Søndag den 1. november
kl. 16.00 i Ugerløse Kirke

Allehelgensgudstjeneste
med Inger Petri og
Therese og Jesper Ankjær
Ugerløse Kirke skaber Allehelgensøndag en
smuk og stemningsfuld gudstjeneste, som
ramme for sorg, kærlighed og håb for alle
som har mistet i år eller årene som er gået.
Det er en tradition at Inger vil synge, Therese
vil spille cello og Jesper vil tage flygelet, og
navnene på alle som er gået bort i året vil
blive læst op og tændt lys for.

Søndag den 1. november kl. 19.00 i Sdr. Asmindrup Kirke

Musik i mørket – koncertgudstjeneste
For mange mennesker er Allehelgen en helt
speciel højtid, præget af både sorg og kærlighed. I år vil der være mulighed for at deltage i en stemningsfuld aftengudstjeneste i
smukke Sdr. Asmindrup Kirke. Her vil der
bl.a. være eftertænksomme læsninger og lystænding ved Sophie Juel, samt lyrisk musik
ved organist Louise Vase og guitarist/bassist Mette Tjagvad. Toner og ord binder gudstjenesten sammen, og man kan
komme præcis, som man er og med de følelser, man nu engang indeholder, og
blot være tilstede i dette helt særlige rum. Vi glæder os til at dele en lysende musikalsk stund med jer, når novembermørket har gjort sit indtog. Vel mødt!

Torsdag den 5. november kl. 17.00 i Tveje Merløse Kirke

Tanker og toner - 30 minutters koncert
Denne torsdag synger Pauline Sæther for os. Pauline
har sunget store partier i et utal af musicals og operaer bl.a. Jyske Opera, Østre Gasværk, Lorry og Folketeatret. Hun har desuden været sangcoach på bl.a.
“Grease” i Hørsholm og “Cabaret” på teatret Vestvolden. Pauline synger med stort nærvær og indlevelse og er hjemme i mange genrer. Denne korte
koncert byder på både kirkemusik og musical-indslag. Organist Hanne Nebeling akkompagnerer.

Mandag den 9. november kl. 19.00 i Sdr. Asmindrup Kirke

Klassisk kammermusik for violin,
cello og fagot
Corona spændte i foråret ben for
denne koncert, men vi glæder os
over, at det har været muligt at finde
en ny dato i november, hvor vi i stedet kan invitere til frisk og sprudlende klassisk kammermusik, spillet
af tre unge, nyudklækkede/ikke helt
færdiguddannede musikere, som sideløbende med konservatoriestudierne spiller både som freelancemusikere i di-

verse skandinaviske og tyske orkestre og når lejligheden byder sig også som solister. De tre unge kvinder spiller henholdsvis violin, cello og fagot – en noget usædvanlig instrumentsammensætning, men ikke desto mindre har de fundet
originalmusik for netop sådan en trio fra hele tre århundreder frem, som de vil præsentere for os i vores gamle/nyrenoverede kirkerum. Undervejs vil de også fortælle
lidt om den musik, som de spiller. Trioen består af: Ingegerd Deckert, violin – Marie
Louise Lind, Cello samt Kirstine Lassen, fagot.

Musik-kalender
25 sogne i Holbæk kommune

Lørdag den 28. november kl. 16.00 i Undløse Kirke

Julekoncert med
operasanger Jens-Christian Wandt
Julen er musikkens fest. Vi bringes i julestemning med de
mest elskede af julens salmer, præsenteret med små anekdoter og historier om de salmer der synges, men også om
tanker ved juletid. Jens-Christian Wandt er kendt fra Verdensballetten og julekoncerten fra Skagen Kirke, som TV2
sender hvert år ligesom han har sunget ved DR´s nytårsgudstjenester. Med corona-afstand plads til 56 deltagere –
derfor tilmelding pr. telefon 59 18 93 77.

Søndag den 29. november kl. 15.00 i Kirkeladen

Julekoncert med kirkens kor

September - Oktober - November 2020

Den efterhånden traditionsrige julekoncert finder sted den sidste søndag
i november - som i år er første søndag
i advent. I skrivende stund kender vi
ikke corona-restriktionerne så langt
ude i fremtiden, så hold øje med plakater, facebook, nyhedsbreve og hjemmeside for information når vi nærmer
os. Indtil videre regner vi med at holde
koncerten i Kirkeladen, da det giver
mulighed for flere deltagere.
Vi synger julemåneden ind med skønne klassikere, flotte nye sange og salmer og
dejlig fællessang. Bagefter er der et let jule-traktement, hvis det er forsvarligt. Det
er gratis at deltage og alle er velkomne til en stemningsfyldt stund med elsket og
velkendt julemusik.

