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Soderup

Kr. Eskilstrup

St. Tåstrup

Tølløse

Ugerløse sogne

Hvem
møder du ved
kirken?
Redaktionen bag kirkebladet vil
med dette sommernummer gerne
sætte fokus på, hvem der arbejder
og er omkring kirkerne i de fem
sogne. Vi har derfor valgt at stille
én fra hver personalegruppe og en
menighedsrådsformand tre spørgsmål
om kirke og sommer:

Dorte E. Jensen - organist i Store Tåstrup
Hvad glæder du dig til
i din sommerferie?
At få ordnet og renoveret i
mit kolonihavehus. Jeg når
ikke meget når korarbejdet
kører ”ud over stepperne.”
Hvad kan du godt lide
ved dit arbejde om
sommeren?
Der er generelt mere ro omkring mit job i sommerperioden, da mine kor holder
sommerferie, og så kan jeg
"hygge" mig med arkivering,
og få kigget på efteråret og
julens sangtemaer.
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Har du et særligt
sommerminde?
Da jeg for år tilbage boede i
Køng, var min yngste datter,
Sara, på besøg hos mig. Sara
var på det tidspunkt 16 år, og
sjov når hun var ”bag-træt”.
Vi var på stranden ved Svinø
bugt, og jeg står og skifter til
badetøj, så udbryder Sara:
"Mor, du har fået sixpack!".
Der blev grinet, men det var
sødt sagt, for jeg var cirka i
den form jeg er nu.

Opfordringen
til at stille sig
selv og andre de
samme spørgsmål
er hermed givet
videre. Vi ønsker
alle en dejlig
sommer!

Susanne Rasmussen - graver
Hvad kan du lide
ved dit arbejde i kirken
om sommeren?
Susanne: Alt er grønt og positivt. Der kommer flere mennesker på kirkegården og det
er dejligt. Det er meget mere
friskt og lyst når man er ude.
Hvad glæder du dig til
i din sommerferie?
Vi skal en uge på Trellenborg Vikingefestival. Det er
første gang jeg skal med og
jeg er rigtig spændt på hvor-

dan det bliver at være med i
en hel uge.
Har du et særligt
sommerminde?
I gamle dage tog hele familien til Sverige i sommerhus. Der gik vi tur i de svenske skove, meget tidligt om
morgenen ved 5 tiden. Det
var helt særligt og er nogle
af bedste minder jeg har. At
være ude naturen. Særligt i
Sverige.

Gitte Klejs - kirketjener og graver
Hvad kan du lide
ved dit arbejde i kirken
om sommeren?
Arbejdet om sommeren er
meget afvekslende. Der skal
slås græs, klippes hæk, udskiftes planter og meget
mere. Det er dejligt at pynte både kirke og kirkegård
om sommeren fordi der er så
meget mere at vælge imellem
id en grønne tid. Når de pårørende glædes over at deres
gravsteder er pæne og velholdte, så glæder det mig.
Hvad glæder du dig til
i din sommerferie?
Vi bruger sommerferien på
at arbejde hjemme. Vi skal
høste og ordne alt det hjemme som vi ikke når resten af

året. Det er dejligt at have tid
til, samtidig med at der også
er mere tid til familien. Vi tager som regel på ferie på andre tidspunkter af året.
Har du et særligt
sommerminde?
Da jeg deltog i ”Festival di
Sole” i Riccione, Italien. Det
er en kæmpe gymnastikfestival med 5000-6000 gymnaster fra hele verden. Jeg deltog med mit hold, Raklev
Senior Mix. Vi havde top opvisninger som lå om aftenen
fordi det simpelthen var for
varmt i dagstimerne. Der er
et helt særligt sammenhold
og så var det spændende at se
opvisninger med gymnaster
fra hele verden.
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Laila B. Carlsen - menighedsrådsformand
Hvad glæder du dig til
i din sommerferie?
Jeg glæder mig til at komme
helt ”ned i gear”. Tid til fordybelse, gode bøger og kvalitetstid med familien.
Hvad kan du godt lide
ved dit arbejde om
sommeren?
Lys skaber glæde. Det synes,
som om alle er mere positive
om sommeren, selv når ferien
trænger sig på, og vi alle styrter rundt for at nå at få ryddet
skrivebordet, så vi kan gå fra
med god samvittighed. Posten
som menighedsrådsformand

ILDKUNSTNER, SÆBEBOBLER OG SANG

er jo frivilligt arbejde, og i den
forbindelse kan jeg godt lide
at gå hen over en blomstrende
kirkegård en sommermorgen
på vej til kirke.
Har du et særligt
sommerminde?
Efter min fars død for 17 år
siden tog min mor og jeg til
Rumænien. Det var en rigtig
spændende rejse med masser af indtryk, men også med
mulighed for at komme tættere på min mor. Et særlig
indtryk - og et noget særpræget syn - var, da vi besøgte
en kirke under opbygning.

