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Af Karsten Bjerreskov Farup,
Stigs Bjergby

”Der er nogle, der påstår, at fodbold er et spørgsmål 
om liv og død. Det er en holdning, der skuffer mig. 
Jeg kan forsikre dig, at fodbold er meget mere end 
det!”
   Dette kendte citat skulle stamme fra den skotske 
fodboldspiller og -træner Bill Shankly. Jeg kom – 
måske ret indlysende – til at tænke på det, da det 
danske landshold spillede EM. 
   For det blev jo en turnering, hvor der for de dan-
ske drenge i rødt og hvidt blev kastet en anden bold 
op i luften, end den de var kommet for at sparke og 
heade til. Jeg tænker selvfølgelig på det, der skete med 
Christian Eriksen i den første kamp mod Finland.
   Landsholdet var kommet til EM for at spille fod-
bold – endda med kampe på hjemmebane. Og der var 
stor optimisme på holdet – og i hele fodbolddanmark. 
Vi kom med et hold, der havde gode resultater, og 
som også viste en spilleglæde, der måske havde været 
savnet i nogen tid. Det begyndte også ret godt – med 
spillet altså.

Et spørgsmål om liv og død
Så lå pludselig den største, danske stjerne livløs på 
banen. På et øjeblik synes fodbold at være blevet helt 
ligegyldigt. Nu handlede det om noget andet. Det var 
netop et spørgsmål om liv og død. Holdet måtte vise, 
at de også stod sammen om andet end at spille fod-
bold – og det gjorde de så fremragende! De leverede 
en holdpræstation, der bevægede stort set hele verden.
   Heldigvis overlevede Christian Eriksen. Det blev 
liv – og ikke død. Og landsholdet rejste sig til også at 
levere en kraftpræstation på banen, som rakte helt til 

semifinalen. Det stærke sammenhold havde ligesom 
fået en ekstra dimension, som også viste sig i spillet. 
For selvfølgelig skulle de igen spille fodbold. Det var 
jo det, de var kommet for. Man kan diskutere beslut-
ningen om at spille kampen mod Finland færdig lige 
med det samme, men de følgende kampe skulle jo 
spilles. Og det ville de også være blevet, selv hvis det 
var blevet død i stedet for liv.
   For fodbold var jo det, de var sammen om. De store 
kampe i Parken var for landsholdet det vigtigste i 
de dage – også for Eriksen, indtil han så dramatisk 
blev frarøvet muligheden for at spille. Holdet rejste 
sig, spillede en flot turnering og gav os danskere en 
oplevelse og et sammenhold, som vi sent vil glemme. 
De – og vi – stod tættere sammen og kastede sig ud i 
livet igen. De spillede fodbold med glæde.

Vi skal ikke bare overleve, men leve
Jeg synes, vi skal tage hele landsholdets EM-historie, 
som et billede på, hvordan vi alle sammen skal rejse 
os oven på den corona-krise, vi nu endelig synes at 
være ved at være på vej ud af. En virus kom og satte 
det hele i stå. Pludselig handlede det vitterlig om liv 
og død.
   Men sandheden er jo, at det gør tilværelsen altid. 
Dødens trussel er der hver dag, selvom den viste sig 
tydeligere end ellers med pandemien. Det er netop 
derfor, vi skal leve – ikke bare overleve, men leve. Det 
er det, vi er her for, og det er vigtigt. Ligesom fod-
bold.
   Jeg håber, at vi også vil rejse os, stå endnu stærkere 
sammen og genfinde glæden ved alt det, der blev sat 
på pause af coronaen. Vi skal ikke holde op med at 
spille livets spil. Vi skal glædes ved det – sammen. 
Ligesom landsholdet.

Corona, fodbold - og livet!

De danske helte fra sommerens 
EM-kampe viste stærkt sam-
menhold, da Christian Eriksen 
faldt om på banen i kampen mod 
Finland.

”Pludselig handlede 
det om liv og død. 
Men sandheden er jo, 
at det gør tilværelsen 
altid.
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stadig”.
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Efteråret byder på mange arran-
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På opdagelse
i Højskolesangbogen
Svinninge Kirkes kor tager hul på 
en ny sæson 14. september.

Den nye sæson i Svinninge Kirkes kor kom-
mer til at stå i Højskolesangbogens tegn. Der er 
netop kommet en ny højskolesangbog, og den vil 
vi bruge tid på at lære at kende. Vi vil lære nye 
sange, og vi vil komme tilbage til sange, som vi 
kender. Vi vil beskæftige os med sangenes oprin-
delse og glæde os over vores store sangskat.
   Vi vil synge både i kirken og i forskellige fore-
ninger/institutioner, hvor vi vil byde velkommen 
til fællessang. Vi får besøg af forskellige men-
nesker, som vi vil samarbejde med. Den første 
bliver Erling Lindgren, som er den nulevende 
komponist, der har flest sange repræsenteret 

i Højskole-
sangbogen. 
Erling Lind-
gren besøger os 
sammen med 
saxofonist Lene 
Grimal.

   Vi begynder den nye korsæson tirsdag d. 14. 
september kl. 16.30. Korprøverne finder sted i 
Sognehuset, Kirkevej 4, Svinninge. En vigtig del 
af koreftermiddagen er kaffepausen – her er der 
tid til samtale, og vi skiftes til at tage kage med.
   Alle, der er glade for at synge, er velkomne og 
nodekendskab er ikke et krav.
   Kontakt gerne korleder Kristin Lomholt, hvis 
du har spørgsmål eller gerne vil vide mere.
   Tlf. 23 10 75 42 eller mail: kristinlomholt@
outlook.dk.

Jyderup Menighedsråd
søger frivillige

Har du lyst til fællesskab, hyggesnak og samtidig give 
en hjælpende hånd?
   Da vores køkken er blevet færdigt, ser vi frem til at 
komme i gang med efterårets arrangementer – bl.a.: 
foredrag, sangeftermiddage, høstfest, kirkekaffe, 
børnekor, spaghettigudstjenester og meget mere.
   Derfor har vi brug for dig – et par timer i ny
og næ – til at hjælpe Sognegårdens personale og me-
nighedsråd med: at dække bord, lave kaffe, vaske op, 
være ekstra voksne til børnekoret, mad til spaghet-
tigudstjenester m.m.
   Hvis dette er noget for dig, så kontakt Lisbeth 
i Sognegården, mandag til torsdag 9.00-12.00 på 
telefon 29 13 21 31 eller kig forbi til en snak. Der er 
altid kaffe på kanden.

Kirkebil i Jyderup
Fra 1. september er det nu muligt at bestille kørsel 
til gudstjenester kl. 11.00 i Jyderup Kirke. Du skal 
blot ringe til Agnete på: 51 21 30 33 senest fredag 
kl. 16.00, hvis du vil i kirke den følgende søndag.
   Se på markeringen på gudstjenestelisten, hvornår 
du kan blive kørt til kirke.

Ny gravermedhjælper ved Jyderup Kirke
Da knopperne på træerne blev til blade, og blomsterne begyndte at titte 
frem, tog Claus Østergaard Larsen fat som gravermedhjælper ved Jyderup 
Kirke. Lige klar til alle de mange gartneropgaver, der pludselig kommer, når 
solen skinner og temperaturen stiger.
   Claus er uddannet anlægsgartner og har arbejdet i ti år på kirkegårde ved 
Sct. Olai i Kalundborg. Derfor er Claus vant til alle kirkelige opgaver, og I 
vil møde ham respektfuld, smilende og imødekommende.
   Vi byder Claus velkommen og håber, han vil trives med arbejdet her ved 
Jyderup Kirke.
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Præstesituationen
i Jyderup-Holmstrup
Menighedsrådene har den glæde at kunne med-
dele, at der er ansat ny sognepræst fra d. 15. 
september. Hun hedder Louise Joensen. Hun 
præsenterer sig selv her oven over.
   Louise er nyuddannet teolog og vil blive or-

dineret d. 20. september i Roskilde Domkirke.
Hun bliver indsat i Holmstrup og Jyderup d. 3. 
oktober.
   Menighedsrådene vil gerne takke Marie Høgh 
og Leif Evald, som har vikarieret som sogne-
præster fra april til midten af juli. Fra 1. juli til 
14. september er sognepræst Cecilie Ahlmann 
Raaberg ansat som vikar (car@km.dk). Fra 15. juli 
er Mogens Kjær ansat som vikar, indtil sognenes 
anden præstestilling bliver besat senere på året.

