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Kan man stole
på Helligånden?
Det lyder måske som et dumt spørgsmål:
Kan man stole på Helligånden?
For det indlysende svar burde jo være:
Det kan man selvfølgelig!!!
Men alligevel fik dette kirkeblads tema,
”Udfordringer i Folkekirken”, undertegnede til at spekulere på, om ”man” nu også
gør det – stoler på Helligånden. Og med
”man” mener jeg både folkekirken som institution, med alle de mennesker, som er
beskæftiget i den. Og så gælder ”man” også
for alle de mennesker, som tænker på Folkekirken som den, der varetager de store øjeblikke i folks liv, dåb, gudstjenester,
bryllupper, dødsfald, foredrag og meget
andet.
I lyset af den seneste tids corona-pandemi, blev folkekirken lukket for adgang. I en
af de største samfundskriser i nyere verdenshistorie var man forment adgang til at
komme og bede en bøn i kirken, synge en
salme sammen med andre, høre Guds ord
i evangeliet om Jesus som verdens Frelser –
eller bare sidde i stilhed og håbe for sig selv
og sine nærmeste.
Man kan argumentere for, at Gud komSIDE 2

mer til den, der leder – lytter til den, der beder. Så selvom kirken skulle være lukket har
folk stadig adgang til Gud. Ja, Gud kommer
ved sin Helligånd til dem, der søger ham.
Men det forekommer mig alligevel lidt vel
dristigt, at stole på, at folk nok skal få deres
behov for Guds nærvær opfyldt, selvom kirken er lukket. Hvorfor skulle vi så åbne igen,
kunne man spørge, hvis det ingen forskel har
for mennesker om den er åben eller ej?
Det er selvfølgelig en mere kompleks situation end man lige kan opridse her. Og man
må også anerkende den smittefare, som opstår når folk mødes – uanset om det er i kirken, Bilka eller i byggemarkedet…
Men jeg synes, at det er en udfordring for
Folkekirken, at i en tid, hvor folk måske har
brug for netop Folkekirken til at plante håb
og give sjælen omsorg for en stund – og hvor
det er nemt at gemme sig selv og sine mørke
tanker inde bag lukkede døre – så vælger Folkekirken at låse kirken af.
Den ”rigtige” løsning, balancen mellem afstand og nærvær – er svær at finde. Men an-

svaret for eget helbred bør altid ligge hos den
enkelte kirkegænger – ligesom det gør i alle
andre situationer.
Kan man stole på Helligånden? Ja, den kom
i hvert fald på arbejde i en tid, hvor mange
andre var bedt om at blive hjemme fra deres
arbejde. For Helligånden skulle glemme alt
om smittekæder og komme til alle dem, der
ikke kunne komme i kirke.
Og så er vi fremme ved det andet ”man”
– menneskerne, som ikke kunne komme i
kirke. Kirken må håbe, at folk ikke følte sig
forladte af Gud – ikke følte sig uden for fælleskab – ikke følte sig uvedkommende for andre – ikke troede sig ligegyldige. Det er Helligåndens kraft og gerning: at kalde på os
med Guds stemme, åbne vore hjerter og sind
for Guds kærlighed og barmhjertighed. Og
Helligånden går ikke forbi hverken det søgende eller det sørgende menneske. Det må
vi hver især stole på; at Gud aldrig lader sin
stemme forstumme i vores ører. Vi må stole

på det selvom det nogle gange kan være en
udfordring, især hvis man er modløs, fortvivlet eller sørgende.
Udfordringen for både Folkekirken og mennesket er, hvor meget man beder Helligånden
gøre sit arbejde næste gang, kirkedøren smækkes i for næsen af det søgende menneske.
Vi kan – hver især – stole på Helligånden.
Og vi kan glæde os over, at den arbejder for
os, og giver lys i et mørke, som ikke altid er til
at slippe af med ved egen kraft.
Både Folkekirken og hvert enkelt menneske kan stole på, at Helligånden virker i os
ligesom livskraften virker i sommerens blomster og som kærligheden virker i det elskende
menneske – med tro, håb og kærlighed.
Det må vi tro på – stole på – uanset om en
pandemi for en tid (åbenbart) kan lukke kirken.
Mads Zachodnik
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Farvel – og tak!
” .. ofte er jeg kommet kørende fra en
tur ud i sognet, og når jeg kom op over
Bukkerup møllebakke og havde Soderup by med kirke liggende foran mig
mod nord og endnu længere mod nord
den dejlige profil af skovene ved Aastrup
– det være sig en lysegrøn majdag eller
farveflammende oktober, en mørkdiset regnfuld novembereftermiddag eller lærkejublende forårsdag…og jeg har
sagt til mig selv: Du måtte jo være gal,
om du nogensinde frivilligt rejste herfra.”
Sådan skriver min forgængers forgænger
Otto E. Helms i sine erindringer. Alligevel
vælger han at stoppe som sognepræst i Soderup og Kr. Eskilstrup sogne i 1961. Jeg har
mange gange tænkt som han, og alligevel
har jeg også valgt at stoppe med udgangen
af juni.
Da jeg kom, sagde Johannes Hansen, Bukkerup, der på det tidspunkt var formand i Soderup menighedsråd, at det her ikke var et sted,
man rendte af pladsen. Det har han ret i. Jeg var
den fjerde præst, der kom i det 20. århundrede,
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og nu i 2020 efter mere end 25 år kan man vel
dårligt sige, at jeg render af pladsen, selvom jeg
ikke kan sige mig helt fri for fornemmelsen, for
der er mere, jeg gerne ville have nået, gjort, afsluttet eller begyndt, men det kommer der heldigvis nye folk til.
Vi taler om udfordringer i folkekirken i dag,
og mange steder er der mangel på ansøgere til
præstestillinger. Samtidig er det en tid med
karriereplaner og almindelig mobilitet lidt
usædvanligt at have lyst til at blive i det samme
embede i så mange år, men at jeg har haft det,
er der en række grunde til.
Først og fremmest har her været folk, der er
gået i kirke. Trofaste kirkegængere, der har båret gudstjenesterne søndag efter søndag, samtidig med at der har været mange, der er kommet
fra tid til anden. At forberede gudstjenester,
vælge salmer, overveje sammenhænge, skrive
prædikener, stå tidligt op søndag morgen – for
så at mødes af en tom kirke, må jo kunne tage
pusten fra enhver nok så engageret præst. Heldigvis er det ikke sådan hos os.
Her har altid været folk, der har villet være
medlemmer af menighedsrådet, dette oversete, men vanvittigt vigtige råd. Jeg har gennem

