok, hvis du først 
kan være der kl. 15.30, hvis du ikke kan nå det før. 

Du kan komme direkte fra skole og være i sognehuset 
fra kl. 14.30, hvor Kristin også er der, og du er vel-
kommen til at være med et par gange, før du beslutter 
dig for, om du vil fortsætte.

Kom med i Svinninge Kirkes børnekor
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Hvis nogen synes, at jeg har lagt mig lidt ud, så er den 
god nok. Jeg venter nemlig tvillinger til september. 
Min mand og jeg blev noget overraskede - og også 
lidt overvældede - da vi var til den første scanning på 
hospitalet, og jordemoderen glædestrålende fortalte 
os, at der lå to derinde i min mave. Vi har lige skul-
let vænne os til tanken om, at vores familie på fire i 
sensommeren nu vokser til en familie på seks. Men vi 
er meget glade, og tænker det som en dobbelt velsig-
nelse.
   Jeg forventer at gå fra i løbet af sommeren, men det 
er på nuværende tidspunkt lidt svært at vurdere hvor-
når, da der i en tvillingegraviditet er risiko for flere 
komplikationer. Der vil blive ansat en fuldtidsvikar 
i min barsel, og så glæder jeg mig til at vende stærkt 
tilbage i 2018. 

De bedste hilsner
Katja, sognepræst i Kirkerne i Mørkøv

Nyt fra sognene De ni sogne

Stigs Bjergby-Mørkøv

Kundby

Dobbelt velsignelse og barselsorlov

Igen i år inviterer Jyderup-Holmstrup Pastorat alle i 
3. klasse til minikonfirmand!
   Ideen er at vise, at det kan være rigtigt sjovt at 
komme i kirke og få styr på alle kirkens sjove hem-
meligheder!
   Vi mødes en række torsdage fra kl. 14.15 til kl. 
15.45 i sognegården i Jyderup (Elmevej 11, 4450 
Jyderup) i hyggelige rammer med saftevand og lidt at 
spise. Her leger vi, synger og spiller samt på utradi-
tionel vis taler om det, der foregår i en kirke, og hvad 
kristendommen handler om.
Vi startede i maj måned og fortsætter 1. juni, 8. juni 
samt den sidste dag, 15. juni. Her rundes forløbet af 
med en festlig afslutning for hele familien med un-
derholdning og lidt mad i Holmstrup Kirke for hele 
familien.

Hvad er minikonfirmand?
En minikonfirmand er en pige eller en dreng i 3. 
klasse, der har lyst til at få mere at vide om kirken på 
en sjov og spændende måde. Man bestemmer selv, 
om man vil gå til ”minikonfirmand”. Det er ikke en 
forudsætning for at deltage, at man er døbt, og det er 

heller ikke nødvendigt at have været minikonfirmand 
for senere at blive konfirmeret.

For mere information kontakt
Sognepræst Henriette Bach Barkholt
E-mail: hbar@km.dk
Telefon 29 37 62 95

Kirkedetektiver
På jagt efter kirkens hemmeligheder

Foto: Rasmus Christoffersen
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Af Johannes Kristensen, Stigs Bjergby

Pinsen er den tredjestørste af vores kristne fester - fe-
sten for Helligånden. Den er kun overgået af Påsken 
og Julen. Alligevel er Pinsen nok de helligdage, som 
flest af os moderne mennesker har svært ved at for-
holde os til. Og jeg forstår det godt! For Helligånden 
er svær at have med at gøre.

En mærkelig historie
Da jeg var dreng og gik i kirke hos min far, som 
også er præst, tænkte jeg tit om Pinsen, at den var 
lidt ”åndet”. Det var en underlig historie om de her 
disciple, som efter Jesu opstandelse er bange og gem-
mer sig i Jerusalem. Så kommer Helligånden til dem, 
og viser sig som tunger af ild på deres skuldre, og de 
begynder at tale alverdens forskellige sprog. Så alle, 
de møder på deres vej, kan forstå dem. Og de er hel-
ler ikke længere bange, men går glade ud og fortæller 
alle, der gider at høre det, om deres oplevelser med 
Jesus.
   For en teenager er det altså er mærkelig historie. Ja, 
det er det faktisk også for voksne mennesker. Så det 
er måske ikke så mærkeligt, at nogen synes, at Pinsen 
er lidt ”åndet”.