2. PINSEDAG PÅ KNABSTRUP HOVEDGÅRD
Mandag d. 10. juni 2019 kl. 11.00
Knabstrup Hovedgård, Knabstrupvej 51, 4420 Regstrup

Det var indsatte fra et lokalt
fængsel, der stod for opførelsen, bevogtet af stærkt bevæbnet politi.

”Let sommerudgave” - med personalegruppens svar
Hvad kan du godt lide
ved dit arbejde i kirken
om sommeren?
Sommeren er tiden hvor
mange vælger at blive gift.
Det er fint, at kunne hjælpe
med at gøre denne dag god
og uforglemmelig for brudeparrene.
At arbejde i en kirke er meningsfyldt året rundt, vi hører Guds ord til menneskerne til højmessen og præstens
fine fortolkning af evangeliet. Så er vi med både til
dåb konfirmation bisættelse
begravelser og bryllupper.
Med i glæde og sorg det at
kunne være med til at hjælpe
igennem både sorg og glæde
er meget meningsfyldt for
mig.
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Hvad glæder du dig til
i din sommerferie?
Jeg glæder mig til at tage på
ferie på Bornholm med min
søn. Vi har rejst meget til
Bornholm de sidste par år.
Øen står vores hjerter nær,
med den smukke natur og
den stemning der er på øen.
Selvfølgelig sker der en masse om sommeren på øen,
men der er alligevel en særlig
fredfyldt stemning øen.
Har du et særligt
sommerminde?
Udendørsgudstjenester som
Brorfelde, fordi det er ude i
naturen med køer i baggrunden. Men også udendørsbryllupper er noget særligt.
Kirken er Guds hus, men

Kom til en gudstjeneste for alle aldre,
hvor musikken leveres af et band ledsaget af
et ungdomskor samlet til dagen,
og hvor der medvirker en ballonklovn, en ildkunstner,
en masse duer - og sæbebobler.
Husk tæppe og madkurve - der er stole til gangbesværede.
Efter gudstjenesten er der kaffe og pandekager.
Parkering sker på den anden side af Skovvejen ved Dortheaslyst.
P-pladserne foran Knabstrup Hovedgård er reserveret til gangbesværede.
I tilfælde af dårligt vejr, flyttes gudstjenesten til Undløse kirke oplysningerne om evt. flytningen kan ses på www.holbaekprovsti.dk

Gud er over det hele, og derfor giver det god mening at
være uden for kirken en gang
imellem. Det er som om man
kommer tættere på og er næsten med til festen når man
fx synger til et bryllup i folks
egen have.

Gudstjenesten er et samarbejde mellem kirkerne i Holbæk
Provsti, Baptistkirken, Den Katolske kirke
og Holbæk Frikirke
Duerne kommer fra De Danske brevdueforeninger,
Lokalafdeling Vipperød v. Per Pedersen; 5115 5015

gudstjenester
Gudstjenestetider
30. maj
Kristi himmelfarts dag
2. juni
6. søndag efter påske
9. juni
Pinsedag
10. juni
Anden pinsedag
16. juni
Trinitatis søndag
23. juni
1. søndag efter trinitatis
30. juni
2. søndag efter trinitatis
7. juli
3. søndag efter trinitatis
14. juli
4. søndag efter trinitatis
21. juli
5. søndag efter trinitatis
28. juli
6. søndag efter trinitatis
4. august
7. søndag efter trinitatis
11. august
8. søndag efter trinitatis
18. august
9. søndag efter trinitatis
25. august
10. søndag efter trinitatis