Efter flere års stu-
dier glæder jeg mig til at 
komme ud i den virke-
lige verden og forkynde 
kristendommen i mit 
første embede som præst. 
   Min nysgerrighed på 
livets store spørgsmål 
tog for alvor sin begyn-

delse under mine konfirmationsforberedelser i Farum 
og har nu ført mig til jeres sogn. I får en præst, der har 
stor interesse for mennesker og den nære samtale. Derfor 
kommer jeg ikke kun med min uddannelse som teolog, 
men også med ønsket om at skabe nærhed og liv omkring 
kirken.
   I min studietid har sprogene, etik og filosofi samt 
sjælesorgen optaget mig, og særligt har Søren Kierkega-
ard inspireret mig. Min forkærlighed for tysk har bragt 

mig til Tyskland i flere omgange og senest et studieår i 
Heidelberg.
   Når jeg ikke fordyber mig i bøgernes verden, holder 
jeg af at bruge tid i naturen, at danse, svømme og være 
sammen med mennesker. Ellers nyder jeg gerne en for-
friskende kold dukkert i vintermånederne, at rejse, god 
mad og en kaffesnak. 
   Jeg flytter ind i præsteboligen på Tværvej med min 
kæreste, Rune, der arbejder som ingeniør i Kalundborg. 
Vi flytter hertil fra Søborg i Gladsaxe og ser frem til de 
naturskønne og hyggelige omgivelser på Vestsjælland.
   Jeg glæder mig rigtig meget til at lære jer at kende i 
Jyderup-Holmstrup og tage del i det lokale liv både i og 
uden for kirken.
   Den 3. oktober 2021 skal jeg indsættes som præst i 
Holmstrup Kirke kl. 11.00 og Jyderup Kirke kl. 14.00. 
Ses vi? 
   Bedste sommerhilsner fra jeres kommende præst.

Jyderup-Holmstrup får ny præst
Når Louise Joensen d. 15. september bliver ansat som sognepræst i Jyderup-Holmstrup Pa-
storat, bliver det et helt nyt kapitel i hendes 26-årige liv. Her fortæller hun lidt om sig selv.

Sammenlægning af menighedsrådene ved Kirkerne i Mørkøv
De to menighedsråd i Stigs Bjergby-Mørkøv og 
Skamstrup-Frydendal har, siden dannelsen af det 
fælles pastorat i 2015 med præsterne Katja Ambeck 
Bendix og Karsten Bjerreskov Farup, arbejdet tæt sam-
men. Først og fremmest om det musiske personale og 
arrangementer i kirkerne og i præstegårdene.
   Vi har haft en vision om på sigt at slutte os tæt-
tere sammen. Vi har holdt fælles møder, haft fælles 
arrangementer og har i fællesskab købt en byggegrund 
bag Brugsen i Mørkøv, hvor vi ønsker at bygge et 
sognehus til forskellige aktiviteter, hvor vi kan mødes 
på tværs af sognegrænserne.
   Ved at danne et fælles menighedsråd, vil vi få fælles 
økonomi, hvor vi ikke, som nu, skal sende penge frem 

og tilbage for at udligne de udgifter til lønninger og 
arrangementer, vi er fælles om.
   For at et fælles menighedsråd kan blive til noget, 
skal der afholdes menighedsmøder i begge sogne, hvor 
der skal være et flertal for sammenlægningen. Sognene 
vil ikke blive sluttet sammen, i hvert fald ikke nu, så 
når der er valg igen om tre år, vil det stadig foregå i 
hvert sogn for sig, hvor der opstilles og vælges egne 
kandidater.
   Vi indbyder derfor alle til menighedsmøde i Stigs 
Bjergby-Mørkøv sogn i Stigs Bjergby præstegård den 
22. september kl. 19.30 og i Skamstrup-Frydendal 
Sogn den 23. september kl. 19.30 i Skamstrup 
præstegård, hvor vi håber, at mange vil møde op.
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Tekst og foto: Asbjørn Janke Hansen

Den 24. juni fik De ni sognes sommerhøjskole 
endelig besøg af Jørgen Carlsen, formanden for det 
udvalg, som har formet den nye Højskolesangbog. 
Han skulle egentlig have holdt sit foredrag i juni 2020 
forud for lanceringen af sangbogen, der udkom i 
september, men nu blev det i stedet en glad præsenta-
tion af ”den blå sangbog”, som også lå på bordene i 
spritnye udgaver – klar til at blive sunget fra.
   Jørgen Carlsen var knap kommet indenfor døren, 
før han iførte sig et headset og satte sig ved flyglet i 
Sognegården i Jyderup. Hans mange år som forstand-
er for Testrup Højskole fornægter sig ikke, og han er 
en habil pianist. 

Et stort udskilningsarbejde
Jørgen Carlsen var også med til at skabe den forrige  
udgave af Højskolesangbogen, der udkom i 2006. 
Dengang var det en gruppe på otte – syv mænd og 
en kvinde – der skulle pege på, hvad de mente, skulle 
med. I de forløbne 15 år er der sket meget omkring 
kønsbevidstheden, og den gruppe, Carlsen blev bedt 
om at ”bestyre”, bestod af tre mænd og tre kvinder.
   Fra 2017 har de holdt omkring 30 møder og af-
viklet to inspirationsseminarer. Man har gennemgået 
de tre forrige udgaver og andre salme- og sangbøger. 
”Vi ville ikke overse skjult guld,” siger Carlsen.

Jørgen Carlsen ved flygelet i Jyderup Sognegård, hvor han 
fortalte om arbejdet med at finde de rigtige sange til den 
nye højskolesangbog, der udkom i 2020.

   Der blev lavet tre kategorier: Dem der helt sikkert 
skulle med, dem der ikke skulle med, og dem der 
måske skulle med.
   3.000 sange blev gennemgået. ”Vi ønskede ikke 
kun at lægge øret til folkedybet, men at se på relevans, 
melodi, kvalitet, sangbarhed osv. Og nogle af de 
sange, der er kommet med, er faktisk helt nyskrevne.”

Gode nye sange og salmer
Højskoleeleverne i Jyderup fik straks lov at prøve 
kræfter med nogle af de nye. Bl.a. Stine Pilgaards 
”Fortabt er jeg stadig”, som først udkom i bogen 
”Meter i sekundet” og har fået melodi af Katrine Muff 
Enevoldsen. En moderne kærlighedssang, hvor slutlin-
jen i hvert vers på sonetlignende vis også er første linje 
i næste vers.
   ”Der er også mange salmer med i Højskolesangbo-
gen”, fastslår Jørgen Carlsen. “De salmer, der handler 
om gudstjenesten, synges mest i kirken, men der er 
også salmer, som er relevante at have i Højskolesang-
bogen. En salme er for mig en sang, der ikke kun har 
det horisontale perspektiv med, men også et vertikalt. 
Sange, der har en beåndethed over sig.”
   Også her var der et par nye bud i form af Kim 
Larsens ”Den lige vej”. ”Kim Larsen var ikke inficeret 
af moderne smartness. Jeg tror, han er den eneste af 
vores moderne popsangere, der kan synge ”så vis mig 
nåde og miskundhed”, uden at det lyder forkert.”
               En anden digter, som ikke er selvhøjtidelig, 

er Johannes Møllehave. Hans salme ”Vi træk-
ker streger” (med melodi af Mads Granum) 
er som mange af hans tekster fri for højstemt 
patos. ”Møllehave bruger humor, og når man 
gør det, er det altid en anden, der er midt-
punkt. For megen fromhed i en tekst gør, at 
der sniger sig en vis falskhed med – så god er 
han vist heller ikke.”
   Salmen beskriver, hvordan vi mennesker 
har en tendens til at bedømme hinanden og 
regne nogen ude og andre inde, mens Gud 
fjerner grænser og skel og stiller sig selv på de 
”uægtes” side – de, der falder uden for stregen, 
slår Gud følge med på hele vejen.

