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Skyerne gråner og løvet falder
Hvert år når vi kommer til den 1 søndag i advent glæder jeg mig sådan til at synge salmebogens nummer 733, Skyerne gråner og løvet
falder.
Den balancerer så smukt mellem vemod og
håb og sammenkæder på fineste vis de stærke
nordiske myter, naturen og kristentroen.
Og hvem kan ikke genkende billedet af
skyerne der gråner og løvet der falder som
Grundtvig benytter her i hans store i efterårsvintersalme. Den tager netop udgangspunkt
i det lidt vemodige efterårsfænomen, at løvet
falmer på træerne, inden den første nattefrost
får bladene til nærmest at eksplodere i et farve-orgie i gule-røde-brune farver, inden de
drysser ned på jorden og samles i bunker. Til
glæde for børn og til gene for de voksne der må
fjerne dem, inden vinterens storme driver gæk
med os flytter dem rundt på ny.
Grundtvig skrev salmen som et digt i 1847
med titlen »Efteraaret« men det blev først offentliggjort i december 1849 i tidsskriftet
»Danskeren« som Grundtvig stort set egenhændigt skrev og udgav gennem årene 184851. ”Danskeren var et nationalt vækkelseskrift.
Digtet blev i ”Danskeren” efterfulgt af en
artikel om »Tidernes Tegn eller Jule-Mærkerne i Norden«, og det handler ikke om julemærker, man kan sætte på juleposten, sådan som
vi måske tænker, men om tegn på julen. Digtet
eller salmen bliver udgivet midt under den første slesvigske krig, også kaldet treårs-krigen,
fra 1848-50.
Offentliggørelsen af digtet var absolut ikke
tilfældigt valgt. Grundtvig ville, at digtet skulle blive en sang der billedligt og åndeligt kunne kalde på det urgamle nordiske solhverv
midt i treårskrigens mørke og trængsel.
Digtet kan derfor ses som en opmuntring
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til det danske folk midt under krigens mørke.
Måske vi i vores tid også kan se det som opmuntring og en lysbringer her midt i det mørke, og i al den besvær Corona-pandemien har
kastet over adventstiden og den forestående
julefejring.
Tiden var altså formørket af den truende
og overhængende fare for krig sydfra. Men
Grundtvig formår at få både håb og vemod
med i salmen, som han skrev lige før advent
og jul 1847. Og det gør han ved at fremkaldte
tanken på det gamle nordiske solhverv og dermed på lyset midt i mørket.
Men her stopper Grundtvig jo ikke – og
det er det der gør salmen så storslået. For
Grundtvig vidste, at danskerne kun ved troen, ved den kristne tro, kunne bevare håbet om,
at Guds kærlighed ville kunne vende vinteren
og igen lade lyset, livet og dagen vinde kraft
på ny. Derfor hjælper hedenskabets »gråd for
Balder« heller ikke, når vinter-isen i hjerterne
skal optøes. De glædesløse tårer for Balder vil
kun fryse til is. Skal lyset og dagen vinde kraft
på ny og skal ånden styrkes, må kristentroen
til. Det er Guds kærlighed der vender vinteren
Salmens første to vers har omkvædet: »Og
dog bære blus vi med glæde!«, hvor ordene og
dog betyder: på trods af!
Nej, solhvervet, hvor dagene længes, hvor livet, kraften og hjertevarmen vender tilbage, er
det eneste, der duer. Bladene vendes, og dagene
længes, hedder det i salmen. Og bladet er her
et billede på at folkesjælen skal vendes mod
kristentroen og kristenlivet. Tvivlens og den
blinde skæbnetros fimbulvinter skal forvandles i troens solskin og varme. Isen, mørket og
vinteren i Nord smelter, flygter og viger når
den spirende livs og lyssejr vindes med Frelserens fødsel – barnet i krybben.

Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

Hjerterne vakler, når højt de banke,
drages til fuglenes spor,
lyset dog sejrer, den mørke tanke
flygtende synker i jord.
Derfor bære blus vi med glæde!

Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visner i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivner af kuld.
Og dog bære blus vi med glæde!

Salmerne klinge og klokker kime,
spotter med sneen ved jul,
vinteren må sig med våren rime,
smelte for solen i skjul.
Derfor bære blus vi med glæde!

Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vintren endes,
lærkerne synger i sky.
Derfor bære blus vi med glæde!

Troende hjerter i vinterløbet
føder den liflige vår,
trykker den til sig i barnesvøbet
med et lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!

Årene skifter af gru for ælde,
skjaldene giver dem ret,
fuglene alle hvert år må fælde,
ellers de fløj ej så let:
Derfor bære blus vi med glæde!

Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!

Fuglene flyver som vind på vinger
let over vildene hav,
skjaldene flyver, som rimet klinger,
glat over slægternes grav.
Derfor bære blus vi med glæde!

De sidste tre vers af salmen fortæller, hvordan julesalmerne og juleklokkerne spotter
med sneen ved juletid, hvilket kan betyde, at
sneens kulde skal føle sig truet af hjertevarmen i julens salmer! Vinteren må trække sig
tilbage, når vårens varme smelter dens kulde
og sne.
Vi synger i år nogle af vore julesalmer udenfor, til den udendørs julegudstjeneste som corona restriktionerne har tvunget os ud i. Men

N.F.S. Grundtvig 1847.

mon ikke også vores fællessang af julens salmer, kan bringe varme i hjerte og sind.
Det er de troende hjerter, der bliver fødselshjælper for den liflige vår. Det sker, fordi
»Betlehems-Barnet i Krybbe-Rummet« bliver
et tegn på den evige vår. Det har det troende hjerte nemlig fornummet eller fornemmet/
kunnet mærke. Og derfor kan vi bære blus med
glæde!
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Æbleskivens
historie