Juni



Kr. Eskilstrup
9.00
Zachodnik

Soderup

10.30

Trap 9.00

Trap 10.00

Zachodnik 10.00

9.00

Trap 10.30

Trap 10.00

Zachodnik 10.00

10.30

9.00
9.00

19.00

Fælles med provsti
Knabstrup Hovedgård
Trap 9.00
Musikgudst.
10.30
Zachodnik
Trap 7.00
9.00
9.00
Trap
10.30
10.30

9.00

Trap 19.00
Trap 9.00
Musikgudstj.
10.30
Trap 10.30
Morgensang
Zachodnik 10.30

Trap 9.00

August 2019

Tølløse
Ugerløse
Østergaard 14.00
Mikaelsson.
Konfirmation
Gospelgudstj
Piekut 14.00
Mikaelsson
Østergaard 10.00

Mikaelsson

Zachodnik Fælles med provsti
Fælles med provsti
Knabstrup Hovedgård
Knabstrup Hovedgård
Zachodnik 9.00
Mikaelsson 10.15
Mikaelsson
Trap 10.00
Zachodnik 10.00

Østergaard 9.00

Mikaelsson
I Nyrup
Østergaard

Trap 10.00

Piekut 9.00

Piekut

Zachodnik 10.00

Østergaard

Piekut 10.00

Mikaelsson

Trap 9.00

Mikaelsson 10.15

Mikaelsson

Trap 9.00

Mikaelsson 10.15

Mikaelsson

Piekut 10.00

Mikaelsson

Trap 9.00
ved Kilden
10.30

Zachodnik 10.00

Østergaard 9.00

Østergaard

17.00

Zachodnik 19.00

Zachodnik 10.00

Piekut 9.00

Piekut

9.00

Zachodnik 10.30

Zachodnik 10.00

Østergaard 9.00

Piekut

Zachodnik

Der er gudstjeneste kl. 13.30
på følgende dage:
9/5 (LHØ) · 12/6 (LHØ) · 11/7 (OBP) · 8/8 (LHØ)

10.00

17.00

Tysingehave Plejecenter
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St. Tåstrup
10.30
Zachodnik 11.00

Juli

Trap 10.00

Evangelielæsninger
30. maj
Mark 16,14,20
2. juni
Joh 15,26-16,4
9. juni
Joh 14,22-31
10. juni
Joh 3,16-21
16. juni
Joh 3,15
23. juni
Luk 16,19-31
30. juni
Luk 14,16,24
7. juli
Luk 15,1-10
14. juli
Luk 6,36-42
21. juli
Luk 5,1-11
28. juli
Matt 5,20-26
4. august
Luk 19,1-10
11. august
Matt 7,15-21
18. august
Luk 16,1-9
25. august
Luk 19,41-48

DEN KRISTNE
RADIO
Tysingehave
Plejecenter
Frekvens:
104,7 mHz
Der er
gudstjeneste
kl. 13.30

Kasernevej 4 st.th.
Holbæk · Tlf.: dage:
59 43 76 43 · www.d-kr.dk
på· 4300
følgende

Sendetider:
24/12 – kl.Torsdag
10.30
(Piekut)
· 10/1 (N.N) · 14/2 (Piekut)
kl. 18-20 · Fredag kl. 18-21 · Lørdag kl. 9-14
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Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Morgenbøn
og morgenbrød

Selv om man
er lille, kan
man godt
tænke stort!
Forhåbentlig går vi en sommer i møde med masser af
dejlige
sommermorgener,
som kan bruges til løbeture,
gåture, langstrakt morgenmad på terrassen eller på en
skovtursbænk. Hvorfor ikke
indskyde en morgengudstjeneste i programmet? Jeg har
altid undret mig over, at der
ikke er flere, der lige smutter i kirke til kl. 9 gudstjenesten og tager morgenbrød
med hjem til familien, der
alligevel ikke er vågnet og
har nået at opdage, at man
var væk.
Indtil det slog mig, at det
kan man jo ikke rigtig hverken i Soderup eller i Kr.
Eskilstrup, fordi vi ingen
bager har…
Det prøver vi at råde bod
på i sommerens løb med
”Morgenbøn og morgenbrød”. Ved nogle kl. 9 gudstjenester ( se nedenfor) vil
der efter gudstjenesten være
morgenbrød til kirkegængerne, som kan tage det med
hjem til sig selv, til familien
eller til at dele med naboen.
Og skulle kl. 9 vise sig at
være for tidligt, så følger her
en oversigt over andre typer
gudstjenester i vores to kirker henover sommeren.