Mødet med Helligånden 
Jo ældre jeg bliver, jo mere har jeg 
ændret holdning, og jo mere holder jeg 
af Pinsen. For når man skræller det lidt 
mærkelige - at Helligånden viser sig som 
tunger af ild og den slags – væk, så er 
det kendetegnende ved Helligånden, at 
disciplene holder op med at være bange.
   - I mødet med Helligånden får discip-
lene mod til at være de mennesker, de er 
bestemt til at være.
   - I mødet med Helligånden får di-
sciplene mod til at fortælle om Jesus til 
mennesker, de ikke kender.
   - I mødet med Helligånden kan de 
fremmede forstå disciplene, selvom de 
ikke taler samme sprog, og fællesskab og 
samhørighed opstår.
   Hvis ikke det er værd at holde en fest 
for, så ved jeg ikke, hvad er! Og det er 
det, vi fejrer i Pinsen.

Et stort fællesskab
2. Pinsedag holder vi hvert år en stor 

fællesgudstjeneste med alle de præster og menigheder 
i Holbæk Provsti, som har lyst til at være med. Det 
særlige er, at til denne ene gudstjeneste om året invi-
terer vi alle de andre kristne trossamfund til at være 
med til at fejre gudstjeneste sammen med os. Kato-
likker, baptister, frikirkefolk, folkekirkefolk, høj- og 
lavkirkelige, tidehvervske og missionske, og alt hvad 
vi ellers kan finde af kristne mennesker. Her bliver 
det tydeligt, at det godt kan være, vi taler forskel-
lige sprog og har forskellige måder og traditioner at 
udtrykke vores kristentro på, men i bund og grund er 
vi alle kristne og en del af Helligåndens store fælles-
skab. Og vi er ikke bange, men vil gerne lave kirke 
med hinanden.
   I år bliver 2. Pinsedagsgudstjenesten afholdt her 
hos os i De ni sogne, nærmere betegnet

På Rævebjerg i Mørkøv 
den 5. juni kl. 11.00
Vi opfordrer alle, som har tid og lyst, til at komme og 
deltage i en festlig udendørs gudstjeneste. 
Efter gudstjenesten byder provstiet på frokost og 
samvær i det grønne. Kom glad, det er ikke spor 
åndet… :-)

Pinsen, ånd eller åndet…?

Den tradtionelle friluftsgudstjeneste for hele provstiet 2. Pinsedag 
holdes i år på Rævebjerg i Mørkøv.
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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...

Juni
Onsdag den 7. kl. 19.00: Taler Niels Jørn Fogh, 
Herlev. I Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 
Hørve.
Tirsdag den 13. kl. 18.30:  Sommerafslutning: Spis-
ning, socialt samvær, sang og andagt. Hos Agnete og 
Finn, Granbakken 8, Havnsø, 4591 Føllenslev. 
Pris: 30,00 kr. pr. person. Børn gratis.

Juli
Fra tirsdag den 13.  til lørdag den 22: In-
dre Missions Bibelcamping i Fårevejle.                                              
Programmer fås hos undertegnede.

August
Tirsdag den 8. kl.  17.00: Rengøring.
Tirsdag den 15. kl. 19.00: Møde. Taler sognepræst 
Asbjørn Hansen, Svinninge.
Tirsdag den 22. kl. 19.00: Bibelkredsmøde.
Tirsdag den 29. kl. 19.00: Møde. Taler bekendtgøres 
senere. 

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

Alle er velkomne til møderne.

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

Indre Mission



9De ni sogne  Børnesiden

Var du glad for at gå til minikonfirmand? Så kan det 
være, du har lyst til at være med i kirkens juniorklub, 
som er for børn i 4. og 5. klasse. Vi mødes onsdag 
eftermiddage i efteråret for at høre historier og snakke 
om emner, der tager udgangspunkt i Bibelens fortæl-
linger og budskaber. Vi synger, spiser småkager og 
drikker saft og hygger med kreative aktiviteter. Første 
gang er onsdag den 6. september og vi slutter, når 
julen nærmer sig.