Hvad har æbleskiver med Jesus at gøre, tænker du måske. Nu skal du bare høre:
Æbleskiver er en rigtig dansk juletradition,
der går mere end 300 år tilbage. Den ældste trykte opskrift på æbleskiver er fra 1703.
Æbleskiver blev regnet for en stor delikatesse, og karle og piger på gårdene fik hvert år
et bestemt antal æbleskiver som en slags julekurv. Dengang var det rent faktisk en tynd
æbleskive vendt i mel og æg, og derefter stegt
i smør på en pande. Senere blev det til skiver af æble indbagt i en gærdej og bagt i en
hulpande. Man spiste dem ofte i juledagene,
og de fik mange steder en evangelisk betydning, som æggene til påske er et billede på
Jesu opstandelse. Æggeskallen er her et billede på Jesu grav, som brydes, da solen står
op påskemorgen.
Æbleskiven blev et billede på, hvordan vi
skal tage imod det glædelige budskab om
Jesu fødsel. Som Maria måtte gøre plads til
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Jesus både med krop og sjæl, mens hun var
gravid, så glæden kunne fulde hende helt, da
han blev født julenat – således skal også vi
forberede os i adventstiden, så glæden over
Jesu fødsel kan fylde os helt. I kan sikkert selv
se for jer, hvordan det billede kunne fungere
med en gærdej, der hævede, og et sødt æble
indeni, når man spiste den.
Vi mennesker har altid forstået at bruge
maden, som en del af vores trosliv. Og det er
der god grund til. Tro næres ikke kun af tanker og ord, men også af det vi sanser og oplever. En smuk solopgang eller solnedgang.
Den klare blå himmel. Det levende lys i mørket. Gaverne under juletræet, der minder os
om den gave Jesus er til alle mennesker - og
at det er hans fødselsdag vi fejrer juleaften.
Ja, juletræet i sig selv er jo et billede på Livets
træ, som korset er et billede på det evige liv.
Der er masser af dejlige måder, vi kan

Stor
portion
æbleskiver
med gær
500 gr mel
1 tsk sukker
Stødt kardem
omme
0,5 liter lunken
mælk
3 æggeblomm
er/3 hvider
25 gr gær
Små skiver æ
ble med skal

minde os selv om, hvad advent og juletiden
egentlig handler om: Det lille barn, der er
alle menneskers frelser. Han sætter os fri af
alt det, der holder os fanget i vores liv, så vi
kan rette ryggen og trække vejret frit, og opdage himlen over vores hoveder. Han fylder
os med tro på kærlighed og godhed, og får os
til at tænke på andre end os selv. Han minder
os om glæden og varmen og lyset.
Den moderne frosne æbleskive fra Brugsen
eller Netto, kan ikke give os den oplevelse eller sætte tanker i gang om livet og Gud. Men
den hjemmelavede æbleskive kan måske. Så
her er en gammel opskrift på en rigtig æbleskive, som I kan prøve derhjemme, mens
i tænder adventskransen og taler om alt det,
der er at være glad for og taknemmelig for,
selv i denne tid fuld af restriktioner.
Glædelig jul!

Bland mel, su
kker og kard
emomme. Lun
mælken, og o
pløs
gæren heri. T
ilsæt melblan
dingen og 3 ægg
eblommer.
Dejen stilles v
armt i to timer
,
for at den kan
hæve. Lige fø
r
bagningen pis
kes æggehviderne og de fo
ldes i dejen. E
n
æbleskivepan
de ophedes, o
g
i hvert hul hæ
ldes lidt smel
tet
smør. Hullet fy
ldes halvt me
d
dej, og en æb
leskive lægge
si
midten. Når æ
bleskiverne b
eg ynder at bliv
e brune, vend
es
de med en ga
ffel og bages
ly
sebrune på den
anden side. D
et
er en stor port
ion, egnet til fe
st.

Kilde: Madhist
or
(Else-Marie Bo ie.dk
yhus )

Sognepræst Lene Hjære Østergaard
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Skal Jesus
have mundbind på?
Hvert eneste år til Jul fejrer vi, at Jesus blev
født. For de flestes vedkommende sker der på
sammen måde hvert år.
Mange af os kommer til julegudstjenesten
og hører beretningen om dengang, Jesus blev
født i en stald og lagt i en krybbe, en kold nat
ved Betlehem. Og om aftenen holder vi juleaften med dejlig mad og gaver og juletræ.
Familier samles, hvor de kan – eller savnes,
hvor de ikke kan.
Og meget er igen i år, som det plejer. Selvom året har budt på store udfordringer og
trange tider for fællesskab og nærvær, så er
mit bud, at vi alle alligevel vil prøve, om det
ikke kan blive som det plejer til jul. For det er
en del af julen jo også; at traditioner holdes i
hævd, at maden ligner lidt de foregående års
julemad, og juletræet er pyntet tidligere geSIDE 6

nerationers pynt. Hver familie har sine traditioner, som man prøver at holde i hævd.
Men noget er anderledes i år. For året har
tvunget os til at tænke anderledes. Hvor mange – og hvem – kan vi være hjemme i stuerne?
Og julefrokosten i familien – går det an i år?
Julegudstjenesten i Store Tåstrup bliver
også anderledes. Den rykkes ned i hallen i
Merløse, så vi kan være der alle sammen –
med god afstand mellem stolene.
Det bliver ikke, som det plejer, men det
overlever vi nok.
For det centrale i julen er jo stadig, at Gud
lod sin søn føde ind i menneskets verden for,
at tage vores liv og død på sine skuldre. Sårbar og skrøbelig kom Jesus til os – i skikkelse
af et menneske som du og jeg – og samtidig
med guddommelighed som væsen af Frelser.

Maria og Josef tog imod ham, hyrderne blev
overbevist, og de vise mænd fra østerland
bragte barnet gaver. Vi skal gøre det samme i
julen, når vi hører fortællingen om, hvad der
”skete i de dage, da der udgik en befaling fra
Kejser Augustus….”!
Vi skal tage imod Jesus som en af vores
brødre, lade os overbevise om hans gerning
og faderlige ophav, og give ham gaver i form
af os selv. Vi skal give os selv hen i tro og håb
om, at vi er en del af hans Frelse – og vise det
ved at leve i næstekærlighed.
Men tager vi så imod Jesus, når han kommer til os? Tror vi på, at han er ”i sandhed
mand og Gud”, som det synges i en julesalme? Åbner vi vores hjerter og sind og lukker
ham ind, helt uden forbehold? Eller holder vi
ham ud i strakt arm, indtil vi er blevet overbevist (hvis vi nogensinde bliver det) ved et
tegn eller ved et mirakel? Er vi overbevist om,
at intet ondt kommer fra Jesus – at han kun
er kærlighed og liv og lys?
Eller ville vi bede Jesus om, at tage mundbind på i bussen, hvis han kom med i dag? Og
ville vi bede Jesus om at spritte hænderne af,
hvis han kom ind i Dagli’Brugsen? Og ville vi