9. juni

Pinsedag vil der lyde fremmede
sprog til gudstjenesterne
i Soderup og Kr. Eskilstrup.
Hvorfor?
”På alle folks tunger Guds ord genlød, mangfoldig, men ens
i grunden”, siger Grundtvig i en pinsesalme. I pinsen fejrer
vi, at Guds ånd kom til verden og er i verden, og at vi trods
al forskellighed gennem ånd og sprog kan forstå hinanden.
Kom og hør evangeliet klinge på nogle af de fremmede modersmål, der tales i vores område.
Kr. Eskilstrup Kirke kl. 9.00 og Soderup Kirke kl. 10.30 pinsedag d. 9. juni

10. juni:

Fælles
2. pinsedagsgudstjeneste
i provstiet for børn og voksne på Knabstrup Hovedgård kl. 11.00 – se nærmere her i bladet side 5.

Hvis vi skal nå målet om
en bæredygtig verden,
må vi gøre ting anderledes, end vi hidtil har
gjort.
Soder up -Esk ilst r up
menighedsråd har derfor
vedtaget at arbejde med
FN’s verdensmål som
ramme. Verdensmålene spænder fra det helt
nære til de store globale
spørgsmål, og det passer
godt til det, vi gerne vil
som kirke.
I praksis betyder det,
at vi vil bruge verdensmålene som inspiration
og sigtelinje i det daglige arbejde omkring
bygninger og kirkegårde og i forbindelse med
planlægning af aktiviteter - i stort og småt. Vi
vil også gerne samarbejde med andre lokale,
som er interesserede i
at gennemføre aktiviteter med fokus på et eller
flere verdensmål. Vi skal
ikke arbejde med alle 17
verdensmål, men vil i løbet af det næste halve år
udvælge et antal, som vi
især finder oplagte for
menighedsrådets arbejde.

God sommer!
Lise Trap
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SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

16. juni:

Sommer, svensk og sang
Den svenske kvartet Fyrstämt deltager i gudstjenesten. Kvartetten siger selv,
at sangen er en oase i tilværelsen, og netop den erfaring
vil de gerne give videre – ikke
mindst i gudstjenestesam-

menhæng. Og det er netop i
gudstjenestesammenhæng vi
kan møde dem, når de denne sommersøndag deltager i
gudstjenesten kl. 10.30 i Kr.
Eskilstrup Kirke.

Dåbskjole
til udlån
Kirkerne i Soderup og
Kr. Eskilstrup har fået
en gave! En fin ældre
dåbskjole med både en
lyserød og en lyseblå underkjole til. Kjolen udlånes ved henvendelse til
Lise Trap.

7. juli:

23. juni:

30. juni:

Morgenbøn og
morgenbrød
i Kr. Eskilstrup
Kirke kl. 9.00
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Gudstjeneste med toner
af velklingende jazz
Da Niels Oldin, Soderup, uddannet saxofonist fra musikkonservatoriet i den Haag,
sidste år spillede til en sommergudstjeneste, var en af
kommentarerne
bagefter:
”På alle måder en opløftende
gudstjeneste med gode ord,

dejlige toner, solskin gennem
vinduerne og efterfølgende
kirkekaffe ”.
Vi håber at gentage det
hele i år, i al fald kommer Oldin igen og spiller i Soderup
Kirke den 23. juni kl. 10.30

Kirkevandring
- en invitation til det hellige
om at give sig til kende
Det kan være fint at gå til
gudstjeneste efter en pludselig indskydelse, men det
kan også give noget andet at
give sig tid til at nærme sig
gudstjenesten langsomt. Det
er der mulighed for at gøre
sammen med andre søndag
d. 7. juni.
Vi mødes til morgensang i

Soderup Kirke kl. 7.00 og
går sammen til Kr. Eskilstrup Kirke ad landeveje og
markveje. Der vil være tid til
at snakke sammen, men også
til at gå sammen i stilhed.
Selvfølgelig også mulighed
for blot at deltage i gudstjenesten kl. 9.00. Kaffe til alle
kl. ca. 8.30 .