   Det er kl. 14.30-16.00 i Sognehuset. De tidligere 
minikonfirmander får i juni måned direkte besked 
om tilbuddet via mail – men andre børn i sognet, 
som går i 4. eller 5. klasse efter sommerferien er også 
velkomne.
   Det er sognemedhjælper Elsebeth Dyekjær Kruse, 
der står for undervisningen, og man kan tilmelde sig 
allerede nu på telefon 22 76 27 08.

Juniorklub i Svinninge
Et tilbud for børn i 4.-5. klasse

Efter sommerferien tilbyder Elsebeth Kruse hygge og bibel-
historier for børn i 4. og 5. klasse.

Babysalmesang
Kom og syng og dans med din baby i Skam-
strup Kirke! Hver tirsdag kl. 10 mødes de små 
babyer til babysalmesang. Vi synger salmer 
og sange samt bruger fagter for at understøtte 
sangene. Børnene lytter til musik, mens der 
pustes sæbebobler, og der 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.   
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”En hvad for en præst?”
Lene Munch fortæller om livet som orlogspræst.

OBS: Hverdags- og specialgudstjenesterne står denne gang øverst side 12.

For 9. år i træk er der Sommerkirke 
for børn tre dage i august - den 
sidste uge i ferien.

Det foregår på Sognefogedgården 
i Mørkøv Kirkeby den 1., 2. og 3. 
august - hver dag fra kl. 9.00 til 
15.30. Dog til kl. 20.00 den sidste 
dag.
   Alle børn, som hører til i De ni 
sogne og som efter sommerferien 
skal op i 3., 4. og 5. klasse indby-
des. I år er sommerkirkens tema: 
”Livets Træ”.

Sommerkirke er: 
- Kreative værksteder
- Kirkegang og salmesang
- Historiefortælling
- Samvær og hygge med dyrene på 
gården
- Opgaveløb og hoppeture i hal-
men
- Masser af leg og sjov

I slutningen af maj modtager de 
relevante børn brochurer med 
tilmeldingsblanket via skolerne.

Hvis man går på en privatskole, 
eller af anden årsag ikke modtager 
en brochure, kan man henvende 
sig til sin egen sognepræst eller 
til sognemedhjælper Elsebeth D. 
Kruse, elsebethkruse@hotmail.
com.

Tilmeldingsfristen er den 23. juni.
Pladsen er begrænset, så det er 
”først til mølle”.

Vi håber at se rigtig mange, glade 
børn til tre indholdsrige dage.

Hilsen menighedsråd og præster i 
De ni sogne

Sommerkirke 2017

Sommerkirkens kontaktpersoner:
Sognepræst Asbjørn Hansen, tlf. 61 27 28 46

Sognemedhjælper Elsebeth D. Kruse, tlf. 23 83 67 77

Foto: Asbjørn Hansen og Elsebeth D. Kruse.
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”En hvad for en præst?”
Lene Munch fortæller om livet som orlogspræst.
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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 alle i Holbæk Provsti, se side 7.

Onsdag d. 15. juni kl. 17.00 til 19.00 Holmstrup
Familiegudstjeneste i Holmstrup Kirke
Holmstrup Kirke får fint besøg d. 15. juni! Her lægger 
nemlig selveste Martin Luther, den store reformator, 
vejen forbi. Han vil sammen med en god bekendt for-
tælle, spille og synge den dramatiske historie om hans 

liv og de begivenheder, der skulle komme til at ændre 
kirken og give den det ansigt, vi kender i dag.
Efter Luthers dramatiske optrin byder menighedsrå-
det ved Holmstrup Kirke på grillmad, så kom og vær 
med til en festlig aften med historiens vingesus.
Alle er velkommen!

Lørdag d. 24. juni Svinninge
Familielørdag
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små v. Mette Kruse Ander-
sen.

Lørdag d. 5. august Hjembæk
Familielørdag
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste for store og små 
v. Asbjørn Hansen og Elsebeth 
Dyekjær Kruse.

