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Program
Tirsdag d. 21. juni
Kl. 10.00 - 12.00:
Susanne Sønderbo: ”Er Gud en mand?”
   Frokost
Kl. 13.00 - 15.00: Rasmus Birkerod: ”Herodes”

Onsdag d. 22. juni 
Kl. 10.00 - 12.00:
Henrik Marstal: Den patriarkalske samfundsorden
   Frokost
Kl. 13.00 - 15.00:
Elsebeth Dyekjær Kruse: Elisabeth - et livstykke

Torsdag d. 23. juni
Kl. 10.00 - 12.00: Svend Aage Madsen:
Manden i dag - hvor er han på vej hen?
   Frokost 
Kl. 13.00 - 14.00: Johanna Jakobsson og Asger Sø-
gaard: koncert i Jyderup Kirke med sange af Monica 
Zetterlund

Tilmelding
Højskoledage er for alle med interesse for kultur, 
historie, litteratur, kirke, kristendom, en god fortæl-
ling og et godt samvær ved bordene i Sognegårdens sal. 
Her kan man møde spændende foredragsholdere, som 
har noget på hjerte til berigelse og fordybelse. Som fast 
ledsager har vi naturligvis Højskolesangbogen. Som-
merhøjskolen er et samarbejde mellem De ni sogne.
   Deltagelse i de tre dage koster 600 kr. Dette inklu-
derer frokost alle tre dage, samt koncerten den 23. 
juni. Drikkevarer medbringes eller købes i Sognegår-
den.
   Tilmelding kan først ske fra 1. marts!
Skriv til Jyderup Kirke på jyderup.sogn@km.dk, mrk.: 
Sommerhøjskole.
   Betaling sker på bankkonto i Nordea: Reg.nr. 2190 
Kontonr. 6884 182 709. Der kan først betales, når 
man har fået bekræftet sin tilmelding. Husk at opgive 
navn, adresse og telefonnummer.
   Deltagerantallet til sommerhøjskolen er begrænset til 
70 personer, og tilmeldingerne ekspederes i den ræk-
kefølge, de indgår. Man er først tilmeldt, når deltager-
gebyr er indbetalt.
   I tilfælde af aflysning tilbagebetales det indbetalte 
fuldt ud, og tilmeldte vil få besked senest en uge før 
sommerhøjskolens start.

   Tilmelding kan først ske fra 1. marts, og sidste 
tilmeldings- og betalingsfrist er 1. juni. 

Foredragsholdere 

Susanne Sønderbo
Susanne Sønderbo er præst. Hun har 
boet i Norge i mange år og er gift med 
fhv. norske biskop Rosemarie Köhn.
Foredraget vil handle om de mandlige 
og kvindelige gudsbilleder i Bibelen og 

beskrive kvinders modgang i kirkelige embeder.

Rasmus Birkerod
Rasmus Birkerod er journalist og 
rejseleder. Han fortæller om Herodes, 
der kendes fra Bibelen og var en 
fremragende politiker og ven af Kejser 
Augustus. Hans historie handler om 

ondskab, skønhed og totalt vanvid.

Henrik Marstal
Magt og indflydelse har i de seneste 
tusinde år været mandlig orienteret.
Bibelen afspejler på mange måder 
denne samfundsorden, som har præget 
den kristne kønsforståelse afgørende. 

De seneste 50 år er denne orden i stigende grad blevet 
udfordret. Er det under afvikling? Og hvad betyder 
det for vores gudsforståelse?

Elsebeth Dyekjær Kruse
Da Elsebeth for nogle år siden blev 
bekendt med en dagbog af Elisabeth 
Høgsted, født i Nordjylland 1873, 
besluttede hun at lave dele af dagbogen 
til en teater-monolog, der fortæller om 
dansk kvindeliv for 150 år siden.

 
Svend Aage Madsen
Svend Aage Madsen har i mange år 
forsket i mænds og fædres psyke og 
har skrevet flere bøger om emnet, bl.a. 
’Far for livet’ og  ’Mænds sundhed og 
sygdomme’.

Johanna Jakobsson
& Asger Søgaard
Asger spiller guitar og 
Johanna synger. De to 
unge kunstnere er en del 
af Jazzkollektivet og 
optræder ved Sommer-
højskolen med Monica 
Zetterlundsange.

De ni sognes sommerhøjskole i Jyderup
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10 Den bedste...
Karsten Bjerreskov Farup funde-
rer over påskens salmer og sætter 
ord på en af de bedste.

4 Ny jyderuppræst

Så er der igen fuldt hus i embe-
derne i Jyderup og Holmstrup. 
Karin Wandall tiltrådte som 
sognepræst den 9. januar. Hun 
fortæller om sig selv på side 4.

5 Himmelske Dage

De ni sogne arrangerer en fæl-
lestur til Roskilde på den første af 
de Himmelske Dage - 26. maj.
Kom med og oplev gudstjeneste, 
musik og meget mere.

6-7 Konfirmander

I år ser det ud til, at konfirma-
tionerne, der er planlagt til maj, 
også vil blive afholdt til maj. Vi 
har oplistet, hvem der konfirme-
res hvor og hvornår.

11-15 Koncerter, 
mandeklub m.m.

Læs bl.a. om Søren Ulrik Thom-
sen, Alberte Winding, Frederik 
Lindhardt, New Gospel Voices, 
Mercy Ships.

11-15 Se vor kirke!
Svinninge, Frydendal og Jyderup 
kirker står for tur, når stafetten 
rundt i De ni sogne sendes rundt 
her i foråret. Se hvornår på arran-
gementssiderne.
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Karin Wandall er
ny præst i Jyderup
og Holmstrup
Den 9. januar blev Karin Wandall indsat som præst 
ved Jyderup og Holmstrup kirker. Her skriver hun 
lidt om sig selv.

2022 banker på, og jeg vil glæde mig til at åbne en ny 
dør i mit liv, nu hvor jeg er blevet en del af teamet og 
kirkelivet ved Holmstrup-Jyderup kirker. Mit navn 
er Karin Wandall. Jeg har været præst i en årrække i 
Odsherred og bor med min mand Jens Kirk, som også 
er præst, og vores to teenagers i Vallekilde præstegård.
Fra bakken på præstegårdsmarken har vi udsigt til 
Vejrhøj, Nekselø og Sejerø.
   Inden vi kom til Odsherred i 2009, var jeg i 14 
år medarbejder i Danmission på hovedkontoret i 
Hellerup. Kirken ude i den store verden og kirken 
hjemme – og forbindelserne i den globale kirke, er 

Karin Wandal (i midten) mellem provst Detlef von Holst 
og kollega Louise Joensen på indsættelsesdagen 9. januar.

min store interesse. På fridage nyder jeg sejlture på 
Isefjorden eller en gåtur omkring Skarresø. Og at være 
sammen med familie og venner.
   Jeg ser frem til forårets hvide anemoneflor ved 
Holmstrup og Jyderup, men frem for alt de men-
neskelige møder, som min præstekollega Louise og 
jeg vil få med mennesker i alle aldre. Håber vi mødes 
en dag i lokalmiljøet, i kirken, i Sognegården – eller 
udendørs!