Kontakt
til gravere
Vore to gravere
har fået fælles e-mail
og telefonnummer:
tlf.nr.: 2447 0576
og e-mail
sodkegraver@outlook.
com

Brug for
sorggruppe?
Kontakt sognepræst
Lise Trap
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Konfirmation
2020?
14. juli:

Morgenbøn og
morgenbrød
i Soderup
Kirke kl. 9.00

Se muligheder for tilmelding
på kirkens hjemmeside soderupeskilstrup.dk.

Sæt x

Høstgudstjeneste og høstfest
i Soderup den 8. september stort set som sædvanlig.

4. august:
21. juli:

Aftengudstjeneste
i Kr. Eskilstrup Kirke kl.
19.00. ”Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, til
ord, som har vægt og som
kræver et svar” – sådan står
i en aftensalme. Vi slutter
med et glas og tid til en snak
i sommeraftenen.

Kildegudstjeneste
Søndag d. 4. august kl. 10.30
ved Kilden i Soderup
I håb om godt vejr rykker
vi gudstjenesten ud i det fri
denne
sensommersøndag
og ned til Kilden i Soderup.
Orglet skifter vi ud med Sarah Rise og hendes trompet. Efter gudstjenesten er
der kirkekaffe. Adressen er
Kilden 2, 4340 Tølløse. Bi-

ler skal parkeres ved Soderup
Kirke. For bevægelseshæmmede er der mulighed for at
køre ned til Kilden. Der vil
være begrænset antal havestole, medbring gerne selv
stol eller tæppe. Hvis vejret
viser sig at være uegnet til
gudstjeneste, rykker vi ind i
kirken.

11. august:

Morgenbøn og
morgenbrød
i Kr. Eskilstrup
Kirke kl. 9.00

Menighedsrådsmøder

Indre Mission i ugerløse

Soderup – Kr. Eskilstrup:

Tølløse:

JUNI

Tirsdag den 4. juni kl. 19.00
Tirdag den 3. september kl. 19.00

Onsdag den 12. juni kl. 17.00
Juli - ingen
August - meldes ud senere

Store Tåstrup:

Ugerløse:

Tirsdag den 4. juni kl. 19.00
Tirsdag den 6. august kl. 19.00

Tirsdag den 11. juni kl.19.00
Mandag den 13. august kl.19.00
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Ti. d. 13. kl. 19.30	Møde hos Grethe og
Flemming B. Hansen,
Tølløse. Taler Samuel
Leth Larsen, Nr. Jernløse.

Juli

18.-27. juli	Bibelcamping i Fårevejle,
Adelers Alle, 4540 Fårevejle. Møde kl. 10.00 og
19.15. Se program.

August

Sø. d. 11. kl. 13.00	Tur til Grethe og Flemmings sommerhus, Diget
13, Asnæs. Tilmelding på
tlf. 59 19 46 38 inden 5.
august.
Vil du vide mere om møderne, eller ønsker du
transport, kan du ringe til Henning på tlf. 59
18 83 05.
Alle er velkomne!
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Meddelelser
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Meddelelser

Kirkens kor
starter op
igen

”VOKS”
– Kirkens kor
for voksne

”Spilopperne” og
”Ventilerne” – kirkens kor for børn og
unge. Første gang
torsdag den 22.
august kl. 15.00-17.30
Kom til kor og lær en
masse nye sange, god
vejrtrækning og at synge
i kor. Vi elsker godt
humør – og øver os i at
koncentrere os om sangen, når vi synger.
Spilopperne (0.-2.
klasse) Spirekoret ”Spilopperne” (0.-2.klasse)
synger i menighedshuset
16.45-17.30. Ventilerne
(3.klasse og op) synger i
menighedshuset 15.0016.30.
Ventilerne optræder i
kirken et par gange om
året, og Spilopperne
øver sig også i at blive
korsangere, der kan
rykke op i store kor i 3.
klasse.
Korene øver hver torsdag.
Tilmelding til korleder Dorte E Jensen
på mail dengodevej@
gmail.com.

St. tåstrup

Første gang onsdag
den 28. august kl.
18.30-20.15.