Hverdags- og specialgudstjenester

Igen i år holder ”De 9 sogne” friluftsgudstje-
neste i parken på Torbenfeldt gods. 
I år søndag d. 20 august. kl. 10.30.
   Der er altid en utroligt festlig og hyggelig 
dag, når vi i fællesskab laver friluftsgudstje-
neste i parken ved Torbenfeldt gods. 
   Vi elsker vores smukke gamle middelalder-
kirker og nyder at holde gudstjenester i dem. 
Men en gang om året er det dejligt at bryde 
rutinerne og samles på Torbenfeldt, hvor 
parkens utroligt smukke omgivelser hvert år 
danner de mest fantastiske rammer for vores 
friluftsgudstjeneste. 
   Kirkedagen på Torbenfeldt er også en 
hyggelig anledning til at mødes med alle de 
andre fra menighederne i ”De 9 sogne”.
   Alle menighedsrådene og personalet ved de 
forskellige kirker samarbejder denne dag og 
byder ind med hver deres del af det fælles ar-
bejde. Det giver en særlig følelse af sammen-
hold og fællesskab, og man forstår godt, at 
der hvert år er forældre, der vælger at bruge 
denne festlige gudstjeneste som anledning til 

at få døbt deres små børn.
   Efter gudstjenesten byder menighedsrådene 
på frokost i det grønne, man kan komme på 
naturvandring i skoven, og dagen afsluttes 
med koncert i Frydendal Kirke. 

Dagens program:
Kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste i parken    
      (medbring selv stol/siddeunderlag)
Kl. 12.00: Frokost (øl og vand kan købes!)
Kl. 13.00: Koncert i Frydendal Kirke, 
       naturvandring m.m.

Udendørs gudstjeneste ved Torbenfeldt Gods

Foto: Rasmus Christoffersen
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Lørdag d. 10. juni Kundby 
Optakt til Kundbydagen
Sted: Kundby Kirke kl. 8.00 

Forfatteren Martin A. Hansen 
siger om Kundby Kirke, at den er 
”Sjællands skønnest beliggende 
kirke, selv smuk hviler den som en 
sky på bakken”. 
Jagthornene blæser dagen i gang, 
vi synger en morgensang sam-
men med gospelkoret og indleder 
således Kundbydagen på smuk-
keste vis.

Lørdag d. 10. juni Jyderup
Jazz i Jyderup
Sted: Jyderup Kirke kl. 16.00
Lørdag den 10. juni spiller Johan-
na Jakobsson Trio koncert i Jyde-
rup Kirke. Trioen består af Marie 
Buch Høyer, klaver, Anders Krogh 
Fjeldsted, kontrabas og Johanna 
Jakobsson, saxofon og sang. 
Musikken er en blanding af svin-
gende, traditionel amerikansk jazz, 
smuk nordisk folkemusik og 

egne kompositioner. Alt sammen 
formidlet ud fra et klassisk skandi-
navisk jazzsound.
Velkommen!

Søndag d. 11. juni 
Kirkerne i Mørkøv 
Sogneudflugt
I år går turen bla. til Christians-
borg, incl. frokost og kaffe. Afgang 
kl. 9.30 fra Mørkøv Hallen - hjem-
komst ca. 17.00. Pris 125 kr. pr. 
voksen – børn er gratis. Tilmel-
ding senest d. 5. juni til Liselotte 
på kirkekontoret, tlf.: 59 27 51 47 
eller mail: lid@km.dk.

Tirsdag d. 13. juni 
Kirkerne i Mørkøv 
Sommerkoncert 
Sted: Frydendal Kirke kl. 19.30 

Smukke Frydendal Kirke dan-
ner rammer for sommerkoncerten 
”Storm i Stillehavet”, som er en 
koncert med anekdoter fra Fransk 
Polynesien. Et 4 måneders besøg 
på de polynesiske øer Tahiti, Moo-
rea, Huahine & Bora Bora danner 

baggrund for en række sange om 
oplevelserne fra de fjerne egne 17 
grader syd for ækvator. Der fortæl-
les historier på dansk, om skøn-
heden på øerne og den farefulde 
sejlads imellem dem, mens san-
gene foregår på engelsk. Bagefter 
vil der være en lille forfriskning, 
forhåbentlig udenfor i det dejlige 
sommervejr. Det er gratis, og alle 
er meget velkomne.