I marts og maj måned har 
jeg fornøjelsen af at være 
præstepraktikant i Svinninge 
og Hjembæk. Mit navn 
er Sofie-Amalie Schmidt 
Blauner, jeg er 26 år. Jeg 
læser på pastoralseminariet 
i København, efter at have 
færdiggjort min kandidat i 
teologi sidste år. Jeg er selv 

fra Vipperød og har derudover familie både i Holbæk 
og Skamstrup, så jeg har set meget frem til at komme 
væk fra storbyen og mere på ”hjemmebane” igen.
   Kirken og kristendommen har altid været en del af 
mit liv. Ikke sådan forstået at jeg hver søndag var at 
finde på kirkebænken, men jeg har altid kunnet finde 
trøst og ro i troen, når tilværelsen blev svær.

Bøn og salmer giver ro i hverdagen
   Jeg holder særligt af bønnen og bruger den ofte til 
at finde ro i hverdagen. Da jeg var lille, bad min mor 
Fadervor med mig – altid efterfulgt af den smukke 
salme ”Nu lukker sig mit øje”. Faktisk hang disse to så 
uløseligt sammen i min barndom, at jeg i en årrække 
troede, at salmen var afslutningen på Fadervor.

   Netop salmer blev min overgang fra troen der-
hjemme til det kristne fællesskab i kirken, da jeg som 
9-årig begyndte i børnekoret i Sankt Nikolajs Kirke 
i Holbæk. Det var derfor ingen tilfældighed, at min 
bacheloropgave blev om salmer.

Ikke langt fra teaterscene til prædikestol
   Ud over sang holder jeg af at udfolde min kreati-
vitet på teaterscenen, som skuespiller, underviser og 
instruktør. Det har jeg i en lang årrække fået lov til på 
kulturkasernen i Holbæk.
   Der er ikke specielt langt fra teaterscenen til præ-
dikestolen. I begge tilfælde har man ansvaret for den 
tekst, man har fået givet. Den skal videregives klart og 
tydeligt, så budskabet selv får lov at skinne igennem.
   Som kommende præst er det nok meget heldigt, at 
jeg både holder af bøn, salmer og prædikener, men en 
kirke er ikke kun en bygning, og kristendom er ikke 
kun en række ritualer. De består begge først og frem-
mest af de mennesker, der mødes og samles i troen. 
Derfor er mit største håb for min praktikperiode, at 
jeg får lov at møde så mange af jer som muligt.
   Hvis I også er interesseret i at møde mig, skal jeg 
prædike i Hjembæk Kirke til højmessen d. 13. marts 
og d. 22. maj.

Ny praktikant i Hjembæk-Svinninge
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Himmelske Dage er på trapperne, og som det frem-
går af gudstjenestelisten bag på dette blad, er det kun 
i Mørkøv, der er almindelig gudstjeneste på Kristi 
Himmelfartsdag. Den dag åbner Himmelske Dage 
nemlig med en fælles gudstjeneste kl. 14.00 i Bypar-
ken i Roskilde. Har du lyst til at være med og blive og 
opleve flere arrangementer denne åbningsdag, så meld 
dig til vores fælles bustur.
   Vi kan maksimalt være 56 i bussen og forbeholder 
os ret til at aflyse, hvis for få melder sig. Men selve 
turen er gratis, og man får udleveret armbånd, så man 
kan komme ind til de forskellige arrangementer.
   Tilmelding (først til mølle) til Liselotte Dyrekær-
Christensen på tlf.: 40 16 21 47 eller mail lid@km.dk

Opsamlingssteder
På dagen kan man stige på bussen følgende steder:

Svinninge Kirke:  11.00
Hjembæk Kirke:   11.10
Jyderup Kirke:   11.20 
Mørkøvhallen:  11.40

Der vil være en sandwich og lidt at drikke i bussen. 
Dem, der kunne tænke sig at gå en pilgrimsvandring 
fra Sankt Hans Have, hvor Himmelske Dage har en 
pilgrimslandsby, kan blive sat af her. Der er ca. 3 km 
at vandre til Byparken. Hvis man ikke ønsker at van-
dre, kan man køre med videre til Byparken.

Efter åbningsgudstjenesten er der mange muligheder 
i nærheden. Man kan vælge at følges ad til udvalgte 
arrangementer eller gå på egen hånd. Mulighedernes 
Marked på Domkirkepladsen og i Provstehaven har 
åbent fra kl. 16.00 og resten af dagen. Deltagere står 
selv for aftensmad, og bussen kører retur  kl. 20.30.

Her er et udpluk af dagens program:

16.00-17.30:
Jubilæumskoncert i 
Sankt Jørgensbjerg 
Kirke med orgel og 
accordeon.

17.00-18.00:
Fællessang i Palæ-
gården med optræ-
den af Dreamers 
Circus.
Foto: Göran Petersson / 
Daniela Hasse Coutinho

17.00-18.00 Svend 
Brinkmann og Hart-
mut Rosa i samtale 
på Roskilde Gymna-
sium: ”Hvad tæller i 
tilværelsen?”

Tag med til Himmelske Dage i Roskilde
De ni sogne arrangerer en fælles bustur på åbningsdagen - 26. maj - så 
man kan opleve åbningsgudstjeneste, koncert, fællessang, foredrag m.m.

”Syng, spis og snak”
Højskolesang tager på besøg
på efterskolen Smededal
 

Overskriften er titlen på et initiativ fra Danske 
Højskoler, Efterskoler og Friskoler, som skal fremme 
sangglæden og den gode samtale blandt danskerne. 

Skolerne inviterer blandt andet til arrangementer med 
fællessang, lidt godt til ganen og samtaler om livet i 
stort og småt.
   Her passer vores eftermiddage med højskolesang 
som fod i hose, og derfor vil Højskolesang i maj, tors-
dag d. 19. kl. 14.00-16.00, tage ud af huset. Værter og 
sangvælgere er eleverne på Smededal Efterskole i 
Mørkøv, og arrangementet kommer til at foregå på 
efterskolen. Der er slet ikke plads på Rosenvænget, 
hvor vi plejer at være.
   Arrangementet er som sædvanlig åbent for alle, og 
brugerrådet på det aktive center Rosenvænget vil sørge 
for, at stedets beboere bliver hjulpet over til Smededal 
– kontakt Frank Kaster på 41 58 87 93.
   Vi glæder os til denne eftermiddag – et samarbejde 
med gode kræfter i Mørkøv.
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APRIL
Holmstrup Kirke
Søndag d. 24. april kl. 11.00
Lærke Marie Nyboe Kisselhegn

Stigs Bjergby Kirke
Lørdag d. 30. april kl. 11.00
Elias Holm Nielsen  
Theo Holm Nielsen  
Tobias Hartung Holmboe  
Isabella Emilie Nybo Hansen

MAJ
Mørkøv Kirke
Lørdag d. 7. maj kl. 10.30
Victor Marthin Klemensen 
Oliver Marcus Brix stangkær 
Anna Karen Skovgaard  
Nikolaj Abild  
Alex René Løk Jensen   

Mørkøv Kirke
Lørdag d. 7. maj kl. 12.00
Emilie Edith Bjørnsholm  
Valdemar Tino Nilsson  
Lucas Bækgaard Dupont  
Mathias Baagøe Olsen  
Zacharias Jan Backhausen 

Øjvind Robert Ganderup
   Frydendahl
Mille Slessing Carlsen  

Svinninge Kirke
Søndag d. 8. maj kl. 9.30
Christine Erika Nielsen
Noelle Dubas Holmgaard 
Sofia Tilde Mørkeberg 
Daniel Ulrik Petersen

Svinninge Kirke
Søndag d. 8. maj kl. 11.00
Melani Lercke Olsen
Lærke Ascanius Albrecht
Andrea Bodil Bjerring Svendsen
Casper Saabye Olsen
Tobias Kjeld Jensen
Frederik Møldum
Oliver Young Larsen