bede ham holde lidt afstand til os, som om at
Jesus kunne bringe dårligt med sig?
Julen handler om, at Gud blev menneske.
Og hvis vi lægger vores liv trygt i hans favn,
så skal vi ikke frygte at gå tabt i mørke og
død. For i Jesus blev os en Frelser født.
Mennesket kan på mange måder være en
trussel mod hinanden i denne tid, og skal
derfor holde lidt afstand til hinanden. Men
julens budskab er, at vi ikke skal holde afstand til Jesus, men tage imod ham helt og
fuldt i hjertet. For Gud lod sig føde for at bryde netop den afstand, som er mellem mennesker og Gud, fordi Guds kærlighed til dig og
mig er større end døden.
Vi skal bruge mundbind mange steder.
Men over for Gud kan vi være trygge, for
Han komme kun med kærlighed og evigt liv.
I Julen fødes vores Frelser. Og han kommer
til os med åbne arme og kærlighed! Lad os
lægge mundbind og håndsprit og forbehold
til side, og tage imod Jesus på samme måde –
med tro, håb og kærlighed. Kun sådan bliver
det Jul – også i år.
Mads Zachodnik
SIDE 7

Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Velkommen
til vores nye præst

Foto: Christian Reinholtz

Menighedsråd
Den 15. september var der
valg til menighedsrådet.
Det nye menighedsråd ser
herefter, frem til 2022 ud
som følger:
• Margrethe Straarup
• Bente Nielsen
• Jette Arrild
• L aila Carlsen
• Bella Marckmann
• L otte Mosegaard
• Tina Jenny Kjeldsen
Suppleanter:
• L ene Green Nielsen
• Jytte Lundqvist
• K irsten Iversen
• Birgit Christensen
• L ine Storgaard Nielsen
• Pia Widell
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Det er med stor glæde, at vi
kan byde velkommen til vores nye præst Meghan Welsch
Jakobsen,
som indsættes
ved en festlig gudstjeneste
søndag den 6. december kl.
13.00. Det foregår i Soderup
Kirke og der vil være kirkekaffe efterfølgende.
Søndag den 13. december er der kirkekaffe efter
gudstjenesten kl. 10.30 i Kr.
Eskilstrup kirke hvor der ligeledes er mulighed for at
hilse på vores nye præst.
Der tages forbehold for
ændringer pga. COVID 19.
Ændringer vil blive annonceret på vores hjemmeside
og i Midtsjællands Folkeblad. Ligeledes pga. COVID
19 er der tilmelding til begge
arrangementer på privatsociologen@gmail.com (Bella
Marckmann) – først til mølle.
Vi vil samtidig rette en stor
tak til Niels Willert som har
vikarieret i begge kirker i den
periode hvor vi har været
uden fast præst.

Meghan Welsch Jakobsen:

”Her midt i den
sjællandske natur, mellem
skov og marker, her føler
jeg mig hjemme, og her er
jeg tættest på dem og på
det, jeg holder mest af.
Derfor søgte jeg stillingen i
Soderup-Kirke Eskilstrup,
og jeg glæder mig sådan til
at begynde mit virke, lære
folk at kende og blive en
del af lokalsamfundet.
Jeg er blevet teolog og
præst i en mere moden
alder. Oprindeligt er jeg
uddannet journalist og
har i mange år arbejdet
som forfatter og formidler.
Jeg har også en tid
beskæftiget mig med
menneskerettigheder og
har arbejdet for en stor
international organisation.
Jeg har efterhånden været
lidt omkring, jeg har boet
og arbejdet i syv lande,
fordelt på tre kontinenter.
Og senest har jeg haft
embede på Bornholm.
Men på kort tid er verden
pludselig blevet en anden,
synes jeg, afstandene er
ligesom blevet større, og jeg
længes hjem til min egen
fødeø, til Sjælland.”

Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Vintermøder
i Soderup Konfirmandstue
kl. 14.30 – 16.30
9. december
Julemøde med provst Detlef
von Holst
Den 13. januar
Sociolog Bella Marckmann
har gennem interview med
knap 800 haveejere kortlagt danskernes havemoral.
I foredraget inddeler hun haveejerne i fire arketyper, der
alle har vidt forskellige syn
på deres haver - og på naboens. Mødet mellem Nusseren, Slapperen, Ordensaktivisten og Økoromantikeren
løber sjældent stille af, og
Bella Marckmann bruger
derfor de fire typer og deres
forhold til hinanden som udgangspunkt for beskrivelsen
af Danmarks havenormer. I
foredraget kommer hun også
ind på haveejernes fælles kulturhistorie og ser på de betydninger og funktioner, haven har haft gennem tiden.
Endelig er der mulighed for
at teste både sig selv og naboen og måske skabe grobund
for varig fred over hækken.

27. januar
Røverhistorier fra alverdens
støvede landeveje ved foto
graf og researcher Jan Tvernø, som har mange gode historier i ærmet fra verdens
mere ukendte landeveje.
10. februar
En eftermiddag i selskab
med lektor, præst og litteraturhistoriker Ulla Morre Bistrup, som fortæller om H.
C. Andersen
24. februar
”Du som gi`r os liv og gør os
glade”. Mød og syng med,
med en af vores nye salmedigtere Hans Anker Jørgensen
10. marts
Afslutning. Program følger,
og vil kunne ses på vores
hjemmeside.

Advents
andagter
Kr. Eskilstrup Kirke
kl. 19.00-19.25
Tirsdage:
8. december
15. december
22. december
Torsdage
10. december
17. december
Midt i decembers
travlhed er der i år fem
små åndehuller - tirsdage
og torsdage aftener i
adventstiden. Smuk musik,
gode ord, bøn og stilhed.
Prøv det!
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Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Første søndag
i advent
Soderup Kirke, søndag
den 29. november kl.
14.00
Vi fejrer kirkens nytår
med en musikgudstjeneste. MeerMusik synger og
spiller nyt og gammelt julemusik i en julepyntet kirke.

Fastelavn
er mit navn

Sæt X

i kalenderen
• 14. marts 2021
og gå en tur i dit lokalområde og saml ind til
verdens fattigste.

Søndag den 14. februar
kl. 10.00 i Soderup kirke

Helligtrekonger
Soderup kirke den 3.
januar kl. 17.00
Med Helligtrekonger er julen
forbi, men lad os følge den
godt til dørs!
Vi tænder lysene på træerne for sidste gang, synger
Dejlig er den himmel blå for
sidste gang i denne jul, og lader harpemusik ledsage os.
Harpenist Maria Boelskov
Sørensen medvirker med sin
fine fortryllende guldharpe
og Kirsten Sørensen ledsager
på orgel.
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Julen varer lige til påske – nej,
for ind i mellem kommer fasten! Fastelavn fejrer vi med
børnegudstjeneste i Soderup
Kirke. Efter gudstjenesten
er der tøndeslagning (udendørs) og fastelavnsboller og
kakao i konfirmandstuen.
Trolde, feer, hekse, kaniner,
store og små – kom og vær
med. Det er underholdende
for alle aldre.

Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Juleaften i en
corona-tid
Vi er mange, som sætter pris på at komme i
kirke juleaften og mærke den helt særlige stemning. Som vi alle ved, er
det svært at planlægge noget i disse corona-tider.
Det gælder også juleaften
og de traditionsrige julegudstjenester. Vi ved kun,
at det ikke bliver som vi
plejer, da vi kun må være
28 personer i Kirke Eskilstrup og 43 i Soderup kirke.
I Soderup-Kirke Eskilstrup menighedsråd er
vi ved at undersøge forskellige muligheder, men
vi har ikke lagt os fast på
en løsning endnu. Hvis vi
når frem til en model, som
ikke passer med de annoncerede gudstjenestetidspunkter, vil vi selvfølgelig
annoncere det på hjemmesiden og på kirkernes facebook-side.

Helhedsplan for
Kr. Eskilstrup Kirkegård
Provstiet har netop godkendt
den nye helhedsplan som menighedsrådet i samarbejde
med konsulent Rasmus Christoffersen har lavet for udviklingen af Kr. Eskilstrup
Kirkegård. Nogle mål med
planen har været at skabe en
smuk kirkegård som alle byens
borgere har lyst til at bruge, at
have fokus på bæredygtighed i

indretning og plantevalg og at
udvikle en kirkegård der kræver mindre vedligehold. Graverne er med det samme gået
i gang med at ændre områder
på kirkegården efter den nye
plan. Derfor vil der i den kommende tid kunne opleves opgravede eller bare jordområder på kirkegården.
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gudstjenester
Gudstjenestetider
15. november
23. søndag efter trinitatis
22. november
Sidste søndag i kirkeåret
29. november
1. søndag i advent
6. december
2. søndag i advent
13. december
3. søndag i advent
20. december
4. søndag i advent
24. december
Juleaftensdag
25. december
Juledag
26. december
Anden juledag
27. december
Julesøndag
31. december
Nytårsaftensdag
1. januar
Nytårsdag
3. januar
Helligtrekongers søndag
10. januar
1. søndag efter H3K
17. januar
2. søndag efter H3K
24. januar
Sidste søndag efter H3K
31. januar
Septuagesima
7. februar
Seksagesima
14. februar
Fastelavn
21. februar
1. søndag i fasten
28. februar
2. søndag i fasten
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10.30
9.00
-

Jakobsen 9.00
Zachodnik 10.30

10.30

Jakobsen -

9.00

Jakobsen 10.30

Salmes

15.00

10.30
Jakobsen 9.00
9.00
Jakobsen 15.00

K
-

10.00

9.00

Jakobsen 10.30

10.30

Jakobsen 9.00

Jakobsen 13.15
Fastelavnsgudstj.
Fastelav
Jakobsen 10.00
Jakobsen 10.00

November 2020

strup
Willert 10.15

Tølløse
Østergaard 9.00

Februar 2021

Ugerløse
Østergaard

Evangelielæsninger
Mark 12,38-44
Matt 11,25-30

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Kjærgaard

Zachodnik 15.30
7 læsninger
Zachodnik 10.15

Østergaard 14.00
Fam.gudstj.
Østergaard 9.00

Mikaelsson
Koncertgudstj.
Østergaard

Luk 21,25-36

Jakobsen 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

Matt 11,2-10

Zachodnik 14.00

Clausen

Joh 1,19-28

Zachodnik 11.00
Fritidscenter 13.00
15.15

Piekut 9.00
9 Læsninger
Østergaard 14.00
Østergaard
Piekut

Mikaelsson

Luk 2,1-14 / Matt 1,18-25

Zachodnik 10.00

Piekut 11.15

Mikaelsson

Luk 2,1-14

Jakobsen 19.00
sangsgudstj.
10.00

Østergaard 14.00

Mikaelsson
Koncertgudstj.

Zachodnik 13.00

Østergaard 14.00

Zachodnik 10.15

Matt 23,34-39
Luk 2,25-40

Piekut Mikaelsson

Luk 2,21
Luk 2,21

Østergaard 9.00

Matt 21,1-9

Østergaard

Matt 2,1-12

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

Luk 2,41-52 / Mark 10,13-16

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

Joh 2,1-11

Jakobsen 10.00

Østergaard 10.00

Mikaelsson

Matt 17,1-9

Jakobsen 10.00

Østergaard 10.00

Mikaelsson

Matt 2,0,1-16

Zachodnik 19.00
Kyndelmisse
Zachodnik 13.30
vn i fritidsc.
Zachodnik 10.00

Piekut 14.00
Kyndelmisse
Østergaard 10.00
Fastelavnsgudstj.
Piekut 10.00

Mikaelsson
Kyndelmisse
Østergaard

Mark 4,1-20
Matt 3,13-17

Mikaelsson

Matt 4,1-11

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

Matt 15,21-28
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Meddelelser

St. Tåstrup

Åben aftenkirke
Tirsdagene den 24.
november og 12. januar,
begge dage kl. 19.30.
Lad ro og stilhed sænke sig.
Disse aftener fyldes kirken
med kirkesangerens solosang, fællessang, stilhed, musik, bønner og tekstlæsninger.
Man kan også tænde et lys for
en selv, eller for en man holder
af. Så kom ind, tænd et lys, sid
i stilhed, og nyd sang og musik.