Sommerture
Tirsdag den 18. juni kl. 13.00
Vi mødes i gården bag kirken og kører til Restaurant
Malerklemmen ved Borup. Her giver kirken en kaffe
og kage, og man kan gå rundt og se de hyggelige stuer
inden vi kører hjem igen.
Torsdag den 11. juli kl. 12.30.
Vi mødes i gården bag kirken og kører til Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm. Her får vi en rundvisning
og nyder medbragte kaffe og kage på området. Kirken
betaler entré og rundvisning.

Konfirmandholdet 2019

Konfirmation i 2020
Skal dit barn konfirmeres i
2020?
Selve konfirmationen er
søndag den 3. maj 2020.
Konfirmationen sker på 7.
klassetrin. For at blive konfirmeret skal man deltage i
konf irmandforberedelsen.
Den skal man tilmelde sig

ved hjælp af blanket på kirkens hjemmeside storetaastrupkirke.dk senest 1. september. Print blanketten ud,
udfyld den, og aflever den
ved en gudstjeneste i kirken,
eller i postkassen ved præstens kontor.

Åben kirke
Anden pinsedag
Mandag den 10. juni

St. Tåstrup kirkes voksenkor VOKS øver hver
onsdag kl. 18.30-20.15, i
både menighedshuset og
i kirken.
Vi optræder et par
gange om året i kirken
og eventuelt ved arrangementer i nærområdet.
Dorte, som er organist
ved kirken, leder koret
med fast, kærlig og humoristisk hånd. Koret
synger lidt af hver så det
bliver alt fra Bach til Bell
og lidt gamle revy ting.
Vi har et godt fællesskab i koret og der bliver
grinet en hel del. Så mød
op onsdage i menighedshuset, og få rørt både
lattermusklerne og sangmuskelen. Og tag gerne
en ven eller veninde med
– der er altid plads til flere sangere, både mænd
og kvinder.
Spørgsmål mm. kan
rettes til korleder Dorte
E Jensen på mail dengodevej@gmail.com.

Efter gudstjenesten kan du
komme op i kirkens tårn og
se klokkerne og udsigten.
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tølløse

Nyt fra
graverne
Vi er i fuld sving med
at gøre kirkegården
sommerklar. I forbindelse med den generelle
oprydning har vi konstateret, at der lægges
småkager og bagværk på
gravene. Da det tiltrækker skadedyr skal vi venligst henstille til, at man
undlader at lægge fødevarer på kirkegården.
Vi er i den tid hvor
plænen skal slås jævnligt og vi henstiller derfor til, at der på plænegravsteder kun sættes i
blomster i vendevaserne.
Ved særlige lejligheder
kan kræmmerhusene
benyttes. Kontakt gerne
graverne for yderligere
information. Kontaktoplysninger står på kirkebladets bagside.
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Sommerhøjskole
i Gl. Tølløse
24-25/8
Tølløse baptist kirke og
Tølløse kirke arrangerer
i fælleskab sommerhøjskole for hele familien.
Højskoledagene afholdes
i præstegårdshaven,
Nybyvej 12 samt i
Tølløse kirke
Den 24.08 begynder vi kl
10.00. I løbet af dagen serveres der kaffe og kage samt
frokost. Vi slutter af med en
festmiddag. Den 25.8 mødes
vi i kirken kl 10.00 til en fælles
gudstjeneste hvor Gospelkoret
”Liberty” deltager. Tag endelig
hele familien med. Der bliver
arrangeret aktiviteter for børnene med de voksne er til foredrag. Tølløse baptist spejdere
arrangerer med hjælp af andre
gode kræfter, en dag i naturen
for alle børn, med rollespil og
måske også en Ridderskole.
Vi skal høre tre foredrag under
det samlede emne ”Fælleskab”
De to foredragsholdere præsenteres her –den tredje annonceres senere. Sæt allerede
nu kryds i kalenderen!! Yderligere information om tilmelding
og pris meldes ud senere.
Foredragsholdere er:

Meddelelser

tølløse

Jeppe Søe:
– professionel ordkløver, rådgiver, blogger og journalist.
Direktør i Mediehuset Ørenlyd. Bestyrelsesmedlem, Efterskolerne – formand bestyrelsen Halvorsminde Efterskole – bestyrelsesmedlem Thrane Erhverv. Rådgiver hos
blandt andre EDC, Viby Efterskole, CBD International
og forskellige partier i folketinget.
Tidligere studievært på TV Aalborg, TV2/Nord, TV2/
DANMARK, TV3, Nordisk Film, TV Danmark og
TV2/Midt-Vest. Siden 1996 selvstændig i kommunikations- og produktionsbranchen. Medstifter af Rådet for
bæredygtig erhvervsudvikling og tidligere mediechef,
Dansk Handelsblad.
Jeppe Søes foredrag er fortællinger om en medieskabt
virkelighed med udgangspunkt i dagsaktuelle eksempler –
altid sprudlende og leveret med boblende engagement…
og altid uden manuskript.
“Ord skal komme fra hjertet og alle de nymodens Power Point
præsentationer og andet gøgl er kun til folk, der ikke han huske hvor de er kommet til. Jeg bruger det levende ord – og det
er mere end nok”.

Rasmus Skov Boring:
Pianist Rasmus Skov Borring
Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist, komponist og
foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet.
Han har bl.a. udgivet CD’erne ’Den danske sang 1 & 2’
med instrumentale klaverfortolkninger af højskolesange,
’PIANO’ med sine egne instrumentale kompositioner,
julealbummet ’Merry PIANO Christmas’ samt ”Er der
steder hvor sandheden synger” med sange fra sit samarbejdet med forfatter Jens Rosendal.
Rasmus Skov Borring er vokset op i efterskoleverdenen
og har spillet klaver siden sin barndom. Han spiller koncerter og holder sangforedrag overalt i Danmark, og han
har ligeledes rejst med sine foredrag og fællessange i bl.a.
USA. Han står bl.a. bag tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage”–
Efterskolernes landsstævnesang 2009, som i 2015 landede på en tredjeplads på DR’s Top 50 over danskernes
foretrukne sange

Loppemarked
Gl. Tølløse borgerforening holder loppemarked lørdag den 31.
august 2019 på gårdspladsen ved Tølløse
Præstegård, Nybyvej
12, Gl. Tølløse fra kl
10-16.
Kom kl 9.00 og stil dit
eget bord op, så andre
måske kan få glæde af
det, du ikke selv bruger
mere. Det er gratis, og
der kan ikke bestilles
plads, men det er ”først
til mølle” princippet.
Gl. Tølløse Borgerforening sælger kaffe/the,
kage samt øl og sodavand til rimelige priser.
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Meddelelser

ugerløse

Meddelelser

Kirke- og
kravlestue

Pinsedags
gudstjeneste

I september begynder
kirke- og kravlestue,
som er et rytmisk tilbud
til alle babyer mellem 3.
mdr. og 3. år, vi mødes
hver onsdag kl. 9.45-1045 i Ugerløse Kirke. Det
ledes af vores dygtige
kirkesanger Pernille Ramussen.
HUSK der oprettes babysalmesang efter behov.
Særlige gudstjenester i
Ugerløse Kirke
Efter alle gudstjenester
i Ugerløse kirke indbydes
alle til kaffe og hjemmelavet kage/småkager i kirkens café.

Søndag den 9. juni
kl.10.00

Aktiviteter for voksne:

Gospelkoret afholder sommerkoncert tirsdag den 4.
juni kl.19.30 i Ugerløse kirke. Alle er velkomne.

Meddelelser
fra menighedsrådet
Fra og med denne periode vil det være præsterne
Ole B. Piekut og Lene H.
Østergaard fra Tølløse
som er vikarpræster når
sognets præst Sara Mikaelsson ikke er tilstede.
Aktiviteter for børn og
unge i Ugerløse kirke

Vi fejrer pinsedag med
et væld at skøn musik,
Magdalena og Frederik
vil sørge for et særligt
pinseprogram.

Nyt fra gospelkoret
We Got Joy

ugerløse

Ikongruppen i Ugerløse Kirke
Ikongruppen mødes onsdage den 12. juni og 7. aug. Alle er
velkommen, husk dog at tilmelde dig hvis du er ny.
Tilmelding til underviser Finn Günther tlf. 41 83 48 02 el.
email: finn@famgunther.dk

Fællesgudstjeneste i Nyrup
om Sankt Hans og andre gamle traditioner
Søndag den 23. juni
kl. 10.00
Vi mødes i Nyrup til hvis vejret er med os udendørs gudstjeneste. I år er temaet traditioner både de gamle og de
nye. Gudstjenesten afholdes
af baptistpræst Ole Jørgensen og sognepræst Sara Mikaelsson. Efter gudstjenesten
vil der være forfriskninger.
Alle er velkomne.
Er vejret dårligt trækker vi
ind i kirkens smukke sal.