Jyderup Kirke
Søndag d. 8. maj kl. 11.00
Janvier Kwitonda
Selma Degn Sørensen
Liva Degn Poulsen
Laura Juel Larsen
Amalie Naja Hansen
Julie Arnholt Damgaard
Anouk Emma Gillespie
Denize Victoria Skanderup
Anna Brix Nordlund
Oliver Jensen

Jyderup Kirke
Søndag d. 8. maj kl. 13.00
Rasmus Emil Hansen

Hjembæk Kirke
Fredag d. 13. maj 10.00
Ida Pilegaard Johnsen Pedersen
Jeppe Hyldgaard Kjærsgaard
   Jørgensen
Mathias Jensen
Emil Stougaard
Jonas Kiilerich Pedersen
Caroline Larsen
Caroline Emilie Pedersen

Jyderup Kirke
Fredag d. 13. maj kl. 10.00
Laura Hartz Schou
Victor Agegnew Norup Hansen
Malthe Forman
Nicoline Jensen
Mikkel Christian Blom Leach
Lucas Møller Christensen
Nathalina Simone Holm Svendsen
Noah Rindal Wiegell
Elias Juhl Møller
Jonas Bøge Brenneke Hansen

Skamstrup Kirke
Fredag d. 13. maj kl. 10.30
Andreas Singerholm Lindell
Elvin Bastian Larsen
Kion Lucas Høier

Konfirmationer 2022
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Lilje Gyldenvang Nielsen 
Magnus Ove Kristensen
Max Hoelgaard Hjorth Madsen
Noah Nørgaard Pedersen  
Patrick Tabor Deichmann
Sebastian Rasmus Bue Nielsen
Tobias Weensgaard Sørensen
Victor Noah Christiansen

Skamstrup Kirke
Fredag d. 13. maj kl. 12.00
Albert Jan Harboe Nicolajsen
Bertram Westphalen Marcher
Gustav Anker Jensen  
Jasmin Nielsen  
Lisa Pedersen  
Mille My Hænsch Grube  
Natascha Marie Rasmussen
Oscar Niels Harboe Nicolajsen
Olivia Bjerre Kusk  
Pil Enøe Aabel  
Signe Staunstrup Svensson

Jyderup Kirke
Fredag d. 13. maj kl. 12.00
Maxwell Muchogo Levy
Julie Subcleff Jensen

William Rudkjøbing Olsen
Oliver Schell Bøllingtoft
Lea Buur Kjældgaard
Magnus Kronhøj Toft
Thea Franck Rokkedahl
Kaya Bettina Skovlund
Tino Bloch Larsen
Lærke Macholm Pedersen
Alma Gøllnitz Dirksen

Jyderup Kirke
Fredag d. 13. maj kl. 14.00
Zoey Frølund Svendsen
Noah Wolfgang Lundby Madsen
Victor Boelt Christiansen
Daniel Lehmann
Emil Baun Topp
Magnus Baun Topp 
Alexander Juel Hagen Larsen 
Malthe Seest Rasmussen 

Kundby Kirke
Lørdag d. 14. maj kl. 10.30
Johannes Bech Frederiksen
Emma Rønhøj Køllgaard
Rikke Moseholm
Erik Allan Stilou

Viggo Hjalte Sennels
Jacob Fredslund Mejlkjær
Nico Jasper Nielsen
Mille Amtoft Heckmann
Anders Jakobsen Bærentsen
Augustina Sol Borre Christiansen.

Svinninge Kirke
Søndag d. 15. maj 10.00
Andrea Aaby Zimmermann
Alexander Martin Nielsen

Kundby Kirke
Søndag d. 15. maj kl. 10.30
Gabriel Tristan Aarøe Bøllingtoft
Amalie Løvendahl Hermansen
Marcus Dambo Kristensen
Villads Wentzlau Lisbjerg
Casper Renard Roediger
Sion Brøgger Frederiksen

Frydendal Kirke
Søndag d. 15. maj kl. 11.00
Emeli Møller Vilner Klint
Flicka Henny Grum
Noah Stougaard
Sofie Birk Andersen

Noelle Dubas Holmgaard skal konfirmeres 8. maj i 
Svinninge Kirke. Hun har været minikonfirmand for 
fire år siden, og hun har stadig den halskæde med et 
kors i oliventræ, hun fik, da hun afsluttede det forløb. 
Hun ser frem til at blive konfirmeret, men faktisk var 
det først, da hun begyndte at gå til konfirmand, hun 
blev klar over, hvordan man bliver konfirmeret.
   - Det er lidt underligt, men i starten vidste jeg ikke, 
at man kunne blive konfirmeret. Nu glæder jeg mig 
virkelig til at blive det! Jeg kan godt lide at være i 
kirken, høre historierne og synge salmer. Men først 
skal jeg døbes, for det blev jeg ikke som lille.
   Har konfirmandundervisningen givet dig nye ting at 
tænke over?
   - Jeg har rigtig mange spørgsmål. Hvem har set det, 
der står om i Bibelen, og hvem har skrevet det ned? 
Hvor får kirken sine penge fra? Jeg begynder at få lidt 
mere styr på det, og jeg synes, det er nogle rigtig gode 
historier, vi hører.
   Hvad, tænker du, er det vigtigste, I lærer om som kon-
firmander?

   - Det er det om Bibelen og Jesus, og hvad det er, 
man siger ja til.
   Hvad ser du frem til af det, der skal ske på selve dagen?
   - Det er spændende at tænke på, når jeg går op og 
står dér og skal konfirmeres. At vi er i kirken, og min 
familie og dem, jeg holder af, sidder og er med. At jeg 
er rigtig konfirmeret bagefter. Det glæder jeg mig til - 
festen tænker jeg ikke så meget på.

“At vi er i kirken, og min familie og dem, jeg holder af, sidder og 
er med. Det glæder jeg mig til,” fortæller Noelle.
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Konfirmander ser frem til deres konfirmation
“De ni sogne” har spurgt nogle konfirmander, hvad de tænker på

Erik, Sion, Astrid og Emma går i 7. klasse og skal alle 
konfirmeres til foråret. De har været så venlige at sige 
ja til at dele nogle af deres tanket om stort og småt 
med os andre.

Erik (yndlingsfarve: pink, yndlingsmad: 
sushi):
   - Vi er i gang med en projektopgave om 
mennesker og magt, og det er virkelig 
stressende. Konfirmation er mest en fam-
ilietraditionsting.
   Erik vil gerne til Italien, fordi der er 

så mange ruiner, og han vil gerne arbejde med 
computere.

Sion (yndlingsfarve: blå og gul, 
yndlingsmad: sushi):
   - Skolen er ikke det sjoveste, 
det er svært og kedeligt. Jeg vil 
hellere spille computer, og når 
man er teenager, har man altså 
også brug for at sove meget.
   Sion vil gerne være mekaniker og har lyst til at 
komme til USA.
   - Når man bliver konfirmeret, er det et skridt 
nærmere at blive voksen. Jeg glæder mig til fest og 
god mad.

Astrid (yndlingsfarve: lilla, yndlingsmad: sushi):
   - Jeg tænker meget på min hest Sacha, fordi jeg 

faldt af for nylig, og nu er jeg lidt bange for at ride 
igen, fordi jeg fik ondt i ryggen. Og så er jeg også 
nervøs for, om vi bliver færdige med 
projektopgaven. 
   - I fremtiden håber jeg at få min 
egen hest. Jeg vil gerne springe. Jeg 
elsker heste! Jeg vil gerne til Hawaii, 
for jeg tror, der er meget flot og 
varmt. Jeg glæder mig til at holde 
konfirmationsfest og være sammen med 
mange, som jeg ikke ser så ofte.