Klimaet er kommet med
Højskolesangbogen afspejler tiden, og derfor 

Højskolesangenes magiske lys
Tidligere højskoleforstander, Jørgen Carlsen, besøgte Sommerhøjskolen i Jyderup i 
juni. Der blev sunget fra den nye Højskolesangbog og funderet over, hvad sangene 
betyder for os.
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er der også kommet sange 
ind, som behandler de 
klimaproblematikker, der 
kalder på vores opmærk-
somhed. F.eks. Hans Anker 
Jørgensens Grøn salme.
   Da man i 2019 udskrev en 
sangkonkurrence i anledning 
af højskolernes 175 årsdag, 
kom der en lang række 
forslag – alle anonyme. Man 
valgte sangen ”For vist vil de 
komme” som vinder.
   ”Det er en rigtig
fin sang, der indeholder
en moderne miljøbevidst-
hed, hvor naturen er truet 
på en anden måde,
end den var hos f.eks. Jeppe
Aakjær. Dengang var alt jo
økologisk og sprøjtefrit.”
   En del tænkte måske, at det måtte være en ny, lo-
vende digterspire, der havde forfattet sangen. Det var 
Lisbeth Smedegaard Andersen, der er over firs. ”Ånd 
har ingen alder,” fastslår Jørgen Carlsen.

Samarbejde med organister
Efter foredraget får jeg anledning til at tale med 
Jørgen Carlsen over frokosten. Jeg spørger bl.a. ind til, 
hvad man kan gøre for den unge generation, der mest 
hører sang og musik i høretelefoner og på engelsk, og 
måske ikke møder den danske sangskat i skolerne som 
tidligere. Mon ”hvert andet barn i Dannevang, forstår 
en halvkvædet vise”?
   ”Det lette svar er jo, at de må på højskole,” svarer 
Carlsen. ”Jeg oplever en kæmpe forskel på de unge, 
der synger ”Et jævnt og muntert liv” ved begyndelsen 
af et højskoleophold og de samme unge, når de slut-
ter opholdet. Forskellen kan simpelthen høres. Men 
det er også mit indtryk, at mange skoler faktisk har 
morgensang. Det er et ansvar, der hviler på lærersiden, 
og især i folkeskolen kan der være lærere, der anser 
morgensang for noget ”religiøst hejs”. Man underviser 
heller ikke længere lærere i brugsklaver, så seminari-
erne har også en opgave at løfte her. Men spring ud i 
det. I højskoleudvalget har vi faktisk haft overvejelser 
om, at man kan indgå et samarbejde mellem skole 
og kirke og få organisten til at bistå med klaverspil til 
morgensang i de små sogne.”

Nye salmer i en ny virkelighed
Vi kommer også omkring ny salmeskrivning, som 
oplever en opblomstring i disse år. Jeg spørger Jørgen 
Carlsen, hvad han tænker om de nye salmer:

   

”Der er en modernitetsbevidsthed hos folk i dag. Vi 
accepterer de gamle, pietistiske salmer, fordi vi har his-
torisk sympati. De store, gamle salmedigtere ville have 
svært ved at slå igennem, hvis deres salmer blev skrevet 
i dag. Den smukke inderlighed hos f.eks. Brorson 
ville fremstå som prætenderet angerfuldhed, hvis en 
moderne digter brugte samme sprog og billeder. Men 
vi har rigtig dygtige, moderne salmedigtere som f.eks. 
Iben Krogsdal, der formår at skrive med nutidens blik 
og forudsætninger.”

Forundringsparathed
Jørgen Carlsen blev for nogle år siden kendt for et sær-
ligt ord: Forundringsparathed. Jeg beder ham uddybe, 
hvorfor det ord er så vigtigt for ham:
   ”I 2006 hørte jeg i radioen om forandringsparathed. 
Da jeg senere gik langs stranden ved mit sommerhus 
på Helgenæs, gik det op for mig, hvordan det ord 
helt ændrer energi, hvis man udskrifter et a med u, så 
det bliver forundringsparathed. Så udtrykker det hele 
højskolens formål – at vække undren og give livsop-
lysning. At se nyt på tingene. Højskolernes formål er 
epifanisk – et ord, der egentlig handler om at ane det 
guddommelige, at se det store i det små, det usædvan-
lige i det sædvanlige. Det er det, forundringsparathed 
handler om.”
   ”Verden er magisk. Det handler om, hvilket blik 
vi ser på verden med. Mange sange handler om 
netop det, og hjælper os til at se det eventyrlige lys, 
så vi fyldes med taknemmelighed. Tag f.eks. ”Jeg er 
havren”, hvor et kornstrå pludselig fremstår som en 
person – en nar, der endda har bjælder på hovedet. Så 
er magien skabt.”

Jørgen Carlsen er bl.a. kendt for udtrykket forundringsparathed, som han finder 
udtrykker hele højskolens formål - at vække undren.
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Højskolesangbogen er en af Danmarks bedst sælgende 
bøger og har i over 100 år spillet en stor rolle for den 
danske sangtradition. Stine Pilgaards sang Fortabt er 
jeg stadig er oprindeligt skrevet som en fødselsdags-
gave til hendes kæreste, men den er efterfølgende 
blevet en del af hendes anmelderroste roman Meter i 
sekundet. Romanen består af ni dele, og hver af delene 
afrundes med en sangtekst.

1. Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom og uden at se
et virvar af jubel og nysgerrighed
vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted
og der går vi hen
igen og igen.

Fortabt er jeg stadig har haft Erik Haumanns melodi 
til Lisbeth Smedegaard Andersens salme Du fødtes på 
jord som forlæg. Sidenhen har Katrine Muff Ene-
voldsen skrevet en ny melodi til sangen, og det er på 
den melodi, den er kommet med i Højskolesangbo-
gen.

2. Igen og igen
og tonerne blev til et langstrakt refræn
et plot, en fortælling, en popmelodi
godnatsange brudt af sirenernes skrig
vi følte os som
en luftløs ballon.

3. En luftløs ballon
en endeløs sætning, helt kæntret og tom
jeg hjemsøges tit af idéer om flugt
men latteren tegner dit ansigt så smukt
du strækker din krop
mens solen står op.

Hver strofes sidste verslinje gentages i den næste stro-
fes første verslinje – inspireret af den klassiske sonet. 
Digtet eller sangen synes ingen ende at tage, og dens 
form bliver et billede på kærligheden, der bliver ved 
og ved midt i hverdagens trummerum.

4. Mens solen står op,
så brygger vi kaffe og drikker en kop
og når vi blir fanget i hverdagens støj
så ruller vi øjne og deler en smøg
så strander vi der
hvor ømheden er.

Sangen beskriver forsøget på at bevare kærligheden 
midt i hverdagen. Det er en cirkulær sang – rund som 
en vielsesring, men også rund som et hamsterhjul – 
som en grammofonplade, der er gået i hak eller som 
uendeligheden, evigheden.

5. Hvor ømheden er
marcherer vi tappert med velviljens hær
en kærlighed tyndslidt og helt desperat
kun båret af løfterne, stålsat og klart 
et dirrende nu
mit søvnige du.

6. Mit søvnige du
mit drama er langt, min fornuft er itu
og når jeg blir bange og når jeg blir vred
så sænk mine skibe og skænk mig din fred
jeg øjner en kyst
og snart blir det lyst.

Sangen er fuld af billeder og udtryk, der indfanger en 
tilstand eller stemning. Når det hedder ”så sænk mine 
skibe”, rammer det i hvert fald for mig ind i følelsen 
af at spille på hvert sit hold - f.eks. i et parforhold. 
Men det vækker også længslen efter, at det ikke skal 
være sådan. Erkendelsen af at komme til at tage 
hinanden for givet, og samtidig håbet om at finde 
hinanden igen formuleret med ordene ”jeg øjner en 
kyst og snart bliver det lyst”.

7. Og snart blir det lyst
så tag mig for givet, det virker så tyst
fortabt er jeg stadig trods årenes gang
og synger med tak denne kærlighedssang
fordi det sku’ ske
vi mødtes i sne.

Så er vi tilbage i sneen, hvor det hele begyndte – og 
så alligevel ikke, for nu er der et nyt blik på det hele. 
Her kommer formuleringen, som er blevet til san-
gens titel: Fortabt er jeg stadig. Ordet ’fortabt’ har en 
dobbelt betydning – fortabt forstået som at være faret 
vild, men også forstået som vedvarende at have tabt sit 
hjerte til en anden. I kirken bruger vi ofte ordet i den 
første betydning, for vi mennesker farer ofte vild, men 
det gør vi netop, fordi der er kærlighed på spil – relati-
oner til andre mennesker og til Gud. Dér hvor sangen 
ender, er der taknemmelighed for den forelskelse og 
fortabelse, der gjorde mødet i sne til kærlighed.