Ugerløse
Kirkes Galleri
Ugerløse kirkes bibliotek

Husk at Ugerløse Fotoklub som udstiller i sognegården løbende udskifter billeder så kig forbi.

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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Navne & adresser
Soderup & Kr. Eskilstrup

Tølløse

Kirkebil:
Henvendelse helst senest fredag til Kr. Eskilstrup Taxi
tlf. 59 18 01 26, Tølløse Taxi tlf. 59 18 53 50 eller
Ingemanns Taxi tlf. 57 80 14 41.

Kirkebilen kører til alle gudstjenester:
Henvendelse inden fredag kl. 12.00 til Annegrete Larsen, tlf. 22 28 06 16. E-mail: annegrete@mail.dk

Sognepræst, Lise Trap:
Jernbaneplads 6, 2., 4300 Holbæk, tlf. 30 22 45 13
E-mail: ltr@km.dk. Træffes efter aftale. Fridag fredag.
Ved præstens ferie-/fridage henvises til sognepræst
Mads Zachodnik, tlf. 57 80 13 68.
Hjemmeside: soderupeskilstrup.dk
Facebook: Soderup-Eskilstrup kirker

Sognepræst, kbf: Ole Bach Piekut:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 53 37.
E-mail: obp@km.dk. Træffes ikke mandag.
Sognepræst, Lene Hjære Østergaard:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 24 47 70 78.
E-mail: lhh@km.dk. Træffes ikke mandag
Ved præstens ferie- og fridage henvises til kollega på
telefonsvarer.
Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Facebook: Tølløse kirke

Graverne: Toni Bøgelund og Anne Gisselø træffes på
tlf. 22 47 05 76, sodkegraver@outlook.com.
Træffes ikke mandag.

Graverkontor: Nybyvej 12, 4340 Tølløse. tlf. 21 73 47
22. Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12.00-12.30.

Menighedsrådsformand, Laila Carlsen:
Stestrupvej 76, 4360 Kirke Eskilstrup, tlf. 59 17 14 50.

Menighedsrådsformand, Carsten Bo Hansen:
Buskebjerggård, Tjørnedevej 62, Tjørnede, 4340 Tølløse, tlf. 20 12 45 09. E-mail: buskebjerggaard@gmail.
com

Kirkeværge, Janne Juel Hansen:
Vangevej 4, 4340 Tølløse, tlf. 61 54 48 97.

Kirketjener: Tlf. 40 41 00 92

Kirkeværge, John Abrahamsson,
Dalvænget 91, Tølløse, tlf. 25 77 62 30,
E-mail: joab1@live.dk

St. Tåstrup
Kirkebil:
Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller
arrangementer i kirken, så kontakt præsten eller menighedsrådsformanden. (gerne et par dage i forvejen).
Sognepræst, Mads Zachodnik:
Tåstrupvej 54, 4370 St. Merløse, tlf. 57 80 13 68.
Email: maz@km.dk.
Træffes bedst efter aftale.
Kirkekontoret er lukket om mandagen.
Ved ferie og på fridage henvises til sognepræst
Lise Trap, 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, Hanne Mellerup-Poulsen:
Kildegårdsvej 53, 4370 St. Merløse, tlf. 23 49 42 48
Kirkeværge, Pia Krogager:
Ordrupvej 46, Ordrup, 4370 St. Merløse, tlf. 27 20 70 53
Kasserer, Henning Bang Hansen:
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33

Ugerløse
Sognepræst, Sara Mikaelsson:
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 80 74 eller
mobil 26 84 67 91. E-mail: sym@km.dk.
Træffs ikke fredag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til præsterne
ved Tølløse Kirke.
Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Facebook: Ugerløse Kirke
Graverkontoret:
Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:
Mobil 20 58 27 61 bedst mellem 12.00 og 13.00
E-mail: graveren.ugerloese@mail.dk.
Træffes ikke mandag.
Graver og administrationschef, Jess Sørensen:
Træffes også på 59 44 10 01 bedst mellem 12 og 12.30.
E-mail: administrationschef@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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