Emma (yndlingsfarve: lilla, yndlingsmad: burger):
   - Lige for tiden tænker jeg meget over, at den pony, 
jeg rider på, snart er for lille til mig, og hvad skal jeg 
så gøre? Jeg tænker også på skolen, det har været et 
stort spring fra 6. til 7. klasse. Der er flere og sværere 
lektier nu.
   - Jeg har ikke tænkt så meget om, hvad jeg gerne vil 
i fremtiden. Noget med dyr måske. Og så håber jeg at 
få min egen hest, som kan være ens bedste ven.

   - Jeg glæder mig meget til min 
konfirmationsfest. Det er også 
fint nok at gå til præst. Mine 
bedsteforældre tror på Gud. Man 
kan tage det med sig i livet. For 
eksempel det med, at vi ikke skal 
tage ansvar og skyld for det hele. 
Det er rart at vide, at Gud er 
med en i livet.
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Klimakrisen og håbet om en grøn-
nere fremtid er emner, der fylder mere 
og mere i vores hverdag. Kan vi, som 
enkeltpersoner, overhovedet gøre en 
forskel?
   Det kan du! Søndag den 13. marts 
samler Folkekirkens Nødhjælp ind til 
klimahjælp til verdens fattigste familier, 
der hver dag mærker konsekvenserne af 
et ændret klima. Familier, der må sulte, 
når tørken ødelægger høsten. Forældre, 
som mister deres livsgrundlag, når or-
kanen destruerer alt på sin vej. Og børn, 
som bliver hjemløse, når oversvømmel-
serne tager deres hjem.
   Verdens fattigste lande står forrest og 
bliver ramt langt hårdere af klimakrisens 
konsekvenser, end vi gør herhjemme. 
Derfor går overskuddet fra Folkekirkens 
Nødhjælp Sogneindsamling igen i år til 
klimahjælp til verdens fattigste familier.
   Klimahjælp er blandt andet køkken-
haver og nye afgrøder, der kan klare 
tørke og omskifteligt vejr. Eller træ-
plantning, som modvirker jordskred og 
kan bremse voldsomme oversvømmelser. 
Klimahjælp kan også være udstyr til 
regnvandsopsamling, som giver vand 
til husholdningen og til køkkenhaver i 
tørketider.
   Klimakrisen kan virke uoverkomme-
lig, men sammen kan vi handle og skabe 
konkrete løsninger, der redder liv.

Babysalmesang
Jyderup (mandage kl. 10.00):
Mona Hoelgaard Madsen
Mobil: 23 23 02 83, mail: mohm@km.dk

Skamstrup (onsdage kl. 10.00):
Mona Hoelgaard Madsen
Mobil: 23 23 02 83, mail: mohm@km.dk 

Svinninge (onsdag kl. 10.30):
Elsebeth Dyekjær Kruse
Mobil: 23 83 67 77
mail: elsebethkruse@hotmail.com

Bliv indsamler og gør en forskel for verdens fattigste
Vil du gøre en forskel for verdens fattigste familier? Så grib muligheden
søndag den 13. marts, når Folkekirkens Nødhjælp samler ind til klimahjælp. 

For to år siden fik Grace Peto fra Kenya en klimasikret køkkenhave fra 
Folkekirkens Nødhjælp. Hun lærte også nye teknikker, der sikrer det 
bedste udbytte af haven, og det har ændret livet for hele hendes familie. 
Det er hjælp til selvhjælp, og det virker.

Vil du have en hyggelig søndag og samtidig slå et slag for 
verdens vigtigste sag? Du kan tilmelde dig indsamlingen på 
blivindsamler.dk eller hos din lokale indsamlingsleder: Katja 
Ambeck Bendix, som kan kontaktes på tlf: 59 27 53 29 eller 
mail: kaab@km.dk. Kirkerne i Mørkøv samler ind fra Ræve-
bjerg, hvor vi mødes kl. 10.00.
   Alle i De ni sogne har mulighed for at deltage i indsam-
lingen. Man er velkommen til at møde op på Rævebjerg, 
hvor man vil få udleveret en indsamlingsbøsse. Så kan man 
efter aftale tage den med til sit eget sogn og gå rundt dér. Alt 
er en hjælp!
   Det er også muligt at oprette sin egen digitale indsamling 
på indsamling.nødhjælp.dk. Her kan du med få klik oprette 
din egen indsamling, som du kan dele på sociale medier 
med familie, venner og bekendte. 

Børnekor
Elsker du at synge, så kom og vær med til kor! Børnekoret er for 
piger og drenge fra 1.-5. klasse.
Børnekoret i Jyderup mødes hver mandag fra kl. 13.00-14.15 i 
Jyderup Sognegård.

Børnekoret i Kirkerne i Mørkøv mødes hver torsdag fra kl. 
13.00-14.45 i Skamstrup Præstegård. Tilmelding til
Mona Hoelgaard Madsen: 23 23 02 83, mail: mohm@km.dk

Børnekoret i Svinninge mødes tirsdage fra 15.00-16.15 i Sogne-
huset, Kirkevej 4 i perioden fra 22. feb. til 19. april.
Kontakt Kristin Lomholt, 23 10 75 42 kristinlomholt@outlook.dk
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Min yndlingssalme til påske fortæl-
ler om, hvordan alt peger os hen til 
opstandelsen. For her viser Gud, at 
han er livets udspring – på trods af 
døden.
Af Karsten Bjerreskov Farup

At bede en præst om at vælge sin yndlingspåskesalme 
er lidt som at bede en far eller mor om at vælge et af 
sine børn frem for et andet. Der er så mange gode 
påskesalmer, at det kan være svært at vælge – selv 
når man til gudstjenesten påskedag kan vælge en 
hel håndfuld. For de fleste er der et par stykker, der 
nærmest vælger sig selv. ”Krist stod op af døde”, med 
rødder tilbage til Middelalderen, er svær at undvære. 
Og Grundtvigs ”Påskeblomst” er også svær at komme 
udenom. Den er en favorit hos de fleste.

Som solopgangen
   Men mit valg er nu alligevel faldet på en anden 
lille perle af Grundtvig. Det er ”Som forårssolen 
morgenrød”. Den synges på en herlig melodi af Emil 
Hartmann, som med en forunderlig lethed nærmest 
får ordene til at svæve opad – fra gravens mørke mod 
opstandelsens lys, fra død til liv.
   Salmen begynder med en sammenligning: Som 
forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød. 
Som solopgangen hver morgen – og sådan set ikke 
kun i foråret – kaster lys og energi og nyt liv ned over 
jorden, således rejste Jesus sig fra døden til nyt liv, til 
evigt liv! 

   Og så kommer der et afgørende ord ved begyndel-
sen af den næste linje: Derfor. De næste linjer lyder: 
”Derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer 
vår, livsalig i Guds rige”. Jesu opstandelse åbenbarer 
for os, hvem og hvordan Gud er: Han er den, der 
skaber liv – oprejser det dødelige til nyt liv. Og derfor 
kan vi i forårets komme efter den golde vinter – i so-
lens opgang efter nattens mørke – se et tegn på Guds 
magt. I opstandelsens lys er tegnene på denne Guds 
væsen og vilje til stede over alt, og de peger os alle 
tilbage til selve opstandelsen, som dér, hvor det hele 
udspringer.