Fortabt er jeg stadig
Katja Ambeck Bendix gennemgår en af Stine Pilgaards sange, der har fået plads i 
den nyeste udgave af Højskolesangbogen.
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Minikonfirmander i Kundby
Der bliver mini-
konfirmand tirs-
dage kl. 13.00-
14.45 fra d. 21. 
september og
indtil slutnin-
gen af november.
   Minikonfir-
mand handler
om kirke og kristendom, og det er for børn i 3. 
klasse. Kirke- og kulturmedarbejder Elsebeth Dy-
ekjær Kruse fra Svinninge står for forløbet sammen 
med præst Lene Wadskær.
   Vi skal synge, tegne, lytte til historier, lege, være 
kreative, og vi skal besøge kirken og kirkegården.  
Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Elsebeth 
Dyekjær Kruse - tlf. 23 83 67 77 eller mail: elsebeth-
kruse@hotmail.com

Konfirmation i Kundby Kirke 2022
I 2022 er der konfirmation i Kundby Kirke d. 14. 
og 15. maj. Indskrivning til konfirmation foregår 
ved høstgudstjenesten d. 26. sept. 2021 kl. 10.30 i 
Kundby Kirke. Forberedelsen (at ”gå til præst”) be-
gynder torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 13.45-15.30 i 
konfirmandstuen i Kundby præstegård, Bygaden 34.
   Ring til sognepræst Lene Wadskær (tlf. 27 20 41 
34), hvis du har spørgsmål.

POP-UP kor i Svinninge
POP-UP kor er et tilbud fra Svinninge Kirke til 
børn, som gerne vil prøve at synge i kor.
   Koret har ikke en fast ugentlig øvedag, men 
mødes til forskellige projekter. Her synger vi 
sjove sange og hygger os. Første forløb bliver i 
november, hvor vi deltager ved fællessang-efter-
middag med Erling Lindgren i Svinninge Kirke. 
Mere information kommer ud på Svinninge 
Skole, når tiden nærmer sig. Børn som ikke går 
på Svinninge Skole eller bor andre steder, er også 
meget velkomne. 
   For mere information kontakt Kristin Lom-
holt, som er korleder. kristinlomholt@outlook.
dk eller tlf. 23 10 75 42.

Børnekor i Jyderup og Skamstrup
Der er også børnekor i Jyderup og Skamstrup.
De mødes 
henholdsvis 
mandage og 
torsdage efter 
skoletid. Vil du 
vide mere, kan 
du kontakte 
Mona Hoel-   
gaard Madsen 
på 23 23 02 83.

Tumlingedåb i
Kirkerne i Mørkøv
I det seneste halvandet år har verden været lidt ander-
ledes, og mange familier har udskudt dåben. Forstå-
eligt nok, for familie og venner skulle jo gerne med. 
Måske er familiens dåbskjole blevet for lille – og lige 
pludselig er barselsorloven også slut. Der er gået travl 
småbørnsfamilie-hverdag i det hele. Men fortvivl ikke 
- I kan stadig sagtens få jeres tumling døbt.
   Lørdag d. 9. oktober inviterer vi til tumlingedåb i 
vores kirker – særligt for børn i alderen ½ til 3 år. Her 
kan din tumling blive døbt ved en kort dåbsgudstje-
neste, hvor der bliver fortalt i børnehøjde, og så kan 
dåbsbarnet måske endda selv kan gå op ad trappesti-
gen til døbefonten.
   Dåben er en god gave at have med sig i livet, og en 
tumlingedåb, altså hvor dåbsbarnet er kommet i den 
alder, hvor det er rart at futte en tur rundt i kirken 
eller plaske med hænderne i dåbsvandet, er bestemt 
ikke mindre livsbekræftende og betydningsfuld.

   

   Har I en tumling hjemme hos jer, som I ønsker, 
skal døbes, så kontakt kirkekontoret på 40 16 21 47 
eller mail lid@km.dk. Her aftales, hvilken kirke og 
tidspunkt for dåben.
   I har selvfølgelig også mulighed for at bestille dåb 
på et andet tidspunkt en helt almindelig søndag eller 
en anden lørdag. Her er det også kirkekontoret, I skal 
have fat på.
   Velkommen til dåb!

Det er aldrig for sent at blive døbt! 
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Onsdag d. 1. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Nørkleklub
Sted: Stigs Bjergby præstegård kl. 
10.00-12.00
   Vi nørkler og hygger et par 
timer. Der er kaffe på kanden, og 
vi har garn og opskrifter. Kom og 
vær med.

Onsdag d. 1. sep.
Kirkerne i Mørkøv 
Godnatgudstjeneste 
Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00 
   Godnatgudstjeneste for småbørn, 
deres familier og alle andre, der 
kunne have lyst til at synge og lege 
i kirken. Vi har tændt lys og lagt 
madrasser på gulvet, og vi starter 
med at sidde og spise lidt sammen. 
Så synger vi forskellige sange og 
hører en godnathistorie. Musen 
Hubert er også med. Man må 
meget gerne have sit sovedyr og 
nattøj med. 

Torsdag d. 2. sep. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00
Vi begynder endnu en sæson med 
håndarbejde og hygge. Man be-
høver ikke være en haj til at strikke 
eller hækle for at være med. Vi har 
både garn, strikkepinde, opskrifter 
og vejledning, så det er nemt at 
komme i gang.
   Kontaktperson: Marie Madsen, 
tlf. 60 48 79 46

Mandag d. 13. sep. Jyderup 
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00-
16.00

Tirsdag d. 14. sep. Svinninge
Hverdagsgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste, hvor 
vi stifter bekendtskab med en af 
de nyere salmedigtere og lærer en 

af vedkommendes salmer. Denne 
gang er det Mette Kruse Andersen, 
der har gudstjenesten.
   Bagefter mødes vi i Sognehuset 
og spiser sammen.

Torsdag d. 16. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Højskoledag og højskolesang 
Sted: Rosenvænget kl. 13.00-16.00
   Denne dag smelter højskolesang 
sammen med den årlige højskole-
dag på Rosenvænget.
   Programmet er, som følger: 
Kl. 13.00: Velkomst og et par 
sange
Kl. 13.15-14.45: Foredrag v/ Erik 
Lindsø “Ude er godt, men hjemme 
er bedst” – om betydningen af 
hjem og hjemlighed
Kl. 14.45-15.00: Kaffe
Kl. 15-00-16.00: Højskolesang v/ 
organist Asbjørn Dalbjerg

Torsdag d. 16. sep. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00

Birgitte Bech

Torsdag d. 16. sep. Jyderup 
Billedforedrag v/Birgitte Bech 
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Danske kirker rummer beta-
gende kunst, som kalder på 
opdagelsesrejser. Birgitte Bech er 
en erfaren formidler med øjenåb-
nende teologiske og kunsthis-
toriske perspektiver. Mange nye 
værker er fortolkningsåbne og 
anelsesfulde billeder, som inviterer 

ved deres flertydighed. Kunsten 
værdsættes for at spejle det ikke 
fastlagte liv, som nutidsmennesker 
må orientere sig i.

Lørdag d. 18. sep. Kundby
Konfirmationer
Sted: Kundby Kirke kl. 09.30 og 
11.30

Søndag d. 19. sep.
Kirkerne i Mørkøv 
Forklaringsgudstjeneste 
Sted: Mørkøv Kirke kl. 11.00 
   Hvad sker der undervejs i en 
gudstjeneste og hvorfor? Denne 
forklaringsgudstjeneste er en 
højmesse med indlagte forklar-
inger. Den er især tilrettelagt for 
konfirmanderne og deres familier, 
men alle er meget velkomne. 

Onsdag d. 22. sep.
Kirkerne i Mørkøv 
Spaghettigudstjeneste 
Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00 
   Gudstjeneste i børnehøjde, hvor 
alle er velkomne – store som små, 
forældre, bedsteforældre, venner og 
naboer. Det er hyggeligt og afslap-
pet, og der er noget for både øjne, 
ører og mund.
   Bagefter spiser vi sammen i 
præstegården.

Torsdag d. 23. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Torsdagstræf 
Sted: Skamstrup præstegård kl. 
14.00-16.00
   Der er kaffe, kage og hyggeligt 
samvær i præstegården. 

Fredag d. 24. sep.
Kirkerne i Mørkøv 
Gøglergudstjeneste 
Sted: Mørkøv Kirke kl. 21.00 
   Hvis det traditionsrige kræm-
mermarked afholdes, er vi klar 
med gøglergudstjeneste, som vi 
plejer. Alle er meget velkomne til 
at deltage i denne gudstjeneste, 
hvor gøglerne genses efter vandring 
i det ganske land.