Menigheds
rådsvalg 2020
Der har været valg til menighedsrådet for de næste 4
år. Følgende blev valgt ind:
• Edith Stigaard Katholm
(nyvalg)
• Hanne Mellerup Poulsen
(genvalg)
• Ernst Krogager (genvalg)
• Hanne Ritter (nyvalg)
• Linda Pilgaard Skov
(nyvalg).
Der skal være et medlem
mere, og det er i skrivende
stund uvist, hvilken betydning det vil have, at menighedsrådet ikke er fuldtalligt. Så hold øje med lokale
medier for nyt ift. menighedsrådets tiltag for at blive fuldtalligt. Det nye menighedsråd træder i kraft 1.
søndag i advent.
Velkommen til alle nye
som gamle medlemmer!
SIDE 14

Ny organist i
kirken
Menighedsrådet har ansat
Sidse Hedegren Jensen som
organist i kirken.
Vi glæder os til at Sidse vil
spille os gennem gudstjenester, glæder og sorger, og ser
frem til et godt og frugtbart
samarbejde til glæde for både
kirkegængere og kirkeliv.
Derfor er vi enormt glade
for at kunne sige ”Velkommen til Sidse!” Sidse skriver
her om sig selv:

Det hele er meget uformelt
i formen og man kan komme
og gå som man vil. Så hvis
du er ude at gå en tur, så læg
vejen forbi. Vi holder kirken
åben ca. 1½ time, og der holdes nadver (alkoholfri) kl. ca.
20.15.
Disse aftener er et alternativ til hverdagens larmende
travlhed og søndagsgudstjenestens faste forløb – men det
også meningen… Vi glæder os
til at se dig og mange andre.

”Jeg hedder Sidse Hedegren Jensen. Jeg er 43 år
gammel og bor i Klippinge
på Stevns i et hyggeligt gammelt bondehus med min
mand Søren. Jeg blev færdiguddannet som organist fra
Sjællands Kirkemusikskole i
2019. Sideløbende med studiet har jeg været ansat som
organist ved Magleby og
Holtug Kirker på Stevns. Jeg
har tidligere arbejdet mange
år som stewardesse i SAS,
men havde lyst til luftforandring og besluttede mig for
at gå musikvejen for nogle år
tilbage. Ud over orgel spiller
jeg klaver, cembalo og harmonika. Ved siden af min
stilling som organist har jeg
også en sidebeskæftigelse
som indretningsarkitekt og
boligstylist i mit eget firma.
Jeg glæder mig til, at være
en del af St. Tåstrup kirke,
og jeg ser frem til at møde jer
allesammen.”

Meddelelser
For alle arrangementer gælder, at de
afholdes efter sundhedsmyndighedernes
retningslinjer for at
undgå smittespredning. Hold derfor øje
med kirkens hjemmeside og facebook for
diverse ændringer i
både tid og sted.

St. tåstrup

7 læsninger
Søndag den 29. november
kl. 19.00
Første søndag i advent fejrer
vi i kirken med oplæsning af
centrale steder i Bibelen, fællessang og musik. Et nyt kirkeår begynder og vi tager hul
på adventstiden med denne
særlige gudstjeneste, som
forhåbentligt kan gøde den
spirende julestemning.

Foredrag om
Pandemier
Med Tommy Heisz,
torsdag den 3.
december kl. 19.00

Nu’ det jul igen!
Julekoncert Med Loulou og Niss
Tirsdag den 1. december
kl. 19.00
Harpenist og organist Niss
Stricker kommer forbi og
giver en stemningsfuld julekoncert sammen med vores egen kirkesanger Loulou
Elise Holm. De to mødtes
på kirkemusikskolen, hvor et
samarbejde omkring julens
sange opstod. Til harpens
toner synges julen ind med

julesange fra nær og fjern.
Der vil være mulighed for at
synge med, eller blot nyde
julefreden sænke sig for en
stund. Gennem musikken
mindes vi julemiraklet hin
nat i Davids stad for længe
siden.
Kom og hør harpens klang
og julens sang med melodier
fra hele verden – der er gratis
adgang.

I 1918 rasede den spanske
syge og slog 15.000 danskere ihjel. 102 år senere
kom COVID-19 – en pandemi, som har spredt sig på
en lignende måde. Gennem øjenvidneberetninger
har Tommy Heisz i bogen
”Den Spanske Syge” dokumenteret, hvordan danskerne reagerede i 1918. I
denne aften sammenligner
han de to pandemier og belyser, hvad vi kan lære af historien.
Det er et foredrag om tragedie, men også om håb og
handling. Pandemier kan
føre frygt og død med sig.
Men de kan også aktivere
næstekærlighed og samfundssind.
Vel mødt til en spændende aften om et aktuelt vilkår i Danmark lige nu. Det
foregår i menighedshuset.
Menighedsrådet serverer
kaffe og kage.
SIDE 15

Meddelelser

St. Tåstrup

Børnekirke
med Lucia
optog
Søndag den 13.
december kl. 17.00
Kirkens spirekor går Luciaoptog og synger ved
gudstjenesten, som er tilrettelagt mest for børn.
Men alle aldre kan få en
fortælling eller et særligt
ord med hjem fra gudstjenesten til juletiden.

Julegudstjeneste
24. december kl. 14.30
En oplevelse for livet…?
I år er julegudstjenesten flyttet til den store idrætshal i
Merløse Fritidscenter. På
grund af corona kan vi ikke
være så mange i kirken ad
gangen, som vi plejer denne dag. Og for at alle får en
mulighed for at fejre julen,
synge julesamlerne sammen,
høre julens budskab og starte
juleaften helt som de plejer,
så er gudstjenesten flyttet til
hallen. Her kan vi være alle
sammen på en gang, selvom

der holdes afstand. Og der vil
være håndsprit ved indgangen og opdeling af pladser,
så vi alle sammen kan få en
god oplevelse, og ikke afvises
ved kirkedøren på grund af
pladsmangel.
Ingenting er som det plejer
at være – traditioner må tilpasses – men jul skal det nok
blive! Så vi glæder os til at
byde indenfor i hallen til julegudstjeneste!
OBS: Både Juledag kl.
10.00 og 2. juledag kl. 9.00
afholdes
gudstjenesten
stad ig i kirken.

Fastelavn
Søndag den 14. februar
kl. 13.15 i Merløse
Fritidscenter

Kyndelmisse
Søndag den 7. februar
kl. 15.00
Ved kyndelmisse markerer vi, at vi er halvvejs igennem vinterhalvåret. Det gør
vi med salmer, prædiken og
bønner om lys - og lyser op i
hinanden og kirken.
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Som de tidligere år, afholdes
denne søndag gudstjeneste
i Hallen sammen med fodboldklubben. Vi starter med
en børnevenlig gudstjeneste
inden der skal ”slås katten af
tønden”. Så kom udklædt til
gudstjeneste, slå tønderne i
stykker bagefter, og vær med
i konkurrencen om bedste
udklædning.
Hold øje med opslag fra
fodboldklubben og kirkens
hjemmeside for programmet. Retningslinjer ift. corona kan ændre på program
og sted.