Opstandelse over det hele
   De sidste to vers finder disse tegn på opstandelsen 
flere steder: I fuglenes glade forårssang, der høres som 
en lovsang for den opstandne Herre – sådan som vi 
også synger, når salmerne klinger. I forårets vækst og 
blomstring, der vidner om skaberens milde kraft. Når 
vi går til vor gerning i Jesu navn, i opstandelsens lys, 
så skal vores liv og fællesskab vokse og blomstre ligeså. 
   Alt liv springer ud af opstandelsen. Det er salmens 
budskab. Og når jeg ser en solopgang – om det er 
forår eller ej – så hører jeg dens toner og nynner den 
måske endda og bliver mindet om, at opstandelsen 
også er lovet mig.

Der er nu dannet et nyt, fælles menighedsråd ved 
Kirkerne i Mørkøv bestående af alle medlemmer 
fra Skamstrup-Frydendal menighedsråd og fra Stigs 
Bjergby-Mørkøv menighedsråd. Rådet har begyndt sit 
virke med fælles personale og fælles administration.
   Hanne Echberg Petersen er valgt til formand og 
Tove Andersen til næstformand.

   Per Andersen, som først har været kasserer og siden 
regnskabsfører for Skamstrup-Frydendal, har efter 
godt 35 år på de to poster valgt at gå på pension. Vi 
siger ham tak for indsatsen gennem de mange år.
   Alle regninger skal derfor nu sendes til kirkekonto-
ret i Stigs Bjergby præstegård.

Nyt fælles menighedsråd
ved Kirkerne i Mørkøv

Alt liv springer ud 
af opstandelsen!
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Onsdag d. 2. marts
Kirkerne i Mørkøv
Nørkleklub 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
   Vi nørkler og hygger et par 
timer. Der er kaffe på kanden, og 
vi har garn og opskrifter.
   Kom og vær med.

Torsdag d. 3. marts Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00 
   Strikkecaféen er åben for alle 
interesserede.

Lørdag d. 5. marts. Svinninge
Familiegudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30
   Der er dåb, og du kan møde 
Snapper, når vi mødes til gudstjen-
este for alle aldre.

Lørdag d. 5. marts Svinninge 
Markusevangeliet, en
multimedieforestilling med 
Christian Stejskal, Norge
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
   ”Markusevangeliet” er resultatet 
af Christian Stejskals årelange op-
dagelsesrejse i Mellemøsten, hvor 
han har fulgt Jesu fodspor. Stejskal 
har fotograferet det kulturelle land-
skab i Israel, Jordan og Egypten 
og fundet 90 bibelske motiver, der 
illustrerer de 16 kapitler i Marku-
sevangeliet.
   Billederne vises på projektor, 
mens vi hører Stejskal spille sine 
egne værker komponeret til fore-
stillingen, vekslende med at han 
fortæller Markusevangeliet.

   Multimedieforestillingen tager 
sit afsæt i forestillingen om Jesus 
i verden, som den ser ud i dag 
– Mellemøsten med alle dens 
konflikter og spændinger og med 
dens overvældende skønhed og 
betydningsfulde historie.
   Vi kan se frem til en helt unik 
oplevelse skabt af et menneske med 
stort kunstnerisk talent og ind-
gående kendskab til Mellemøstens 
kultur og bibelhistorie.

Tirsdag d. 8. marts. Svinninge
Se vor kirke - Svinninge
Sted: Svinininge Kirke
kl. 19.00-20.00
   Kirkestafetten kommer rundt 
til alle ni kirker i 2022. Denne 
gang slår vejen forbi Svinninge 
Kirke, hvor vi blandt andet skal 
se naturkirkegården og høre om 
kirkens interiør.
   Vi slutter af med en kop kaffe i 
Sognehuset ved siden af kirken.

Onsdag d. 9. marts. Svinninge
Stillegudstjeneste
Sted: Svinininge Kirke kl. 19.30
   Lad rummet, ordene, musikken 
og stilheden synke ind. Her kan du 
bare sidde og tage imod.

Onsdag d. 9. marts Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6 kl. 10.00 
   Som et nyt initiativ mødes mænd 
til en kop kaffe med brød og en 
god snak. Vi mødes hver 14. dag, 
onsdag i lige uger kl. 10.00. 
   Det er hyggeligt og kun for 
mænd. Vel mødt! 

Torsdag d. 10. marts Holmstrup 
Tænkepauser i Holmstrup
Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30 
   Mød op til hygge og nærvær, 
samtale og undren – ingen færdige 

svar. Denne gang om begrebet 
”Kærlighed” Vi slutter kl. 21.30. 
   Alle er velkomne.

Torsdag d. 10. marts
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 film på 
storskærm, og bagefter får vi et lille 
traktement og taler om filmen.    
   Medlemskab af filmklubben 
koster 20 kr. Kontakt sognepræst 
Karsten Bjerreskov Farup for 
nærmere information.

Søndag d. 13. marts
Kirkerne i Mørkøv
Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Sted: Multihuset på Rævebjerg
kl. 10.00 
   Kirkerne i Mørkøv har fælles 
indsamling til Folkekirkens Nød-
hjælp, og du er inviteret med ud at 
samle ind til verdens fattigste.
   Vi mødes kl. 10.00 i Multi-
huset på Rævebjerg, hvor ruterne 
fordeles – og igen bagefter til lidt 
at spise. Indsamlingsleder: Katja 
Ambeck Bendix. Tilmelding som 
indsamler på kaab@km.dk

Mandag d. 14. marts Jyderup 
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
   Kom og strik den anden mandag 
i måneden i Sognegården, hvor vi 
blandt andet strikker dåbsklude 
og andre flotte ting. Der  serveres 
kaffe og sødt til.

Onsdag d. 16. marts Kundby
Sogneaften om Mercy Ships
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
   Kundby Sogn får d. 16. marts 
2022 besøg af foredragsholder 
Milan Falsing fra den humanitære 
organisation Mercy Ships.
   På verdens største civile hospi-
talsskib giver Mercy Ships gratis 

Marts

Christian 
Stejskal
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lægehjælp og livsforvandlende 
operationer til verdens fattigste 
mennesker, fortrinsvis i Vestafrika. 

   Milan er frivillig foredragsholder 
og har ansvaret for at vejlede 
frivillige søfolk og teknikere, som 
ønsker at arbejde på Africa Mercy.  
Milan har flere gange gjort tjen-
este på hospitalsskibet og vil med 
fortællinger, billeder og video dele 
sine oplevelser med os.

Torsdag d. 17. marts Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00 
   Strikkecaféen er åben for alle 
interesserede. 

Torsdag d. 17. marts
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 imellem 
sangene vil fortælle, hvorfor san-
gene ligger vedkommende på sinde 
eller hjerte. Vært er Kaja Johansen, 
som har været lærer på Kildebjergs-
skolen, samt med i menighedsrådet 
i Jyderup i mange år.
   Vi drikker kaffe undervejs, og 
organisten spiller til.

Torsdag d. 17. marts 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, 

frustrationerne, håbløsheden og 
om minderne, humoren, nærheden 
og kærligheden. Det handler også 
om, hvordan Alzheimers og de-

mens udfordrer os og vores syn på 
selvstændighed, på værdighed og 
fornuft.

Søndag d. 20. marts Jyderup 
Syng sammen i Sognegården 
Sted: Sognegården i Jyderup
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.