September
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Høstgudstjenester
Søndag den 5. sep.
Kirkerne i Mørkøv 
Høstgudstjeneste, kirkepyntning og 
høsthygge ved møllen 
Sted: Skamstrup kirkegård kl. 9.00 
“Marken er mejet, og høet er høstet, og nu går 
det hjemad med det allersidste læs”. Dette fejrer vi 
med en særlig høstgudstjeneste – enten på kirke-
gården eller i kirken alt efter vejret.
   Kl. 9.00 mødes alle dem, der har lyst til at være 
med til at pynte kirkegården/kirken i våbenhuset, 
hvor der også vil være en kop kaffe. 
   Kl. 10.00 er der gudstjeneste, hvor korn, frugt 
og blomster bæres ind af minikonfirmanderne.
   Efter gudstjenesten går vi over til Skamstrup 
Mølle, hvor der vil være rundvisning i møllen. 
Der males mel til at bage brød af, og der vil være 
lidt godt at spise og drikke.

Søndag den 12. sep.
Kirkerne i Mørkøv
Høstgudstjeneste og høstfest
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 10.00 
   Ved denne særlige høstgudstjeneste er der pyntet 
op med høstens gaver, og vi synger alle de gode 
høstsalmer og siger tak for det, vi har fået. Efter 
gudstjenesten er der fællesspisning i præstegården 
med sang, musik, hyggeligt samvær og lækker 
kage til kaffen.

Søndag d. 12. sep. Jyderup  
Høstgudstjeneste
Sted: Jyderup Kirke kl. 11.00
Høsten er i hus. Det fejrer og takker vi for i 
Jyderup Kirke, der denne dag er pyntet med alt, 
hvad høsten kan bringe. Vores børnekor vil denne 
dag komme og synge for os.
   Efter gudstjenesten er der rundvisning på 
kirkegården og dejlig frokost i Sognegården med 
det årlige sognemøde. Her fortæller rådet lidt om 
de projekter, der er blevet udført det sidste års tid.
   Alle er velkomne, der er fri entré.

Søndag d. 19. sep. Svinninge
Høstgudstjeneste med Viser i Vinden
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
   I Svinninge Kirke er der tradition for, at høst-

Viser i Vinden medvirker i Svinninge 19. sept.

gudstjenesten er en festlig dag, hvor vi får besøg af 
musikere, som medvirker ved gudstjenesten. I år 
får vi besøg af Viser i Vinden, som er en spæn-
dende duo fra Sydøstjylland.
   Viser i Vinden består af de to musikere Lene 
Oustrup og Peter Lorenzen, som spiller guitar, 
tværfløjte, autoharpe og sav. Lene og Peters viser 
og sange kan være glade og sjove, såvel som 
sørgelige og alvorlige, og der er både nyt og gam-
melt fra den nordiske visetradition. De optræder 
ofte med et fokus på viseforfattere som f.eks. Sig-
fred Pedersen, Jeppe Aakjær, Holger Drachmann 
m.fl.
   Efter gudstjenesten er der frokost og underhold-
ning i Sognehuset. I forlængelse heraf vil der være 
auktion, som går til menighedsplejen.

Søndag den 19. sep. Holmstrup
Høstgudstjeneste m/let frokost og auktion 
Sted: Holmstrup Kirke kl. 11.00
Kom og oplev en stemningsfuld høstgudstjeneste
og efterfølgende hygge og samvær i den smukt 
pyntede kirke, hvor  vi nyder en let frokost. Efter-
følgende holder vi auktion over de mange ind-
komne høstgaver og høstdekorationer. Vi glæder 
os til at se jer!

Søndag d. 26. sep. Kundby
Høstgudstjeneste & konfirmandindskrivning
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30
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Oktober

Lørdag d. 25. sep. Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 14.00
Vi indleder endnu en sæson 
med Højskolesangbogen, fælles-
sang, hyggesnak og kaffe. Alle er 
velkomne.

Søndag d. 26. sep. Jyderup 
Koncert m/Pedersborg Kirkes 
Ungdomskor 
Sted: Jyderup Kirke kl. 16.00
   Pedersborg Kirkes Ungdomskor 
fra Sorø består af ca. 20 piger, 
der elsker at synge. I programmet 
synges nyere rytmiske salmer 
af bl.a. Janne Mark. Der vil også 
være sange, som er med i den nye 
højskolesangbog. Der synges et 
varieret program med både kendte 
og mindre kendte sange.

Torsdag d. 30. sep. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00

Søndag d. 2. okt. Hjembæk
Familiegudstjeneste
Sted: Hjembæk Kirke kl. 10.30
   Du er velkommen til at tage din 
bamse med til denne gudstjeneste, 
hvor også Snapper deltager.

Onsdag d. 6. okt.
Kirkerne i Mørkøv
Nørkleklub
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
   Vi nørkler og hygger et par 
timer. Der er kaffe på kanden.

Torsdag d. 7. okt.
Kirkerne i Mørkøv
Filmaften i Kirkerne
i Mørkøvs filmklub 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 19.30 
   Vi hører et lille oplæg om 
aftenens film, så ser vi filmen på 
storskærm, og bagefter får vi et 
lille traktement. Medlemskab af 
filmklubben koster 20 kr. Kontakt 
sognepræst Karsten Bjerreskov 
Farup for nærmere information.

Mandag d. 11. okt. Jyderup 
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00-
16.00
   Har du lyst til at strikke, så er 
det her, det foregår den 2. mandag 
i måneden. Der er kaffe på kanden 
og småkager i skålen.

Tirsdag d. 12. okt. Svinninge
Hverdagsgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste, hvor 
vi stifter bekendtskab med en af 
de nyere salmedigtere og lærer en 

af vedkommendes salmer. Denne 
gang er det Asbjørn Hansen, der 
har gudstjenesten.
   Bagefter mødes vi i Sognehuset 
og spiser sammen.

Tirsdag d. 12. okt. Jyderup 
Foredrag m/Lone Hertz 
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   Min Tro – og Din! “At tro eller 
ikke tro, og hvad man tror – det er 
det helt nødvendige emne for di-
alog i en tid, hvor kulturer brydes, 
og mennesker bygger babelstårne.”

  Citat af Finn Dyrhagen, tidligere 
sognepræst: ”Vi havde besøg af 
Lone Hertz, og det blev en aften, 
vi meget sent vil glemme: Vi fik et 
indblik i et bankende hjerte, som 
åbnede sig på en utroligt gribende 
måde, og det føltes, som om tiden 
var sat i stå”. 

Torsdag d. 14. okt. Kundby
Sogneaften: Koncert
med Hagested Ensemblet 
Sted: Kundby Kirke kl. 19.00
   Koncerten hedder ”De to veje”.
Fejende keltisk og sprudlende 

Oplev Hagested Ensemblet spille 
keltisk og skandinavisk folkemusik i 
Kundby Kirke d. 14. okt. kl. 19.00.

Pedersborg Kirkes
Ungdomskor
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skandinavisk folkemusik sat i en 
ramme af meditative hymner, der 
appellerer til eftertanke og ro.
   Hagested Ensemblet blev dannet 
for tre år siden, og selv når de spil-
ler til almindelige salmer, kan man 
fornemme, at deres musikalske
tonesprog kommer fra den keltiske 
og skandinaviske folkemusik.
   Ensemblet består af Torben 
Heegaard (fløjte og saxofon), 
Laurits Heegaard (slagtøj), Lasse 
Jonsson (guitar og andre strengein-
strumenter), Mikkel Vale (bas). 

Tirsdag d. 26. okt.
Kirkerne i Mørkøv
Sangaften: Efterårets sangskat 
Sted: Skamstrup præstegård kl. 
19.30
   Kom til efterårssangaften. Vi 
sidder i den lune præstegård med 
kaffe og kage, mens efterårsblæsten 
rusker, eller regnen slår mod ruden 
og synger os igennem de dejlige 
efterårssange i Højskolesangbogen.
   Organist Michael Roepstorff har 
nøje udvalgt, hvad vi skal synge, 
og sammen med kirkesanger Mona 
Hoelgaard slår de tonen an for os 
og giver også et lille nummer eller 
to. Velkommen til fællessang, lidt 
godt til ganen og hyggeligt samvær.