Søndag den 29. november kl. 16.00 i Holmstrup Kirke

Julekoncert med
Det Kgl. Danske Musikkonservatories Børnekor
Børnekoret giver mange
koncerter i ind- og udland, og denne eftermiddag skal vi høre koret
synge julen ind. I repertoiret vil der også være
fællessange. Koret ledes
af Bente Colding-Jørgensen, der er uddannet
fra DKDM i kor- og ensembleledelse.

Hagested og Gislinge • Jyderup og Holmstrup
Kundby • Nr. Jernløse og Kvanløse • Orø
Sdr. Jernløse og Søstrup •Skt. Nikolai
Soderup og Kr. Eskilstrup
Svinninge og Hjembæk • Tuse og Butterup
Tveje Merløse • Tølløse • Udby og Hørby
Ugerløse • Undløse og Søndersted • Vipperød
Gratis entré med mindre andet er angivet.
Flere oplysninger om de enkelte arrangementer
fås på sognets hjemmeside.

Søndag den 30. august kl. 11.00 i Tveje Merløse Kirke

Sommerfest med livemusik og høstgudstjeneste i det fri
Vi holder høstgudstjenesten ud i haven bag
Den Gamle Skole. Efter gudstjenesten holder
vi sommerfest, hvor vi spiser frokost sammen. Mad kan selv tage mad med eller bestille
en picnic-kurv til kr. 50,- på kirkekontoret senest den 26. august. Efter frokosten er der
live-musik ved Helle Nerup trio som spiller
danske sange gennem tiderne.
Det musikalske venskab mellem Helle Nerup
(sang, guitar), Michael Vogelius Larsen (keyboard) og Stig Andreasen (bas) startede for
22 år siden. I mange år var det standard jazz og latin, der udgjorde det musikalske
fundament. De senere år har de i højere grad taget fat i den nordiske musik, både
jazzsange og egne arrangementer af en række danske sange, salmer og revyviser.
I foråret 2020 var trioen i studie og indspille Helles helt nye, danske sange. Til sommerfesten i Tveje Merløse spiller de et blandet repertoire af danske sange, som
man kender, og sange fra deres EP, som udkommer til efteråret.

Onsdag den 9. september kl. 19.30 i Jyderup Kirke

The Classical
The Classicals er en ny trio på den danske jazzscene der fortolker de største klassiske værker
gennem tiderne. Melodier fra den klassiske
verden får ny energi i jazzede versioner, og der
åbenbares nye sider af de tidløse kompositioner. Vi møder Carsten Skov (vibrafon), Peter
Marott (tompet) og Ida Hvid (kontrabas).

Søndag den 13. september kl.14.00 i Ugerløse Kirke

Høstgudstjeneste og kagebuffet
I år har vi særligt fokus på klima og omsorg for jorden. Det sker i forbindelse med
at vi fejrer at Ugerløse Kirke er er blevet Grøn
kirke. I samme anledning byder vi velkommen
til årets konfirmander og forældre - efter gudstjenesten vil der være et kort møde i kirken
med jer.
Duoen Ravdal som består af Tobias Dahl og
Nathasja Vosgerau vil give gudstjenesten en
klang af nordisk folkemusik.
Efter gudstjenesten vil der være et festligt kagebord - til det søger vi frivillige som vil bage ud fra temaet: Min favoritkage! Er du
interesseret i at dele din favoritkage med andre så kontakt Sara Mikaelsson vedr.
det praktiske på tlf. 26 84 67 91. Kagebuffeten vil foregå i Ugerløse kirkes nyindrettede sognegård, så kom og spis dejlig kage og se vores ”nye” sognegård.

Onsdag den 16. september, 30. september, 28. oktober
og 25. november kl. 17.15 i Sdr. Asmindrup Kirke

Søndag den 4. oktober kl.16.00 i Ugerløse Kirke

Fyraftenssang

Den nordiske melodi - lyriske
og dansende udtryk

I november udkommer den 19. udgave af Højskolesangbogen. Sangbogen har fået en sand renæssance de seneste år, ikke mindst dette forår med
morgensang og fællessang med Phillip Faber. Derfor vil det kommende år stå i Højskolesangbogens
tegn til fyraftenssang i Sdr. Asmindrup. Vi ved, at
der bliver optaget ca. 150 nye sange i den kommende udgave, 9 af dem er allerede
offentliggjort. Disse 9 vil vi se nærmere på og synge os igennem dette efterår. I
november skal vi så se på og synge fra den nye udgave af Højskolesangbogen.