Torsdag d. 15. juni Kundby 
Sommerkoncert med 
kirkens gospelkor
Sted: Kundby Kirke kl. 19.30
Gospelsang er livsbekræftende. 
Kom og hør Kundby Kirkes 
Gospelkor under ledelse af Dea 
Skovshoved. 

Tirsdag d. 8. aug. 
Kirkerne i Mørkøv 
Tirsdagstræf 
Sted: Svalevej kl. 14-16 
Der er tirsdagstræf hjemme hos In-
ger og Henning Hansen, Svalevej 
13 i Mørkøv med kaffe, kage, sang 
og hyggeligt samvær. Det er gratis, 
og alle er meget velkomne.

Søndag d. 27. aug. Holmstrup
Pilgrimsvandring
Sted: Sølyst/Jyderup Højskole kl. 
10.00.
Se artiklen på side 2.

De ni sogne  Arrangementer og koncerter - se også www.sogn.dk

Juni

August

Hvis dit barn skal konfirmeres i Kundby Kirke i 
2018, skal hun/han indskrives til konfirmation, og 
det sker i konfirmandstuen i Kundby Præstegård 
onsdag d. 23. august kl. 19.00. 
Skriv til lwm@km.dk og få tilsendt indskrivningssed-
del, som I skal udfylde og medbringe.

Konfirmeres i Kundby 2018?

Kundby konfirmander på Café Nutid i København.
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Tekst: Katja Ambeck Bendix
Foto: Elsebeth Dyekjær Kruse

Det er 500 år siden, Martin Luther 
slog sine 95 teser op på kirkeporten 
i Wittenberg. Og som de fleste nok 
efterhånden har bemærket, fejrer 
vi derfor i 2017 reformationsjubi-
læum.
   Det skulle konfirmanderne også 
have lov til at tage del i, og lørda-
gen før påske – d. 8. april - var alle 
konfirmander i Holbæk Provsti 
derfor inviteret med til et historisk 
rollespil ved Tølløse Slot.

Pilgrimme i Middelalderen
Mange konfirmander fra De 
ni sogne deltog her i jagten på 
”Luthers Nøgle”. De blev klædt ud 
som pilgrimme og sendt tilbage i 
tiden. Undervejs mødte de forskel-
lige personer fra Middelalderen, 
der alle havde et dilemma, de 
skulle have hjælp til at få løst. Hver 
opgave krævede konfirmandernes 

snilde og samarbejde, samt deres 
refleksion over kristne værdier.    
   

Konfirmanderne skulle navigere 
rundt i Middelalderens land-
skab blandt katolske præster, 
handelsfolk, bønder, protestanti-
ske præster, biskoppen og sågar 
djævle i Skærsilden, alt imens de 
måtte passe på ikke at blive rørt af 
pestramte og dermed smittet med 
den sorte død. Der var afladshan-

del, sværdkampe og handel med 
relikvier. Konfirmanderne kunne 
risikere at løbe ind i vanskeligheder 
så de måtte gå videre med bind for 
øjnene eller blive bundet sammen. 
Der var sågar en af de pestramte 
der døde og måtte begraves. Der 
var dog godt humør i de to en halv 
time, rollespillet varede.

Drama for hjerne og krop
Der er ingen tvivl om, at både 
konfirmander, præster og statister 
havde nogle gode timer ved Tølløse 
Slot. Både for konfirmanderne og 
de forskellige historiske figurer 
var rollespillet sjovt og lærerigt. 
Det reformatoriske drama om 
nøglemagten, der udspillede sig en 
lidt diset lørdag i Tølløse, var en 
helhedsoplevelse, hvor både hoved 
og krop skulle være med, og det 
er forhåbentlig ikke sidste gang, 
vores konfirmander får lov at blive 
sluppet løs på jagten efter ”Luthers 
Nøgle”.