Tirsdag d. 26. okt. Jyderup 
Foredrag med
Frederik Lindhardt 
Sted: Jyderup Sognegård kl. 19.00
   “Lidt af far” – Alzheimers.
Dette er Frederiks fortælling om
livet sammen med sin demenssyge 
far – tidligere biskop i Roskilde, 
Jan Lindhardt. 
   Vi hører om sorgen, frustra-
tionerne, håbløsheden og om 
minderne, humoren, nærheden og 
kærligheden. Det handler også om, 
hvordan Alzheimers og demens ud-
fordrer os og vores syn på selvstæn-
dighed, på værdighed og fornuft.

Onsdag d. 27. okt.
Kirkerne i Mørkøv 
Spaghettigudstjeneste 
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00

 

   Gudstjeneste i børnehøjde, hvor 
alle er velkomne - store som små, 
forældre, bedsteforældre, venner og 
naboer. Det er hyggeligt og afslap-
pet, og der er noget for både øjne, 
ører og mund. Bagefter spiser vi 
sammen i præstegården. 

Torsdag d. 28. okt.
Kirkerne i Mørkøv
Torsdagstræf 
Sted: Skamstrup præstegård
kl. 14.00-16.00
   Der er kaffe, kage og hyggeligt 
samvær på præstegården. 

Torsdag d. 28. okt. Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00-21.00

Lørdag d. 30. okt. Kundby
Lørdagssang 
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 14.00

Onsdag d. 3. nov.
Kirkerne i Mørkøv
Nørkleklub 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
   Vi nørkler og hygger et par timer. 
Der er kaffe på kanden, og vi har 
garn og opskrifter. Kom og vær 
med.

Onsdag d. 3. nov.
Kirkerne i Mørkøv 
Godnatgudstjeneste 
Sted: Frydendal Kirke kl. 17.00 
   Godnatgudstjeneste for småbørn, 
deres familier og alle andre, der 
kunne have lyst til at synge og lege 
i kirken.
   Vi har tændt lys og lagt ma-
drasser på gulvet, og vi starter med 
at sidde og spise lidt sammen, og så 
synger vi forskellige sange og hører 
en godnathistorie. Musen Hubert 
er også med. 
   Man må meget gerne have sit 
sovedyr og nattøj med. 

Mandag d. 8. nov. Jyderup
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00-
16.00
   Har du lyst til at strikke, så er det 
her, det foregår den 2. mandag i 
måneden. Der er kaffe på kanden 
og småkager i skålen.

Torsdag d. 11. nov.
Kirkerne i Mørkøv
Filmaften i Kirkerne
i Mørkøvs filmklub 
Sted: Stigs Bjergby præstegård kl. 
19.30 
   Vi hører et lille oplæg om 
aftenens film, så ser vi filmen på 
storskærm, og bagefter får vi et 
lille traktement. Medlemskab af 
filmklubben koster 20 kr.
   Kontakt sognepræst Karsten 
Bjerreskov Farup for nærmere 
information.

November

Frederik Lindhardt 
fortæller om sin far 
og om Alzheimers i 
Jyderup 26. okt.
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Sørine Gotfredsen  

Torsdag d. 11. nov. Kundby
Sogneaften med
Sørine Gotfredsen
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 19.00
   Sørine Gotfredsen er tidligere 
sportsjournalist, nuværende sogne-
præst, forfatter og debattør.
   Hun deler ofte vandene i medi-
erne, når hun som en efterspurgt, 
modig og velargumenteret stemme, 
deltager i debatter om samfundets 
udvikling og vores værdier. 

Søndag d. 14. nov.
Kirkerne i Mørkøv
Familiegudstjeneste med
afslutning på konfirmandlejr 
Sted: Mørkøv Kirke kl. 10.00
   Som afslutning på årets kon-
firmandweekend holder vi fami-
liegudstjeneste i Mørkøv Kirke, 
hvor konfirmanderne har over-
nattet. Konfirmanderne deltager i 
gudstjenesten.
   Alle er hjerteligt velkomne. 

Tirsdag d. 16. nov. Svinninge
Hverdagsgudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00
En halv times gudstjeneste, hvor 
vi stifter bekendtskab med en af 
de nyere salmedigtere og lærer en 
af vedkommendes salmer. Denne 
gang er det Asbjørn Hansen, der 
har gudstjenesten.
   Bagefter mødes vi i Sognehuset.

Torsdag d. 18. nov. Holmstrup
Tænkepauser i
Holmstrup Kirke
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30
   Tema: HÅB. Mød op til hygge 
og nærvær, samtale og undren – 
ingen færdige svar. Vi slutter kl. 
21.30. Transport kan arrangeres 
Kontakt: Eva 26 79 35 32 eller 
Taimi 59 46 30 84.

Torsdag d. 18. nov.
Kirkerne i Mørkøv
Højskolesang 
Sted: Rosenvænget kl. 14.00-16.00
   Vi synger en række sange sam-
men, mest fra Højskolesangbogen, 
valgt af dagens vært, der imel-
lem sangene vil fortælle, hvorfor 
sangene ligger dem på sinde eller 
hjerte.

Arrangementer og koncerter De ni sogne

Allehelgen - 7. november
Søndag d. 7. november er det allehelgen – en særlig dag i 
kirken, hvor vi mindes dem, vi har mistet. Vi glemmer dem 
ikke, men gemmer minderne i vore hjerter. Der er denne dag 
særlige, stemningsfulde mindegudstjenester i de fleste kirker 
og navnene på dem, vi mistede siden sidste allehelgen, vil blive 
læst op. Gudstjenesterne er ikke forbeholdt dem, der har mistet 
i det forgangne år. Alle er velkomne, hvad enten det er en ny 
eller en gammel sorg.

Kundby: Kundby Kirke kl. 16.00

Jyderup og Holmstrup:
Holmstrup Kirke kl. 11.00.
Jyderup Kirke kl. 17.00.
   Sognepræsterne Louise Joensen og Mogens Kjær medvirker.

Kirkerne i Mørkøv: 
Mørkøv Kirke kl. 10.00.
Skamstrup Kirke kl. 16.00.
   Fra kl. 11.00-15.00 vil der i anledning af Allehelgen være 
åbent i alle kirkerne i Mørkøv - Frydendal, Mørkøv, Skam-
strup og Stigs Bjergby - og her vil stå lys, som man frit kan 
tænde og sætte på kirkegården.

Hjembæk og Svinninge:
Hjembæk Kirke kl. 17.00. 
Svinninge Kirke kl. 19.00.
   Guitarist Mikkel Egelund medvirker ved begge tjenester.
   En time før hver gudstjeneste kan man i våbenhuset hente 
kirkegårdslys til at sætte på en grav.

Fo
to

: C
ar

ste
n 

Lu
nd

ag
er



15De ni sogne               Arrangementer og koncerter  

   Denne dag er det Inge Møl-
drup Petersen, som har været 
børnehavepædagog i kommunens 
børnehaver det meste af sit arbejds-
liv, der er vært. Vi drikker kaffe 
undervejs, og organisten spiller til.

Søndag d. 21. nov. Jyderup 
Syng sammen i Sognegården
Sted: Jyderup Sognegård kl. 14.00
   Mød op til en hyggelig eftermid-
dag, hvor vi igen finder sange fra 
den danske sangskat. Organist 
Birgitte Krossing og kirkesanger 
Børge Nielsen vælger sange inden-
for et bestemt tema, som vi alle 
synger med på.
   Der vil dog også være plads til 
sangønsker.

Tirsdag d. 23. nov. Kundby
Adventsmeditation
Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Stilhed, levende lys, en bøn, en 
salme. Velkommen. 

Onsdag d. 24. nov.
Kirkerne i Mørkøv 
Spaghettigudstjeneste 
Sted: Skamstrup Kirke kl. 17.00  
   Gudstjeneste i børnehøjde, hvor 
alle er velkomne - store som små, 
forældre, bedsteforældre, venner 
og naboer. Det er hyggeligt og 
afslappet, og der er noget for både 
øjne, ører og mund. Bagefter spiser 
vi sammen i præstegården. Det er 
gratis, og man skal ikke melde sig 
til, men endelig bare komme og 
være med. 