Onsdag den 23. marts Jyderup
Foredrag med
Søren Ulrik Thomsen
Sted: Sognegården i Jyderup
kl. 19.00

   Forfatteren vil læse op af sin bog 
”En hårnål klemt inde bag pane-
let”. Bogen består af korte tekster 

om tiden, der både forsvinder 
bagud og flygter fremover.
   Der bliver mulighed for kom-
mentarer, spørgsmål og diskussion.

Onsdag d. 23. marts Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6 kl. 10.00 
   Vi mødes hver 14. dag til en kop 
kaffe med brød og en god snak. 
Det er hyggeligt og kun for mænd. 
Vel mødt! 

Torsdag den 24. marts Holmstrup
Stillegudstjeneste 
Sted: Holmstrup Kirke kl. 17.00
   Vi holder stillegudstjeneste – en 
tid til stilhed og eftertanke. 

Fredag d. 25. marts Svinninge
Mandeklubben mødes
Sted: Svinininge Sognehus
kl. 14.30
   Her er et frit fællesskab – særligt 
for mænd – hvor man kan dele 
stort og småt med hinanden, tage 
et spil og få en kop kaffe med kage.  

Lørdag d. 26. marts i Kundby
Lørdagssang fra den NYESTE 
højskolesangbog
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00 
   Kundby sogn har fået midler 
fra Nordea-fonden til at købe den 
nyeste udgave af Højskolesangbo-
gen til lørdagssangerne.
   Så velkommen til at dyrke eller 
forny dit kendskab til den danske 
sangskat. Den er for alle. Vi synger, 
snakker og drikker kaffe

Onsdag d. 30. marts
Kirkerne i Mørkøv
Spaghettigudstjeneste
- til vands
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. Det er gratis. 

Søren Ulrik Thomsen

Frederik Lindhardt

Milan fra Mercy Ships
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Tilmeld jer meget gerne på sms:
40 16 21 47 eller mail: lid@
km.dk, men hvis man ikke har 
nået at tilmelde sig, er man al-
ligevel meget velkommen. Der er 
mad nok til alle.

Torsdag d. 31. marts
Kirkerne i Mørkøv
Torsdagstræf 
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 14.00-16.00
   Der er kaffe, kage og hyggeligt 
samvær på præstegården. 

Torsdag d. 31. marts Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00 
   Strikkecaféen er åben for alle 
interesserede.

Søndag den 3. april Holmstrup
Koncert med
Alberte & Andreas Winding
Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00
   Koncerten med duoen Wind-
ing og Fuglebæk er proppet med 
varme og genkendelig erfaring 
med livets ned- og især opture. 

   Vi hører sange om barndom, 
ungdom og det voksne hjertes 
vildveje bundet sammen med en 
hel del sjove anekdoter.
   Mød Alberte Winding i sang og 
Andreas Fuglebæk, der akkompag-
nerer med sit melodiske guitarspil.

Tirsdag d. 5. april
Kirkerne i Mørkøv
Se vor kirke!
Sted: Frydendal Kirke
kl. 19.00-20.00 
   Nu er tu-
ren kommet 
til Fryden-
dal, hvor vi 
skal høre 
om kirken 
og dens tilknytning til godset, og 
hvordan en restaurering i 2013 
fik gjort kirken lys og imødekom-
mende. Vi synger også en sang 
eller to undervejs og efterfølgende 
er der en kop kaffe i kirken.

Onsdag d. 6. april
Kirkerne i Mørkøv
Nørkleklub 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
   Vi nørkler og hygger et par 
timer. Der er kaffe på kanden, og 
vi har garn og opskrifter.
   Kom og vær med.

Onsdag d. 6. april. Svinninge
Stillegudstjeneste
Sted: Svinninge Kirke kl. 19.30
   Lad rummet, ordene, musikken 
og stilheden synke ind. Her kan 
du bare sidde og tage imod.

Onsdag d. 6. april Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6 kl. 10.00 
   Vi mødes hver 14. dag til en kop 
kaffe med brød og en god snak. 
Det er hyggeligt og kun for mænd. 
Vel mødt! 

Palmesøndag d. 10. april Jyderup 
Familiegudstjeneste
Sted: Jyderup Kirke kl. 11.00
   Kom til familiegudstjeneste i 
Jyderup kirke Palmesøndag, når vi 
skyder påsken i gang. Vi markerer 
den dag, da Jesus rider ind i Jerusa-
lem på et æsel, mens alle folk stod 
med palmegrene i hænderne. Alle 
er velkommen store og små. 
   Jyderup børnekor medvirker 
med sang og æseloptog. Andre 

børn, der har lyst til at gå med i 
æseloptog møder op lidt før kl. 
11.00 i våbenhuset.

Søndag d. 10. april Svinninge
Sognets koncert
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
   Svinninge Kirkes årlige koncert 
med et program sammensat af 
mennesker fra sognet. Der vil være 
underholdende indslag fra alle som 
har lyst til at være med. Deltagere 
vil være både børn, voksne og 
ældre, samt ansatte ved kirken og 
kirkernes kor.
   Har du selv lyst at optræde med 
musik/sang, så henvend dig gerne 
til: Kristin Lomholt tlf. 23 10 75 
42 kristinlomholt@outlook.dk
   Hvis du gerne vil synge/spille og 
har brug for akkompagnement, så 
vil en af de ansatte i kirken gerne 
hjælpe.

Mandag d. 11. april Jyderup 
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
   Kom og strik den anden mandag 
i måneden i Sognegården, hvor vi 
blandt andet strikker dåbsklude 
og andre flotte ting. Der  serveres 
kaffe og sødt til.

Torsdag d. 14. april
Kirkerne i Mørkøv
Skærtorsdagsgudstjeneste
med påskemåltid
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 16.00
   Igen i år vil Kirkerne i Mørkøv 
gerne invitere til en særlig Skær-
torsdagsgudstjeneste i Stigs 
Bjergby Kirke, hvorefter vi vil gå 
over i præstegården og i fællesskab 
spise påskelammet og de bitre 
urter. Arrangementet er gratis, og 
alle er meget hjerteligt velkomne.

Torsdag den 14. april Jyderup
Skærtorsdag –
nadvergudstjeneste og lam
   I anledning af Skærtorsdag er 
der nadvergudstjeneste i Jyderup 
Kirke. Bagefter spiser vi lammesteg 
sammen i sognegården. Det er 
gratis, men man skal melde sig til 

April

Alberte Winding
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hos Liselotte i Sognegården senest 
den 1. april pr. tlf. 40 16 21 47 | 
mail: lid@km.dk

Torsdag d. 14. april Kundby  
Skærtorsdagsgudstjeneste
og fællesspisning
Sted: Kundby Kirke kl. 16.00
   Vi genoptager den gode tradition 
fra tiden før corona.
   Der serveres påskelam eller – kyl-
ling og andre traditionelle spiser 
ved et påskemåltid.
   Middagen koster 50 kr. for voks-
ne, 25 kr. for børn op til 12 år og 
er gratis for børn under 6 år. Der 
er plads til 50 personer.
   Tilmelding senest d. 7. april til 
Ingrid Ekelund, ekelund@sport.dk  
eller 30 26 40 92.

Fredag d. 15. april Kundby
Langfredag
Sted: Kundby Kirke kl. 10.30    
   Liturgisk gudstjeneste med 
salmer, musik og læsninger.