Meddelelser

Tølløse

Baby
salmesang

Fredagscafe
kl. 14.00 - 16.00

I håbet om, at vi fortsat kan mødes i fredagscafeen,
indbyder vi hermed alle til 3 spændende og hyggelige
eftermiddage henover vinteren. Det er hidtil gået godt,
da vi har kunnet holde afstand, ikke har sunget, og har
fået alt serveret sundhedsmæssigt forsvarligt.
Fredag den 27. november
kl. 14.00
Julehygge i cafeen. Vi mødes
til en eftermiddag med julesang, julehistorie, gløgg og
æbleskiver og meget mere, og
afsluttende med en smuk lille
skumringsandagt i kirken.
Fredag den 29. januar
kl. 14.00
”Om Dannebrog jeg veed…”
Et sangforedrag om Dannebrog.
Sognepræst Ole Bach Piekut fortæller om Dannebrogs
historie og tilblivelse og ikke
mindst om flaget i poesien.
Vi skal synge kendte og elskede sange om Dannebrog,
samt de knap så kendte som
generationerne før os holdt
så meget af. Gennem foredrag og fællessang udfoldes
og genopfriskes historien om
Dannebrog, der fejrede 900
års jubilæum sidste år.

Fredag den 26. februar
kl. 14.00
Er Danmark et kristent land?
Overvejelser om evangelium,
kirke og kultur gennem tiderne.
Hvad er ”de danske værdier”? Gennem tiderne har det
skiftet en del. Bent Hylleberg
vil fortælle om dette ud fra et
historisk perspektiv, og samtidig se på, hvad det i vores
tid har betydet, at nye religiøse samfund er kommet til
- ikke mindst de muslimske.
Foredraget holdes ud fra et
religiøst mindretalsperspektiv. Bent Hylleberg er tidligere rektor på Baptisternes
Teologiske Seminarium, der
lå i Tølløse. Han er selv uddannet der, og blev desuden
cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1977.

Salmer, sæbebobler, skøre
børnesange, vuggesange,
fagtesange, rim og remser
og musik. Tølløse Kirke
inviterer dig og dit barn til
en time med nærvær, glæde og samvær med andre
børn og forældre.
Musikken er klangfuld
og stimulerer hørelsen, synet, kropsbevidstheden og
fornemmelsen for rytme
og nuancer. Kirkens organist Dorte leder babysalmesangen, og sognepræst
Lene Hjære Østergaard
står for kaffe/te og en bolle
efterfølgende.
Babysalmesang er for
børn fra 6-12 mdr. i følgeskab med én forælder.
Man tilmelder sig et samlet for løb på 8 gange – fra
uge 4 til og med uge 12. Vi
mødes i selve kirken onsdage kl. 10.30-12.00.
Pris kr. 200,- for alle 8
gange. Tilmelding via tilmeldingsformular kirkens
hjemmeside www.toelloesekirke.dk
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Meddelelser

Tølløse

1. søndag
i advent

Juleaften i og
ved Tølløse kirke

Familiegudstjeneste og
juletræ 29. november
kl. 15.30

I år holder vi jul i kirken på en
anden måde. Der må nemlig
kun deltage 50 personer ved
hver gudstjeneste. Vi har to
familiegudstjenester for både
børn og voksne i den smukt
pyntede gamle kirke.
Vi mødes på græsplænen
bag præstegården med indgang fra Nordstjernevej kl
15.15 til en kort udendørs julegudstjeneste. Der vil være
tændt fakler og bål og stillet
højtalere op så alle kan høre
musikken og juleprædikenen. Vi synger de kendte julesalmer – og fejrer Frelserens fødsel med hinanden og
med god afstand, som tiden
jo kræver. Ud over det glædelige budskab vil der også
være lidt at varme sig på under gudstjenesten. Vi forventer at være færdige senest kl.
16.00
Der er ikke gudstjeneste på
Tysingehave juleaften.

Årets mini- konfirmander
og Børnekoret har forberedt et lille juledrama, som
vi glæder os til at fremføre.
Det vil være den vigtigste
del af familiegudstjenesten.
Vi skal også tænde det første lys i Adventskransen,
og synge et par af de gode
adventssalmer, og høre lidt
om hvad advent egentlig er
for en tid. Bagefter samles
vi på kirkegården foran kirken, og tænder det store juletræ, og så er der sunde og
søde slikposer til alle børnene. Til sidst ønsker vi
hinanden glædelig advent.

Familie
gudstjeneste
Kl. 11.00 og kl. 13.00
ved Lene Hjære
Østergaard

Udendørs
julegudstjeneste
– med lidt at varme
sig på
Kl. 15.15 ved Ole Bach
Piekut

De Ni læsninger
Søndag den 20. december
kl. 14.00 i Tølløse kirke
Det er en musikgudstjeneste
efter engelsk skik hvor der
veksles mellem sang og læsninger fra Biblen.
Traditionens engelske titel er: ”De Ni Læsninger
og Salmers Højtid”. Det er
en påmindelse om, at gudstjenesten ikke kun består af
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læsningerne men i lige så høj
grad af de mange salmer,
som for os knytter sig til advents- og juletiden – samt at
læsningerne og salmerne tilsammen markerer en højtid,
altså en kirkefest med liv og
deltagelse. Således også denne dag hvor der til gudstjenesten er mere salmesang end
sædvanligt.

Meddelelser

Meditativ
aftenguds
tjeneste

Ny kirkebil
Tølløse Kirke har fået en ny
kirkebilsordning. Tysingehave Pleje- og Dagcenter har
været så venlige at stille deres
bus til rådighed som kirkebil
for både byens borgere og beboere på Tysingehave. Det er
gratis for alle at benytte kir-

DEN
KRISTNE
RADIO
Frekvens:
104,7 mHz
Sendetider:
Torsdag kl. 18-20
Fredag kl. 18-21
Lørdag kl. 9-14
Kasernevej 4 st.th.
4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 76 43
www.d-kr.dk

Tølløse

2. juledag kl. 19.00
kebilen. Skulle bussen være
optaget sættes Flextrafik ind.
Maiken Rauer er koordinator for ordningen og vil oftest også være chauffør. Tilmelding skal ske til Maiken
på tlf. 40 85 49 08 senest fredag kl. 12.

Gennem dæmpet musik,
enkle og rolige julesalmer
og stilhed – vil vi sammen
prøve at skabe et rum, der
giver sjælen tid til at finde
ro efter juledagenes sikkert mange gode stunder
og møder med familie og
venner. Kirken vil udelukkende være oplyst af levende lys. Gudstjenesten
ledes af sognepræst Lene
Hjære Østergaard.