Onsdag d. 24. nov. Jyderup
Fredsgudstjeneste
Sted: Jyderup Kirke kl. 19.00
   Fredslyset fra fødselsgrotten i 
Betlehem ankommer til Jyderup 
Kirke. Spejderne kommer i fælles 
fakkeloptog fra Spejdergården og 
op til kirken kl. 19.00, hvor vi 
afholder en aftengudstjeneste om 
fred.
   Bagefter byder menighedsrådet 
på en lille forfriskning i Sogne-
gården.

Torsdag d. 25. nov. Kundby
Strikkecafé
Tid og sted: Kundby præstegård, 
konfirmandstuen kl. 19.00-21.00
Torsdag d. 25. nov.

Kirkerne i Mørkøv
Torsdagstræf 
Sted: Skamstrup præstegård 
kl. 14.00-16.00
   Der er kaffe, kage og hyggeligt 
samvær på præstegården. 

Lørdag d. 27. nov. Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby præstegård, konfir-
mandstuen kl. 14.00
   Vi synger fra højskolesangbogen, 
snakker og drikker kaffe. Alle er 
velkomne.

Søndag d. 28. nov.
Kirkerne i Mørkøv 
Tænd lys 
Sted: Skamstrup Mølle kl. 16.00
   I samarbejde med Møllelauget og 
Foreningen Skamstrup og Omegn 
samles vi om at tænde lyset, og at 
julemåneden begynder. Vi mødes 
kl. 16.00 ved Møllen og synger 
sammen i kirken kl. 16.30. 
   Herefter går vi i fakkeltog til 
Forsamlingshuset, hvor der serveres 
noget godt at spise og drikke til 
alle. Velkommen til store og små!

Søndag d. 28. nov. Holmstrup
Julekoncert med Kim Sjøgren 
Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
   Den verdensberømte violinist 
Kim Sjøgren spiller årets julemusik 
i Holmstrup Kirke, og en dejlig 
julestemning vil brede sig til ind-
gangen af december måned.  

                         Kim Sjøgren

   Vi får fantastisk juleunderhold-
ning med høj energi, og i program-
met hører vi et uddrag af klassisk 
musik, julesalmer, julesange, pop 
og musical.

    Erling Lindgren og Lene Grimal

Søndag d. 28. nov. Svinninge
Fællessang fra
den nye højskolesangbog 
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
   Erling Lindgren og Lene Grimal 
byder på fællessang, fortælling 
og koncertindsalg. Sammen med 
Svinninge Kirkes kor vil de sam-
mensætte et varieret program, 
der tager tilhørerne med på en 
rundrejse i den nye, 19. udgave af 
Højskolesangbogen.
   Hvilke sange kom med i den 
nye højskolesangbog? Hvilke 
måtte vige pladsen? Nye og kendte 
fællessange kædes sammen med 
fortællinger og koncertindslag fra 
duoen Lindgren/Grimal.
   Eftermiddagen bliver således til 
en helhed af nyt og gammelt med 
mulighed for både at synge og 
lytte.
   Da vi denne dag fejrer 1. advent, 
vil der til arrangementet også være 
dejlige julesange med. Svinninge 
Kirkes kor leder fællessangen og 
byder ind med 2. stemmer, som 
publikum også kan synge med på.
   Der er fri entré, og efter kon-
certen vil der være et traktement i 
våbenhuset. 

Tirsdag d. 30. nov. Kundby
Adventsmeditation
Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Stilhed, levende lys, en bøn, en 
salme. Velkommen.
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Gudstjenester på ældrecentrene
Rosenvænget
Torsdag d. 2. september KBF
Torsdag d. 7. oktober KAB
Torsdag d. 4. november KBF

Alle er kl. 13.30.

Elmelunden
Onsdag d. 8. og 22. september
Onsdag d. 6. og 20. oktober
Onsdag d. 4. og 17. november
Onsdag d. 1. december
Alle er kl. 14.30

Svinninge Ældrecenter
Tirsdag d. 7. september DTH
Tirsdag d. 12. oktober LW
Tirsdag d. 9. november AH

Alle er kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder
Skamstrup-Frydendal
Torsdag d. 16. september
Torsdag d. 14. oktober
Torsdag d. 18. november (fælles)
Møderne afholdes kl. 19.30 i
præstegården.

Stigs Bjergby-Mørkøv
Onsdag d. 13. oktober
Onsdag d. 18. november (fælles
i Skamstrup).
Møderne afholdes kl. 19.30 i
præstegården.

Kundby
Tirsdag d. 21. september
Tirsdag d. 19. oktober
Tirsdag d. 16. november
Møderne afholdes 
i konfirmandstuen kl. 16.00.

Hjembæk-Svinninge
Torsdag d. 23. september
Tirsdag d. 26. oktober
Torsdag d. 25. november
Møderne afholdes i Sognehuset, 
Kirkevej 4, kl. 16.30.

Jyderup
Onsdag d. 22. september
Torsdag d. 14. oktober
Onsdag d. 10. november
Møderne afholdes i
Jyderup Sognegård kl. 18.00

Holmstrup
Tirsdag d. 14. september
Tirsdag d. 19. oktober
Tirsdag d. 9. november
Møderne afholdes i 
Jyderup Sognegård kl. 19.00

Grethe Nordal udstiller
Resten af 2021 bliver det Grethe Nordal, der udstiller 
billeder i Jyderup Sognegård. Grethe har malet med 
bl.a. Gerda Swane. Hun skriver her lidt om sig selv:

“Jeg maler mest med akryl, men maler 
også med olie og akvarel. Inspirationen 
finder jeg i det, jeg ser – landskaber fra 
horisont til detalje – fra virkelighed 
til fantasi. Steder, hvor man kan være, 
opleve, genkende eller drømme sig til. 
Jeg har altid været optaget af landskaber, 
med dets linjer, former, kontraster, dybder. Men mest 
farverne.
   I mit billedarbejde forsøger jeg at give udtryk for 
oplevelsen og stemningen – at bearbejde ydre og indre syn i 
dialog mellem mine billeder og mig. Og forhåbentlig med 
dem, der ser mine billeder. Især oplevelser fra de nordiske 
lande – bl.a. Færøerne – sætter spor i mine billeder.
   Jeg ønsker, at man får lyst til at ’gå ind’ i billedernes 
univers og måske genkende egne oplevelser. Jeg vil gerne 
fortælle en historie gennem mine billeder, og det kan jeg 
bedst med farverne.”

Udstillingen med Grethe Nordals billeder hænger i 
Jyderup Sognegård fra 1. oktober og året ud, og alle er 
velkommen til at kigge forbi.
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Benyt de digitale selvbetje-
ningsløsninger på www.borger.
dk. Her findes: Omsorgs- og 
ansvarserklæring, Ansøgning 
om navngivning, Ansøgning 
om navneændring, Anmodning 
om begravelse eller ligbrænding. 
Papirblanketter hentes på: 
www.personregistrering.dk

Fødsel
Når moderen er gift: Fødsel og 
faderskab registreres automatisk. 
Når moderen er ugift: Fælles for-
ældremyndighed kan registreres 
via www.borger.dk

Navngivning/dåb
Et barn skal have navn, inden det 
bliver 6 måneder. Navngivning 
kan foretages enten ved dåb eller 
via www.borger.dk.
   Navngivning ved dåb sker ved 
henvendelse til sognepræsten eller 
kirkekontoret. Navne og adres-
ser 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 bopælskommunen. 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. Bedemand kan hjælpe 
med kiste og andre praktiske ting 
samt den digitale anmeldelse.

Mistet attest
Attest kan bestilles på borger.dk.

Hvad gør jeg i tilfælde af...

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

September
Mandag d. 6. sep. kl. 19.15 - *Zakarias - præsten med det fantastiske job og store 
budskab. Luk. 1 v Ole Andersen.

Fredag d. 17. sep. kl. 18.00 - F-aften for hele familien v. Søren Isak Nolsøe i Hørve 
Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Mandag d. 20. sep. kl. 19.15 - *Profetierne om Israel - hvor langt er vi i dag? 5. 
Mosebog 30 v. Ole Andersen.

Oktober
Mandag d. 4. okt. kl. 19.15 - *Saul - disciplen og den dag, der forandrede hans liv, 
Ap. Gerninger 9 v. Ole Andersen.

Fredag d. 15. okt. kl. 18.00 - F-aften for hele familien med fokus på lovsang og vid-
nesbyrd i Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Mandag d. 26 okt. kl. 19.15 - *Profetien om Israels frelse og vores! Zakarias’ bog 12 
v. Ole Andersen.