Fredag den 15. april Holmstrup
Stemningsfuld gudstjeneste
med oplæsning
Sted: Holmstrup Kirke kl. 11.00
   Langfredag er en af kirkens 
vigtigste mærkedage, hvor vi 
mindes Jesu lidelse og død. Noget 
af den allersmukkeste musik er 
netop skrevet til langfredags-
teksterne. Vi hører stemningsfuld 
musik imellem oplæsningerne.

Mandag d. 18. april
Kirkerne i Mørkøv
Luk lyset ind 
Sted: Skamstrup Forsamlingshus 
kl. 9.00 og Skamstrup Kirke 10.30
   Her ved forårstid står hele Skam-
strup by sammen om at lukke lyset 
ind.
   Vi begynder i Forsamlingshuset, 
hvor vi byder på kaffe og morgen-
brød og synger lidt.
   Der klippes påske- og forårspynt 
til grenene i våbenhuset. Så går 
vi til kirken, hvor der er en kort 
børnegudstjeneste kl. 10.30, hvor 
børnekoret er med.

   Herefter går vi til møllen, hvor vi 
leder efter påskeæg.

Onsdag d. 20. april Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6 kl. 10.00 
   Som et nyt initiativ mødes mænd 
til en kop kaffe med brød og en 
god snak. Vi mødes hver 14. dag, 
onsdag i lige uger kl. 10.00. 
   Det er hyggeligt og kun for 
mænd. Vel mødt! 

Torsdag d. 21. april
Kirkerne i Mørkøv
Højskolesang 
Sted: Rosenvænget kl. 14-16
   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. Vært er Elze Steen, som er 
tidligere brugerrådsformand på 
Elmelunden. Vi drikker kaffe un-
dervejs, og organisten spiller til.

Lørdag d. 23. april Kundby
Lørdagssang
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 14.00 
   Velkommen til at dyrke eller 
genopfriske dit kendskab til den 
danske sangskat. Den er for alle. 
Vi synger fra den nyeste Højskole-
sangbog, snakker og drikker kaffe

Tirsdag d. 26. april Kundby    
Forårskoncert med
New Gospel Voices
Sted: Kundby Kirke kl. 19.30
   Det lokale gospelkor, New 
Gospel Voices, giver koncert. Koret 
ledes af Christian Wandel, der er 
uddannet fra Konservatoriet. Koret 
består af amatørsangere, der nyder 
glæden og fællesskabet i gospelsan-
gen.
   Denne aften vil publikum mærke 
den helt særlige stemning, når de 
smukke gospeltekster kommer til 
deres ret i kirkerummet. Gospel-
repertoiret spænder bredt. Fra den 
kendte salme ”I østen stiger solen

op” – sunget i en medrivende
gospel version – til originale gamle 
sange, sunget af slaver i tidernes 
morgen, samt sange skrevet i nyere 
tid.   
   Dørene åbnes for publikum kl. 
19.00. Der er gratis entre.

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

Torsdag d. 28. april Kundby
Strikkecafé
Sted: Kundby konfirmandstue
kl. 19.00-21.00
   Strikkecaféen er åben for alle 
interesserede. 

Fredag d. 29. april Svinninge
Mandeklubben mødes
Sted: Svinininge Sognehus
kl. 14.30
   Her er et frit fællesskab – særligt 
for mænd – hvor man kan dele 
stort og småt med hinanden, tage 
et spil og få en kop kaffe med kage.  

Søndag d. 1. maj Svinninge
Koncert med
Jyderup Sangkor
Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00
  Her har du muligheden for at 
stifte bekendtskab med et kor, der 

Maj

New Gospel Voices
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fylder 100 år i 2025. Den danske 
sangskat er rammen om korets 
musikalske virke og flettes sammen 
med andre genrer - pop, swing, 
viser, standards, salmer og gospel.

   Korleder og dirigent Ulla 
Hempel har sammensat et alsi-
digt, iørefaldende og livgivende 
program, og koret ledsages af dets 
faste musikere.
   Velkommen til en dejlig og 
stemningsfyldt koncert. Der er fri 
entré.

Søndag den 1. maj Holmstrup
Pilgrimstur med
efterfølgende gudstjeneste
Sted: Holmstrup Kirke kl. 13.30
   Vi mødes ved Holmstrup Kirke, 
hvor alle interesserede er velkomne 
til en pilgrimsvandring i det 
smukke forårsvejr.
   Vi begynder og slutter ved 
Holmstrup kirke – en ny og spæn-
dende rute på omkring 8 km. Der 
er indlagt pause undervejs, hvor 
vi nyder vores medbragte mad og 
drikkelse. Husk de gode travesko. 
Efter turen er der andagt i kirken 
og efterfølgende kaffe og kage.
   Vi glæder os til at se jer alle – 
ikke mindst til en dejlig tur i 
vores pragtfulde naturområde.

Tirsdag d. 3. maj Jyderup 
Se vor kirke! Jyderup
Sted: Jyderup Kirke
kl. 19.00-20.00
   Denne aften fortsætter vi vores 
stafet i De ni sogne, hvor vi skal 
rundt i alle vores kirker hen over 
året. Vi er nu nået til Jyderup 
Kirke, hvor vi blandt andet skal se 
på alterbillede og de smukke 

kalkmalerier.
   Vi slutter af med en kop kaffe i 
Kirsebærlunden i den nye del af 
kirkegården. 

Onsdag d. 4. maj. Svinninge
Stillegudstjeneste
Sted: Svinininge Kirke kl. 19.30  
   Lad rummet, ordene, musikken 
og stilheden synke ind. Her kan du 
bare sidde og tage imod.

Onsdag d. 4. maj Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6 kl. 10.00 
   Vi mødes hver 14. dag til en kop 
kaffe med brød og en god snak. 
Det er hyggeligt og kun for mænd. 
Vel mødt! 

Onsdag d. 4. maj
Kirkerne i Mørkøv
Nørkleklub 
Sted: Stigs Bjergby Præstegård
kl. 10.00-12.00
   Vi nørkler og hygger et par 
timer. Der er kaffe på kanden, og 
vi har garn og opskrifter.
   Kom og vær med.

Mandag d. 9. maj Jyderup 
Vi strikker
Sted: Jyderup Sognegård
kl. 14.00-16.00
   Kom og strik den anden mandag 
i måneden i Sognegården, hvor vi 
blandt andet strikker dåbsklude 
og andre flotte ting. Der  serveres 
kaffe og sødt til.

Onsdag d. 18. maj Jyderup 
Mændenes Mødested
Sted: Graverboligen,
Ny Kirkevej 6 kl. 10.00 
   Vi mødes hver 14. dag til en kop 
kaffe med brød og en god snak. 
Det er hyggeligt og kun for mænd. 

Torsdag d. 19. maj
Kirkerne i Mørkøv
Højskolesang
Sted: Smededal Efterskole
kl. 14.00-16.00
   Denne dag afholdes højskolesang 
på efterskolen Smededal. Se mere i 
omtalen på side 5.

Onsdag d. 25. maj
Kirkerne i Mørkøv
Spaghettigudstjeneste
- til vejrs 
Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00 
   Gudstjeneste i børnehøjde, hvor 
alle er velkomne – store som små, 
forældre, bedsteforældre, venner og 
naboer. Det er hyggelig og afslap-
pet, og der er noget for både øjne, 
ører og mund. Bagefter spiser vi 
sammen i præstegården. Det er 
gratis. Tilmeld jer meget gerne 
på sms: 40 16 21 47 eller mail: 
lid@km.dk, men hvis man ikke 
har nået at tilmelde sig, er man 
alligevel meget velkommen. Der er 
mad nok til alle.