Konfirmander til rollespilsdag De ni sogne

”Luthers Nøgle”
Konfirmander rejste tilbage til Middelalderen i jagten på 

”Luthers Nøgle”, da der var rollespilsdag ved Tølløse Slot i april

Johannes var biskop

Hele holdet af statister og medvirkende
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Katja giver holdene opgaver Der købes aflad hos præsterne

Munkekoret synger De blinde søger hjælp

En pestramt er død Henriette som handelsmand
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Med Luther i fængsel II
Af Mette Kruse Andersen

For Luther er Guds nåde altid større end menneskers 
synd. Det handler artiklen her om. 
Har disse 500 år gamle tanker virkelig betydning for 
os i dag? Ja, det har de, og Luthers reformatoriske 
opdagelser er en lise for dem, der må leve i fængslet.

Synd tappert
”Så synd frejdigt, men tro og glæd dig endnu mere 
frejdigt i Kristus, for han er sejrrig over synd, død 
og verden. Så længe vi er her, så kan vi ikke undgå at 
synde. Bed frejdigt, for også du er en stor synder.”
   I denne formulering, som Luther skrev i et brev til 
Melanchton i 1521, ligger hele Luthers forståelse af 
synd, men også af nåde. Ofte citerer folk kun de to 
ord ”synd tappert”, hvorved man overser, at formu-
leringens centrum i virkeligheden er udsagnet om 
syndens sejrherre, Kristus, og troen på ham. Når 
Luther konstaterer, at Melanchton frejdigt må synde, 
er det ikke en opfordring til at begå en masse syndige 
handlinger. 
   Alle steder, både i et fængsel som alle andre steder i 
øvrigt, er det væsentligt ikke at overse formuleringens 
centrum, nemlig udsagnet om syndens sejrherre og 
troen på ham.

Vi kan leve med synden, pga. nåden
For Luther er synd en uomgængelig del af det at være 
menneske. Synden er ikke bundet til bestemte hand-
linger, men til hele vores liv. Alligevel skal vi ikke 
lade os tynge. Vi kan leve med synden, fordi vi har 

nåden i Kristus, og præcis derfor giver afladshandel 
og bodssakramenter ikke mening. Her får Luthers 
opdagelser og teologiske tanker en særlig tyngde i et 
fængsel, hvor skyld og utilstrækkelighed ofte tegner 
billedet.
   Ikke sjældent møder jeg mennesker, som ikke anser 
sig selv for værdige til Guds kærlighed og frelse. 
Mennesker, der gerne vil yde noget for at nyde godt 
af Guds nåde og frelse. Luther er netop optaget af, 
at frelse og nåde ikke tages til indtægt af enkeltmen-
nesker som deres egne præstationer. Frelse og nåde 
skyldes alene Gud, og den er tilbudt alle mennesker. 
Et synspunkt der på en og samme tid er både udfor-
drende og frisættende. Udfordrende, fordi det er så 
stort, at det er svært at tage imod - og frisættende, 
fordi det giver håb og tro.

Guds nåde er altid større
Derfor er ethvert menneske retfærdig og synder på 
samme tid (på latin: simul justus et peccator). Luther 
understreger dermed, at ingen er mere syndige eller 
mere frelste end andre. Alle er lige for Gud. 
   Luthers lære siger ikke, at du er et særlig skyldigt 
eller syndigt menneske, fordi du ikke bad dit Fader-
vor i dag, eller fordi du drak et glas rødvin for meget. 
Omvendt siger den heller ikke, at du er særlig uskyl-
dig eller syndfri, fordi du lever på en bestemt måde. 
   Luthers lære om synden siger, at ethvert menneske 
er lige så skyldigt og syndigt som alle andre, men 
Gud ser i nåde til hver enkelt af os uden at skelne. 
Guds nåde er hos Luther altid større og mere central 
end menneskers synd.

I et brev fra Martin Luther (med hat) til sin ven Philipp Melanchton skriver Luther om det at være synder og blive 
frelst af Gud: Når vi tror, er vi er begge dele på en gang.
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Jeg hedder Leif Vagtholm og er en årgang ’39. Min 
interesse for fotografi begyndte, da jeg fik et Kodak 
boxkamera i konfirmationsgave og hurtigt begyndte 
at lave billeder selv. Et avisbud tjente ikke så meget 
dengang i 50’erne, så jeg måtte lave mit forstørrelses-
apparat selv.