November
Mandag d. 1. nov. kl. 19.00 - Missionfest v. Simon Kristensen, Koordinator for inter-
national mission i Promissio i Høng Missionshus, Kulvej 2, 4270 Høng.

Mandag d. 15. nov. kl.19.15 - *Hvordan Gud trøster igennem lidelse og modgang? 
2. Kor. 1 v. 3-11 v. Anton Bech Braüner.

Fredag d. 19. nov. kl. 18.00 - F-aften for hele familien v Lennart Grønkjær-Davidsen i 
Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve. Tilmelding se nederst.

Mandag d. 29. nov. kl. 19.15 - *Lykken er at have fred med Gud. Luk. 5 og 7 v. Karlo 
Bondbjerg.

Alle er velkomne til møderne! Hvis du/I ønsker at deltage i fællesspisningen ved F-
aftnerne, er prisen 25 kr. Makspris pr. husstand 100,-. Tilmelding sker på tlf. eller sms 
på 28 78 02 71 eller faften2@gmail.com senest onsdagen før arrangementet afholdes.

IM Jyderup
Drivsåtvej 35, 4450 Jyderup
Kontakt: Finn Hansen. Telefon: 30 
32 24 08
Mail: finn.agnete@hansen.mail.dk

September
Tirsdag d. 7. sep. kl. 19.00:  
Aftenens taler er fritidsforkynder
Kaj Lund, Herlev.

Oktober
Tirsdag d. 5. okt. kl. 19.00:
Sangaften

November
Tirsdag d. 16. nov. kl. 19.00:
Aftenens taler er fritidsforkynder 
Harry Dalgård, Herlev.

December
Tirsdag d. 7. dec. kl. 19.00:
Aftenens taler er missionær Lennart 
Grønkjær-Davidsen, Slagelse.

Alle er meget velkommen til møderne

* betyder Videomøde



Kirke- og præstekontorer:
”Sognegården”
Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 59 22 62 95

Udlejning af sognegården
Lisbeth Jespersen
Tlf.: 29 13 21 31
sognegaard@jyderupkirke.dk

Kirkekontor og sekretær 
Liselotte Dyrekær-Christensen
Elmevej 11, 4450 Jyderup
Telefontid mandag til fredag:
59 22 62 95 / 40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: Mandag, tirsdag og 
torsdag fra 9.00-13.00 eller efter 
aftale.

KBF Sognepræst
Louise Joensen
Tværvej 14, 4450 Jyderup
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf: 29 37 62 95 (fra 15. sept.)
lj3520@outlook.dk
Mandag fridag.

Sognepræst
Mogens Kjær
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 29 39 69 73
mbkj@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.

Organist
Birgitte Krossing tlf.: 40 15 53 06

Kirkesanger
Børge Nielsen tlf.: 30 31 77 71

Børnekor og babysalmesang
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 23 23 02 83, mohm@km.dk

Kirkebil
Tilbydes til gudstjenester kl. 11.00 
i Jyderup Kirke.

Menighedsrådsformand Jyderup
Jette Møller
Rønnevej 1. 4450 Jyderup
Tlf.: 25 33 92 07

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

Graver Jyderup Kirke
Jack Rasmussen 
Ny Kirkevej, 4450 Jyderup 
Tlf.: 59 27 70 40/24 26 62 95
graver@jyderupkirke.dk
Træffetid: Tirsdag til fredag
mellem 11.30 og 12.30

Menighedsrådsformand Holmstrup
Taimi Grønborg
Slagelsevej 85, Akselholm
4450 Jyderup
Tlf.: 59 46 30 84 / 29 43 56 47
info@fidelis.dk

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

Graver Holmstrup Kirke
Dorthe Rasmussen 
Træffes på kirkegården  
Tlf.: 30 59 61 14
graver@holmstrupkirke.dk
Træffetid tirsdag til fredag
mellem 12.00 og 12.30

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

Kundby

Sognepræst
Lene Wadskær  
lwm@km.dk
Tlf.: 59 26 40 88 / 27 20 41 34

Kirkekontor
Det Fælles Kirkekontor i Holbæk
Tlf.: 59 45 05 81
kundby.sogn@km.dk

Graverkontor
Kirkebakken 16
4520 Svinninge
Graver: Jess Sørensen
Tlf.: 59 26 45 89 / 29 79 10 89
jees@km.dk

Organist
Karen Højland
Tlf.: 30 95 12 31

Kirkesanger
Carsten Hobolt
Tlf.: 23 25 51 50
hobolt@mail.tele.dk

Menighedsrådsformand
Per Lomholt Jensen
Vognserup 14
4420 Regstrup
Tlf.: 51 22 92 13
perlomholt@gmail.com
 
Kirkeværge
Lind Holmegaard 
Bellisvej 10, Kundby
4520 Svinninge
Tlf.: 59 26 43 06/21 74 43 16
klholmegaard@c.dk

Facebook: Kundby Kirke

www.sogn.dk

Kirkerne i Mørkøv

KBF sognepræst
Karsten Bjerreskov Farup
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 51 47
kfh@km.dk - mandag er fridag

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

Jyderup og Holmstrup
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Kirkekontor og sekretær 
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefontid mandag til fredag:
40 16 21 47
Mail: lid@km.dk
Træffetid: Onsdag og fredag fra 
9.00-12.00 eller efter aftale.

Fælles kirkegårdskontor
Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30, 4440 Mørkøv
Tlf.: 21 43 59 19
lihen@km.dk

Kirkesanger Stigs Bjergby-Mørkøv
Gittelis Hansen
Tlf.: 21 69 22 17 

Organist Stigs Bjergby-Mørkøv
Asbjørn Dalbjerg
asdal12345@gmail.com

Menighedsrådsformand 
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9, 4440 Mørkøv
Tlf.: 26 27 46 57
Mail: 9189@sogn.dk

Kirkeværge Stigs Bjergby
Henrik Larsen
Mørkøv Kirkeby 10
4440 Mørkøv
Tlf.: 22 73 28 13

Graver Stigs Bjergby
Jan Knudsen
Tlf.: 51 51 58 14

Kirkeværge Mørkøv
Henrik Larsen
Mørkøv Kirkeby 10, 4440 Mørkøv
Tlf.: 22 73 28 13

Graver i Mørkøv
Ove Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30,
4440 Mørkøv
Tlf.: 21 43 59 19
graverkontor@morkov-kirke.dk

Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen 
Skamstrupvej 64, Skamstrup  

4440 Mørkøv
Tlf.: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk

Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen 
Rugvænget 3  
4440 Mørkøv
Tlf.: 21 20 53 66
tove.andersen6@gmail.com

Kirkeværge Skamstrup
Ditte Dalkvist Olsen
Skamstrupvej 43, 4440 Mørkøv
Tlf.: 60 15 95 08
dittedalkvistolsen@gmail.com

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

Organist Skamstrup-Frydendal
Michael Roepstorff
Tlf.: 26 28 15 48
mbjr1983@gmail.com

Kirkesanger Skamstrup-Frydendal
Børnekor og babysalmesang
Mona Hoelgaard Madsen
Tlf.: 23 23 02 83
mohm@km.dk

Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester 
og arrangementer i ”Kirkerne i 
Mørkøv”.
   Bestil kørsel ved at ringe på:
20 20 48 20 / 24 62 20 01 – senest 
fredag kl. 16.00, når du vil i kirke 
om søndagen.

www.kirkerneimørkøv.dk
Facebook: Kirkerne i Mørkøv

Hjembæk-Svinninge

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

Deltidssognepræst og fængselspræst
Mette Kruse Andersen
Valby Langgade 163
2500 Valby
Tlf.: 20 44 68 76
mka@km.dk

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

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

Organist og korleder
Kristin Lomholt
Tlf.: 23 10 75 42
kristinlomholt@outlook.dk

Kirkesanger
Peter Kornbech Grell
Tlf.: 31 79 51 89
petergrell@hotmail.com

Menighedsrådsformand 
Lis Konggaard Larsen
Skelbæk 27, 4460 Snertinge
Tlf.: 29 79 79 22
likla@outlook.dk 

Kirkeværge Svinninge Kirke
John Jensen
Tlf.: 28 51 13 83
abildgaard1718@gmail.com
 
Kirkeværge Hjembæk Kirke
Karin Bruun Borch
Tlf.: 61 26 80 14
karinborch@gmail.com

Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Tlf.: 40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

www.svinningekirke.dk

Facebook:
Hjembæk-Svinninge kirke
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