Søndag den 20. september
kl. 10.30 i Svinninge Kirke

Høstgudstjeneste
– med fløjtenist og auktion
Clara Guldbergsen Ravn kommer og festliggør gudstjenesten med sit dejlige blokfløjtespil. Bagefter i Sognehuset er
der frokost og mere underholdning ved Clara.
Clara tog i 2018 sin solisteksamen fra Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Clara har vundet Jacob Gades Talentpris
samt musikkonkurrencen EAR-ly 2018.

Torsdag den 24. september kl. 19.30 i Kirkeladen

Rytmisk Kirkemusik med
MADS GRANUM KVINTET
Regitze Glenthøj – vokal, Mads Hansen –
saxofon, Mads Granum – piano, Thomas
Ovesen – kontrabas, Ricco Victor - trommer
og percussion. Mads Granums fjerde og seneste album er udgivet i november 2017. Albummet blev lanceret på Mads Granums
Facebook-side og Youtube-kanal med ti musikvideoer over ti søndage. I den første af de
ti musikvideoer hører vi Johannes Møllehaves fantastiske salme “Vi trækker streger”,
og Møllehave indleder selv med at fortælle om salmen i et interview. 1. december
2017 udgav Mads Granum nodehæftet RYTMISK KIRKEMUSIK i Danmark og Norge
med 10 nye salmer, 6 korsatser og 8 orgelpræludier. Mads Granum kvintetten vil
denne aften spille udpluk af den efterhånden store produktion af nye salmer og kirkemusik. Da vi kun må være 65 i Kirkeladen skal billetter reserveres på forhånd via
kirkens hjemmeside eller facebookside. Hvis der ikke er flere tilgængelige billetter,
kan man kontakte kirkekontoret og blive sat på venteliste. På selve koncertdagen
åbnes dørene kl. 19.00. Der er u-nummererede pladser. Kl. 19.20 udløber reservationen, og evt. ledige pladser gives væk. Der er gratis adgang.

Fredag den 25. september, 30. oktober og
20. november kl. 16.30 i Skt. Nikolai Kirke

Fyraftenskoncerter
v. Jytte Lundbak
Lyt til en halv times orgelmusik i kirken.

Gudstjenestekoncert:
Velkommen til en musikalsk gudstjeneste, med Louise Vase og Mette Tjagvad som vil spille og synge en række
lyriske nordiske viser og sange fra flygel, guitar og bas. Det vil være flerstemmige sange og medrivende melodier inspireret af nordiske toner som præger fx
Edvard Grieg. Musikken vil også pege hen imod jazz, tango og improvisationsmusik. Så kom til en usædvanlig musikalsk gudstjenestekoncert!

Søndag den 11. oktober kl. 16.00 i Svinninge Kirke

Trio til tiden
Trio til Tiden optræder med deres egne kompositioner: nye mariasange, musik til tekster
fra Højsangen samt til tekster af nulevende
salmedigtere.
Trioen fokuserer på kirkens forskellige tider:
højtider, lavtider, forårstider, sommertider,
vintertider, påske, pinse, jul, bebudelse og
fest... alletiders musik til alle tider!
Stilen er forskelligartet – og musikerne skifter gerne mellem lys og mørke i arrangementerne. En koncert med plads til både
refleksion og menighedssang.
Trio til tiden består af Tine Hagedorn-Olsen, mezzo sopran og kirkesanger i Orø
kirke, Lars Frederiksen, fløjtenist v. Det Ny Teater, Klaus Frederiksen, Fagottist
v. Det Kgl. Kapel og Nina Frederiksen, freelance organist, pianist og komponist/arrangør. Der er fri entré og et let traktement efter koncerten.

Søndag den 25. oktober kl. 16.00 i Holmstrup Kirke

Koncert med Lise Hjørne
Lise Robenhagen Hjørne har en glødende interesse for klassisk sang og musik. Hun har uddannet sig som sopran og vil til koncerten synge
Mozart, Händel og Debussy - med kirkelige tekster. Lise Hjørne akkompagneres af pianist Anita
Hyldgård Samsing.

Søndag d. 25. oktober kl. 15.00 i Kvanløse Kirke

Efterårskoncert med ”KING MEMPHIS”
alias Erling Birkeholm
Jamen, er det ikke? Næh, det er ikke Elvis Presley;
men derimod KING MEMPHIS!
KING MEMPHIS er en dansk kunstner, der har opbygget Skandinaviens største "Tribute to Elvis
Show". Når han går på scenen, er der lagt op til det
helt store hyldestshow. Iført det kendte hvide
jumpsuit, ikke kun bevæger han sig - Nej, hans
stemme er så tæt på Elvis, at mange efter et show
har troet, at han mimede til Elvis´s stemme. Velkommen til en forrygende koncert – gratis adgang.
Efter koncerten vil der blive budt på lidt at drikke.