   Derfra gik det slag i slag med indkøb af et rigtigt 
forstørrelsesapparat og diverse kameraer. Først et 
Zeiss Ikon klapkamera, derefter et to-øjet Rollei og 
et Olympus enøjet spejlreflex. Senere fulgte digital 
spejlreflex – et Nikon, med diverse objektiver. Så jeg 
har været med lige fra mørkekammer til Photoshop 
og fotoprinter.

Motorløb, jazz, insekter
Mine billeder spænder ret vidt - lige fra motorløb i 
50’erne, arkitektur, jazz, blomster og insekter tæt på, 
landskaber og ind i mellem portrætter. Der er billeder 
fra vores rejser, som vi har foretaget i den 3. alder. Så 
motivmæssigt er det en blandet landhandel, hvilket 
gør det spændende at være glad amatør. Man kan 
nemlig selv bestemme - det kan profferne jo ikke!
   Jeg vil bestræbe mig på at lave en alsidig udstilling, 
der gerne skulle repræsentere mit nuværende motiv-
område. Så det bliver interessant, om det også falder i 
publikums smag. 
Der er fernisering i sognegården d. 2. juli kl. 11.30.

De ni sogne  Kunst i Sognegården, andagter og menighedsrådsmøder

Fra mørkekammer til Photoshop
Leif Vagtholm udstiller fotografier i Jyderup Sognegård henover sommeren

Andagter på ældrecentrene
Elmelunden
Onsdag 17. maj (HEB)
Onsdag 14. juni (HEB)
Onsdag 12. juli (LUJ)
Onsdag 9. august (LUJ)
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Lunderosevej
Onsdag 31. maj (LUJ)
Onsdag 28. juni (LUJ)
Onsdag 26. juli (HEB)
Onsdag 23. august (HEB)
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Rosenvænget
Torsdag d. 1. juni (KAB)
Torsdag d. 6. juli (JOKK)
Torsdag d. 3. august (NN)
Alle andagter holdes kl. 13.45.

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal
Fredag d. 16. juni kl. 17.00
Mødet afholdes i præstegården.

Kundby
Tirsdag d. 6. juni 
Tirsdag d. 1. august 
Møderne afholdes 
i præstegården kl. 19.00.

Hjembæk-Svinninge
Tirsdag d. 20. juni 
Tirsdag d. 8. august
Møderne afholdes 
i Sognehuset kl. 18.30.

Jyderup
Onsdag d. 7. juni
Onsdag d. 2. august 
Møderne afholdes 
i sognegården kl. 14.00.

Holmstrup
Torsdag d. 8. juni 
Torsdag d. 10. august
Møderne afholdes kl. 19.00 i 
sognegården i Jyderup.

St. Bjergby-Mørkøv
Onsdag d. 14. juni
Onsdag d. 16. august 
Møderne afholdes 
i præstegården kl. 19.00.

Svinninge Ældrecenter:      13. juni v. Lene Wadskær kl. 13.30

Kastaniely i Svinninge:      20. juni v. Dorthe Thaulov kl. 13.30
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Kirke- & præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11
4450 Jyderup
Telefon: 59 22 62 95
Telefon 24 26 62 95 til kollektbrug

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

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

KBF sognepræst
Lars Ulrik Jensen
Tværvej 14
4450 Jyderup
lauj@km.dk
Træffetid: Mellem 11.30 og 12.30
undtagen mandag
Telefon: 59 22 62 95 / 29 39 69 73

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

Organist
Stillingen er pt. vakant.