Nørkle
klubbens
julebasar
udsat
Nørkleklubben har valgt
at aflyse deres traditionsrige julebasar i år. De planlægger derimod et forårsmarked.
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Tølløse

Nyt
menighedsråd

Nytårs
gudstjeneste

Tirsdag den 15. september havde vi valgforsamling i Tølløse kirke, som
i alle andre kirker landet over. Der var et godt
fremmøde af både unge,
modne og ældre fra hele
sognet. Det betyder rigtig
meget for kirkens fremtidige arbejde.
Vi er også glade for at
kunne fortælle, at vi endnu engang har fået et
stærkt nyt menighedsråd
med gode lokale kræfter.
Den 20. november afholdes der et kort konstituerende møde, og den 29.
november tiltræder det
nye menighedsråd den nye
4 års periode.
Her er oversigten over de
nyvalgte menighedsråds
medlemmer:
• Carsten Bo Hansen
• L one Berthelsen
• Jan Andersen
• Jacob Guldager Nonboe
Madsen
• Jeppe Allert Madsen
• L eo Rasmussen
• John Abrahamsson
• Marianne Hansen

den 31. december kl 13.00

Stedfortrædere valgt til
menighedsrådet:
• Maiken Rauer
• A nette Mølbjerg Jensen
• Birgit Klarskov
• Mogens Jørgensen

Start nytårsaften med en
festlig gudstjeneste i kirken.
Vi synger de kendte nytårssalmer, og efter gudstjenesten ønsker vi hinanden tak
for det forgangne år og godt
nytår med et glas champagne og kransekage. Lene Hjære Østergaard er præst ved
gudstjenesten.

Udstilling af
børnenes
altertavler
Søndag 24. januar kl.
10.00
I forbindelse med gudstjenesten åbner vi en lille udstilling lavet af dette års minikonfirmander. De har hver
malet en lille trefløjet altertavle over emnet: Guds farverige skaberværk. Alle er
velkomne til at komme og
se, hvad vores børn tænker
om Gud og jorden, vi bor på.
Lene Hjære Østergaard er
præst ved gudstjenesten.

Menighedsrådsmøder
Soderup:
Sted og dagsorden og eventuelle øvrige møder annonceres i våbenhusene og på soderupeskilstrup.dk.
Store Tåstrup
Tirsdag den 5. januar kl. 19.00
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00
Ændringer kan forekomme. Møderne afholdes i menighedshuset.
Tølløse:
Torsdag den 26. november 2020 kl. 19.00
Kommende møder fastsættes af det nye menighedsråd og annonceres på vores hjemmeside.
Ugerløse:
Information om rådsmøderne kan fides på kirkens hjemmeside.
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Kyndelmisse
Den 7. februar kl. 19.00
”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude”
Skriver St. St. Blicher og
Jeppe Åkjær slutter ”sneflokke
kommer vrimlende ” med at
digte om Kjørmes-Knud.
Kyndelmisse-knude
og
Kjørmes-Knud er begge betegnelser for streng frost og refererer til den 2 februar for på
denne dag regnedes vinteren
for ”halvgåen”
Det var en ganske vigtig dag
for tidligere tiders landbrugssamfund fordi bonden på denne dag helst skulle have halvdelen af sit forråd tilbage for
at klare sig igennem resten af
vinteren. For menigmand var
dagen også afgørende for nu
gik det mod lysere tider. Lysets kraft tiltog og solens livgivende stråler begyndte så småt
at trænge det kolde vintermørke bort. Med solen, varmen og
det livgivende lys næredes håbet om den fagre sommer - om
lettere tider.
Også i kirken har lyset en
særlig betydning. Det gamle
makkerpar, lys og mørke, hører også sammen i kirkens for-

Det var også populært at
tage vejrvarsler på Kyndelmissedag – her følger
nogle stykker:

kyndelse hvor opstandelsen
ofte skildres som en opstandelse i lys. Et lys så kraftigt at det
for bestandigt trængte dødens
klamme mørke bort fra vor
jord. ”Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.”
Joh 1,5
I nogle kirker holdes stadig kyndelmisse gudstjenester
selvom traditionen herfor er
katolsk. Struensee afskaffede
da også helligdagen helt i 1770.
Det latinske navn for kyndelmisse ”Misa Candelarum”
betyder egentlig lysfest for på
denne bag blev de lys de skulle
bruges resten af kirkeåret båret
frem i procession for at indvie
dem.
Det bruger vi ikke længere
- men vi vil fejre at den mørke tid er på retur og at lysets
kraft er tiltagende – for enhver
gudstjeneste er en fejring af, at
Gud først og fremmest er livets
Gud. At Hans Søn sejrede over
døden og derfor kunne sige:
” Jeg er verdens lys. Den, der
følger mig, skal aldrig vandre
i mørket, men have livets lys”
Joh. 8,12
OBP

Tølløse

Fastelavns
gudstjeneste
i Tølløse kirke den 14.
februar kl. 13.30
Gl. Tølløse borgerforening
og Tølløse kirke indbyder
til Fastelavnsfest.
Vi begynder med en familiegudstjeneste i kirken
kl 13.30. Man må meget
gerne må komme udklædt.
Lene Hjære Østergaard er
præst ved gudstjenesten.
Bagefter slår vi katten af tønden, og der vil
være varm kakao (og kaffe) med fastelavnsboller til
alle. Vi kårer selvfølgelig
kattekonge og kattedronning, og glæder os til at se
alle de uhyggelige, smukke, festlige, drabelige og
eventyrlige udklædninger!
Deltagelse er gratis.
Afhængig af restriktionerne fra sundhedsmyndighederne – og vejret
- holder vi muligvis hele
festen udendørs på engen bag kirkegården. Følg
med på vores hjemmeside
og Facebook side.

• Hvis det er tøvejr vil høsten
blive god (Kjørmes tø er så
godt som 100 læs hø)
• Hvis det sner Kyndelmissedag kommer våren tidligt

• Hvis det blæser, så 18 kællinger ikke kan holde den
19., forsvinder kulden
snart.

• Hvis lærken høres første
gang Kyndelmissedag bliver det tidligt forår
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Ugerløse

Da Sara Mikaelsson p.t. er delvist sygemeldt, kan der forekomme
ændringer i gudstjenesteplanen for Ugerløse kirke.
Menighedsrådet i Ugerløse sogn opfordrer derfor alle til, at
holde sig orienteret på kirkens hjemmeside ift. gudstjenesternes
tidspunkter og prædikanter.