Fredag d. 27. maj Svinninge
Mandeklubben mødes
Sted: Svinininge Sognehus
kl. 14.30
   Her er et frit fællesskab – særligt 
for mænd – hvor man kan dele 
stort og småt med hinanden, tage 
et spil og få en kop kaffe med kage. 

Tirsdag d. 31. maj
Kirkerne i Mørkøv
Sangaften: Pinse, forår
og tidlig sommer
Sted: Skamstrup Præstegård
kl. 19.30
   Organist Michael Roepstorff 
og kirkesanger Mona Hoelgaard 
inviterer til forårssangaften i 
præstegården. Vi skal synge sam-
men fra Højskolesangbogen og 
høre bredt fra den danske sangskat. 
   Velkommen til fællessang, lidt 
godt til ganen og hyggeligt samvær. 
   Alle er meget velkomne.
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Gudstjenester på ældrecentrene
Rosenvænget
Torsdag d. 3. marts KAB
Torsdag d. 7. april KBF
Torsdag d. 5. maj KAB

Alle er kl. 14.00.

Elmelunden
Onsdag d. 9. og 23. marts
Onsdag d. 6. og 20. april
Onsdag d. 4. og 18. maj

Alle er kl. 14.30

Svinninge Ældrecenter
Tirsdag d. 1. marts DTH
Tirsdag d. 5. april DTH
Tirsdag d. 3. maj LW

Alle er kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder
Stigs Bjergby-Mørkøv- 
Skamstrup-Frydendal

Torsdag d. 24. marts
i Stigs Bjergby

Torsdag d. 28. april
i Skamstrup

Torsdag d. 19. maj
i Stigs Bjergby

Møderne afholdes i
præstegården kl. 19.30.

Kundby
Tirsdag d. 15. marts
Tirsdag d. 19. april
Tirsdag d. 17. maj
Møderne afholdes 
i konfirmandstuen kl. 16.00.

Hjembæk-Svinninge
Torsdag d. 31. marts
Torsdag d. 21. april
Torsdag d. 19. maj
Møderne afholdes i Sognehuset, 
Kirkevej 4, kl. 16.45.

Jyderup
Torsdag d. 31. marts
Torsdag d. 28. april
Torsdag d. 19. maj
Møderne afholdes i Sognegården, 
Elmevej 11, kl. 18.00

Holmstrup
Tirsdag d. 8. marts
Tirsdag d. 12. april
Tirsdag d. 10. maj
Møderne afholdes i Sognegården, 
Elmevej 11, kl. 19.00

Jeg er en ganske almindelig pige i min bedste alder, og 
har det meste af mit liv boet i og omkring Roskilde, 
men flyttede til det naturskønne Vestsjælland i januar 
2013.
   I oktober 2013 stoppede jeg på arbejdsmarkedet og 
har siden nydt det frie liv, hvor jeg bl.a. holder hus og 
hjem, passer børnebørn, går skønne ture i naturen og 
bruger mine kreative evner.
   Jeg slapper virkelig af, når jeg står foran lærredet. 
Det er altid spændende at se, hvad der kommer frem, 
da jeg sjældent lader mig styre mod, at det skal ligne 
noget. Jeg leger med farverne, og via dem skaber jeg et 
motiv, en historie, et landskab eller andet, som sætter 
fantasien i gang. Indimellem prøver jeg også at male 
efter et foto, et maleri eller lign.
   Jeg maler både med olie og akryl og nogle gange 
direkte med fingrene. Men ellers er det pensel, rulle, 
svamp og spartel, der bliver brugt. Jeg lægger mange 
lag farve ovenpå hinanden, hvilket giver dybde i mine 
billeder.
   Jeg laver også collage – lægger forskellige papirarter/ 
farver ovenpå hinanden og former en historie med 
akrylfarver bagefter.

Ann-Lis maler både med pensel, rulle og svamp og nogle 
gange direkte med fingrene.

   Da jeg stadigvæk er under udvikling, eksperimen-
terer jeg meget, og har derfor også svært ved at finde 
min stil – hvilket giver mange slags forskellige billeder.
   - Kom forbi Jyderup Sognegård og se nærmere på 
mine værker.

“Jeg slapper af foran lærredet”
Ann-Lis Kelleklinte udstiller i april, maj og juni måned i Jyderup Sognegård
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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

Marts
Fredag d. 4. kl. 18.00 F-aften for hele familien v. Niels Jørn Fog i Hørve  
   missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve.
   Tilmelding se nederst.
Mandag d. 7. kl. 19.15 Generalforsamling
Mandag d. 2. kl. 19.15 Trosbekendelse v. Lennart Grønkjær-Davidsen

April
Fredag d. 1. kl. 18.00 F-aften for hele familien v. Michael Nørgaard i 
   Hørve missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve.  
   Tilmelding se nederst.
Mandag d. 4. kl. 19.15 * En trofast og barmhjertig ypperstepræst,
   Hebr 2, 14-18 v. Karsten Christensen

Maj
Mandag d. 2. kl. 19.15 * På vej v. Gert Nicolajsen
Fredag d. 6. kl. 18.00 F-aften for hele familien v. Carsten Jensen i Hørve 
   missionshus, Vallekildevej 13, 4534 Hørve.
   Tilmelding se nederst.
Mandag d. 16. kl. 19.15 * Joels bog kap 1 ved Christian Maymann
Mandag d. 30. kl. 19.15 * Joels bog kap 2 ved Christian Maymann

Alle er velkomne til møderne! Hvis du/I ønsker at deltage i fællesspisnin-
gen ved F-aftnerne, er prisen 25 kr. Makspris pr. husstand 100,-. Tilmeld-
ing 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
For nærmere oplysninger kontakt:
Finn Hansen - telefon: 30 32 24 08
Mail: finn.agnete@hansen.mail.dk

* betyder Videomøde

Bliv våger
– og skab tryghed i de sidste 
timer af et menneskes liv

Ældresagens vågetjeneste i Torn-
ved/Svinninge søger stadige nye 
vågere. Det handler om at give 
menneskeligt nærvær til så mange 
som muligt, når de forlader denne 
verden. Målet er, at ingen skal dø 
alene. Så hvis du er interesseret i 
at blive våger – eller har brug for 
en til at våge, kan du kontakte 
Vågetjenesten på mail, vaagetjene-
sten@gmail.com, ringe til Helene 
Sabransky og Edel Mogensen på
tlf. 23 90 00 07.



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 Amalie Joensen
Tværvej 14, 4450 Jyderup
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf: 29 37 62 95
lajo@km.dk - Mandag fridag.

Sognepræst
Karin Wandall
Kontor: Elmevej 11, 4450 Jyderup
Tlf.: 60 59 95 12
kkw@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

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

Kirkebil - tilbydes til gudstjenester 
kl. 11.00 i Jyderup Kirke. Bestil 
hos Agnete på 51 21 30 33 senest 
fredag kl. 16.00, hvis du vil i kirke 
den følgende søndag.

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

Jyderup og Holmstrup
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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

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

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

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

Graver Skamstrup og Frydendal 
Gitte Hansen 
Skamstrupvej 64, Skamstrup 
4440 Mørkøv 
Tlf.: 21 34 46 65 
gitte@skamstrupkirke.dk 

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

Organist 
Asbjørn Dalbjerg 
asdal12345@gmail.com

Kirkesanger 
Gittelis Hansen, tlf.: 21 69 22 17 

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

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

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

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 

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.: 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 
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