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. vakant

Menighedsrådsformand 
Kirsten Dahl
Solholm 10
4520 Svinninge
Telefon: 29 79 79 22
kisdahl@mail.dk 

Kirkeværge Svinninge Kirke
John Jensen
Telefon: 28 51 13 83
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

Luther blev født i byen Eisleben i Thüringen den 10. 
november 1483, og hans far, Hans Luder, drev minedrift 
i lokalområdet. Martin gik i latinskole og tog en filosofisk 
grunduddannelse på universitetet i Erfurt, hvorefter han 
kastede sig over jurastudiet.
   Men en oplevelse i 1505 ændrede hans – og hele den 
kristne kirkes – historie. Han var på rejse til hest, da han 
ved landsbyen Stotternheim befandt sig i et frygteligt 
uvejr. Et lyn fik hesten til forskrækket at kaste ham af, og 
han pådrog sig et alvorligt sår. ”Hjælp mig, Sankt Anna, 
så vil jeg blive munk,” bad den ængstelige jurastuderende.
   Sankt Anna er ikke nævnt i Bibelen, men optræder i den 
efterfølgende kristne tradition som Jomfru Marias mor 
og var en helgen, der på Luthers tid fungerede som frelser 
over for dødsangst. Luther overlevede sit sår og sin døds-
angst. Derfor følte han, at han skulle holde sit løfte, opgav 
jurastudiet og gik i kloster.
   Universitetskarrieren var imidlertid langtfra forbi. Augu-
stinermunken Luther læste teologi i Erfurt og siden Wit-
tenberg. Han steg i de akademiske grader og blev doktor i 
teologi.
   Men måske var det ikke helt sådan. Historien om 
bønnen til Sankt Anna og omvendelsen stammer fra en 
bordtale, Luther holdt i 1539. Ingen af Luthers mange 
skriverier fra de mellemliggende 34 år omtaler episoden. 
Men noget førte til, at Luthers liv omkring 21-årsalderen 
skiftede kurs fra faderens ønske om en jurist i familien til 
hans eget ønske om at kunne bruge sin tid på at filosofere 
over tilværelsen, Bibelen og den kristne tro.
   Og så alligevel. Billedet af den dramatiske omvendelse i 
lyn og torden fungerer så godt i fortællingen om manden, 
der mente, at man skulle være kristen ved et eget indre 
valg og ikke et krav udefra.

I 1519 opholdt Luther sig i tårnværelset i klostret i Wit-
tenberg, hvor han læste i Bibelen og grublede over et af de 
store spørgsmål, som for alvor optog ham: Hvordan kan 
jeg finde en nådig Gud? Han studerede Romerbrevet 1, 
16-17, som lyder: ”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 retfær-
dighed af tro til tro – som der står skrevet: ’Den retfærdige 
skal leve af tro’.”
   Læsningen af disse vers gav Luther, hvad han siden 
betegnede som sin ”tårnoplevelse”. Det stod klart for ham, 
at Guds retfærdighed ikke skulle forstås som den strenge 
dommers straf eller belønning for menneskets gerning. 
Det er en nådens retfærdighed, som Gud giver, og som 
mennesket modtager alene ved sin tro.
   Tårnoplevelsen markerer en eksplosiv erkendelse: Kirken 
skal ikke være en magtinstans, der styrer menneskenes liv 
og bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Kirken skal 
blot forkynde Guds ord og det kristne budskab, som det 
fremgår af Bibelen. Så kan andre, verdslige myndigheder 
tage sig af de andre aspekter af livet end de åndelige.
   Måske var det ikke helt sådan. En del Lutherforskere 
mener ikke, der var én skelsættende erkendelse i form af 
Luthers tårnoplevelse. De mener snarere, at hans tanker 
om tro voksede frem gradvist via arbejdet med at skrive 
universitetsforelæsninger, lærd dialog med andre kloge 
teologer og det faktum, at en nyudviklet bogtrykkerkunst 
gjorde det muligt at nedfælde og distribuere tanker i et 
hidtil uset omfang.
   Og så alligevel. Luthers tanke var en revolution, og bil-
ledet af munken, som sidder i sit tårnkammer og får en lys 
idé, fungerer så godt i fortællingen om manden, der selv 
mente at have forstået kristendommen bedre end nogen 
anden på hans tid.

Luthers liv II – omvendelse og tårnoplevelse
I 2017 markeres 500-året for Reformationen. I den anledning bringer vi 
nogle ord og illustrationer fra højdepunkterne i hans liv.

Bragt med tilladelse fra Kristeligt Dagblad og Rasmus Juul

Hvordan finder jeg en nådig Gud?