Gudstjenester
i Ugerløse
kirke
Ugerløse kirke indbyder
alle til gudstjenester fuld
af musik, ro og ord til eftertanke. Efterfølgende vil
der være hjemmebagt kage
og kaffe i kirkecaféen. Så
kom og få kunst, Ånd og
fællesskab.

Første søndag
i advent
den 29. november kl.
14.00
Fejrer vi i Ugerløse kirke
med en festlig gudstjeneste koncert med Frederik
og Magnus.

Ugerløse
kirkes
bibliotek
Ugerløse kirkes sognegård
indeholder også et bibliotek. Alle er velkomne til at
låne en god bog til sommerferien og ønsker du
en bog som vi ikke har så
kontakt præsten så sørger
vi for at købe den.
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Julen
i Ugerløse Kirke
• Torsdag den 24. decemberer der gudstjeneste kl. 14.00. Der kan komme ændringer i forhold til coronasituationen på det tidspunkt, så se
efter på kirkens hjemmeside.
• Juledag den 25. december er der gudstjeneste kl. 11.15
• 2. juledag den 26. december er der julegudstjenestekoncert med Tobias
• Søndag den 27.december er der ikke gudstjeneste i Ugerløse kirke, vi henviser til nabosognenes gudstjenester.
• Nytårsaften fejres med en gudstjeneste den
31. december kl. 14.00. Efter gudstjenesten
vil der være bobler og kransekage og mulighed for at ønske hinanden et godt nytår.

Meddelelser

Ugerløse

Kyndelmisse
gudstjeneste
koncert
søndag den 7. februar kl.
14.00
H5 kommer og giver jazz
og god stemning midt i
februars mørke.

Ikongruppen
i Ugerløse
Kirke
Ikongruppen mødes fast
onsdage den 9. december,
13. januar og 10. februar
Har du lyst til at lære at skrive klassiske ikoner? Eller savner du et kreativt fællesskab?
Alle er velkomne og der
kræves ingen forkundskaber,
materiale kan købes af Finn.
Husk dog at tilmelde dig hvis
du er ny. Tilmelding til underviser Finn Günther tlf.
41 83 48 02 el. email: finn@
famgunther.dk
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Navne & adresser
Soderup & Kr. Eskilstrup

Tølløse

Sognepræst: Meghan Welsch Jakobsen
Den nye præst indsættes i embedet den 6. december.
Indtil da henvises til hjemmeside og facebook for
oplysninger.

Sognepræst, kbf: Ole Bach Piekut:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 53 37.
E-mail: obp@km.dk. Træffes ikke om mandagen.

Kirkebil: Carstens Taxa
Henvendelse helst senest fredag på tlf. 28 55 17 78.

Ved præstens ferie-/fridage henvises til sognepræst
Mads Zachodnik, tlf. 57 80 13 68.
Hjemmeside: soderupeskilstrup.dk
Facebook: Soderup-Eskilstrup kirker
Ledende Graver: Toni Bøgelund
Tlf. 24 47 05 76. E-mail: ke-kirkegraver@mail.dk
Træffes ikke mandag.
Menighedsrådsformand
Da nyt menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og
konstitueres umiddelbart forinden, henvises til kirkens
hjemmeside for nærmere oplysninger.
Kirkeværge
Da nyt menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og
konstitueres umiddelbart forinden, henvises til kirkens
hjemmeside for nærmere oplysninger.

St. Tåstrup

Kirkebilen kører til alle gudstjenester:
Henvendelse inden fredag kl. 12 til Maiken Rauer,
tlf. 40 85 49 08 email: kontakt@maikenrauer.dk

Sognepræst, Lene Hjære Østergaard:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 24 47 70 78.
E-mail: lhh@km.dk. Træffes ikke om mandagen.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til kollega
på telefonsvarer.
Præstesekretær, Kirke- og kulturmedarbejder:
Astrid Lavsen Jensen
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, Tlf: 24 24 94 42
E-mail: alje@km.dk
Træffes bedst tirsdag og fredag kl. 9-11
Graverkontor, Henrik Petersen:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse. tlf. 61 76 02 55.
Træffetid tirsdag - fredag kl. 12.00-13.00.
Menighedsrådsformand, Carsten Bo Hansen:
Buskebjerggård, Tjørnedevej 62, Tjørnede,
4340 Tølløse, tlf. 20 12 45 09.
E-mail: buskebjerggaard@gmail.com
Kirkeværge, John Abrahamsson,
Dalvænget 91, Tølløse, tlf. 25 77 62 30,
E-mail: joab1@live.dk

Kirkebil:
Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller
arrangementer i kirken, så kontakt præsten (gerne et
par dage i forvejen).

Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Facebook: Tølløse kirke

Sognepræst, Mads Zachodnik:
Tåstrupvej 54, 4370 St. Merløse,
tlf. 57 80 13 68. E-mail: maz@km.dk.
Træffes bedst efter aftale.
Kirkekontoret er lukket om mandagen.

Ugerløse

Ved ferie og på fridage henvises til sognepræsten
i Soderup kirke, tlf. 59 18 50 37.
Hjemmeside: www.storetaastrupkirke.dk
Facebook: StoreTaastrupKirke
Graverkontor, Pia Hansen:
Tlf. 57 80 20 13. Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.
Menighedsrådsformand
Da nyt menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og
konstitueres umiddelbart forinden, henvises til kirkens
hjemmeside for nærmere oplysninger.
Kirkeværge, Pia Krogager:
Da nyt menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og
konstitueres umiddelbart forinden, henvises til kirkens
hjemmeside for nærmere oplysninger.
Kasserer, Henning Bang Hansen:
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33

Sognepræst, Sara Mikaelsson:
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, mobil 26 84 67 91.
E-mail: sym@km.dk.
Træffes ikke fredag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til præsterne
ved Tølløse Kirke.
Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Facebook: Ugerløse Kirke
Graverkontoret: Morten Christiansen
Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:
Mobil 26 44 15 55 bedst mellem 12.00 og 13.00
E-mail: graveren.ugerloese@mail.dk.
Menighedsrådsformand, Niels Weinreich:
Lilleskovvej 25, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 84 30 eller
mobil 28 80 04 30. E-mail: nw@ditobus.dk
Kirkeværge, Gitte Jensen:
Abildhaven 35, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 82 05.
E-mail: gittej@privat.dk
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