årene været privilegeret med engagerede menighedsråd og en række kompetente formænd.
Der har ikke altid været enighed, bølgerne er
undertiden gået endog meget højt, men, som
der står i en sang, ” fred er ej det bedste, men at
man noget vil” – og vi har villet meget.
Ud over menighedsrådene har der været en
blomstrende skare af folk, der har støttet, båret med og hjulpet. Jeg kan ikke nævne det
hele, men nogle pynter kirkerne med blomster,
andre arrangerer høstfest, laver mad, bager i
lange baner, arrangerer fastelavn, planlægger
møder, deler kirkeblade ud, hjælper med konfirmander eller giver bare en hånd med, når
der er brug for det. Det er uvurderlige ” legekammerater” for en præst.
Her har gennem alle årene været masser af
fine dåbsbørn, sjove, kloge og inspirerende
konfirmander, forventningsfulde brudepar og
en umiddelbar tillid til præsten som samtalepartner i al fortrolighed om det største og det
sværeste – og liv og død.
At være præst er også at omgive sig med stor
skønhed. Smukke kirker, smuk musik, smukke
ord, smukke omgivelser – alt sammen glimt af
himmerige på jord, og vi har haft - og har - et

personale, der formår at løfte den del af kirkens
liv til et fornemt niveau.
Her har været meget gode kolleger tæt på,
kolleger at snakke med, diskutere med, klage
sig til og lytte til – og her har været en familie,
der har værdsat livet som præstefamilie. Den
store smukke præstegård, den fantastiske have,
store forhold, en mor der tit var hjemme, når
man kom fra skole og senere en mormor, der
” havde helt sin egen kirke”, men også at skulle være hjemme jul, påske og pinse, en telefon,
der ringede fra tidlig morgen til sen aften, en
lind strøm af mennesker ind og ud af huset på
mærkelige tidspunkter, en mor der ikke kunne
handle på mindre end en halv time, fordi der
lige skulle snakkes med den ene og den anden
og lørdagsaftaler, der blev aflyst, fordi der lige
kom noget i vejen.
Det er alt sammen svar på det, jeg ser som
folkekirkens udfordring i dag. Svaret er ikke i
struktur og excelark. Svaret er mennesker, der
vil deres lokale kirke.
Og hermed farvel – og tak! Selvom vi også
frivilligt rejser herfra til København, hvor vores
børn også bor i dag, for at se livet fra en ny vinkel, vil en del af os for altid høre til her.
Lise Trap
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Folkekirkens
udfordringer

Temaet for dette kirkeblad er folkekirkens
udfordringer. Det er pudsigt at skulle skrive om her midt i april måned, for i skrivende stund er vi jo stadig midt i Coronakrisen.
Kirkerne er lukkede. Eller det vil sige; på
overfladen er de lukkede. For vi afholder stadig bisættelser og begravelser, dåb og bryllup
men under lidt anderledes forhold end sædvanligvis. Men vi holder ikke gudstjenester.
Det er vurderingen fra myndighedernes og
biskoppernes side, at det er bedst sådan. Det
var særligt sørgeligt i påsken. Aldrig før har
kirkerne holdt lukkede som de gør det nu.
Personligt har jeg været i syv sind om det nu
også var den rette beslutning. Men til syvende og sidst må jeg sige, at det eneste kirken
skal sprede er evangeliet om Jesus Kristus.
Derfor kan det ikke nytte at udsætte menigheden for unødig risici og fare for smittespredning ved at insistere på at holde ordinære gudstjenester. Vi må altså savne vores
gudstjenester for en stund – men savnet gør
heldigvis blot gensynet så meget større.
Så jeg er ikke nervøs på folkekirkens vegne,
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selvom vi altså kører på lidt nedsat blus eller
i al fald på anderledes facon end vi plejer. Vi
hører ellers så tit, at det står skidt til med folkekirken. Medlemstallet daler, dåbsprocenten falder, der kommer ingen i kirke om søndagen osv. Sådan er det medieskabte billede
om folkekirken nemlig. Men som med så meget andet, så er også det medieskabte skabte
billede langt fra virkelighedens billede.
For det går faktisk godt. Det har det altid
gjort. Historisk betragtet kommer der lige så
mange i kirke som der altid har gjort, end-

da lidt flere, for det er som om interessen
for kirken faktisk er stigende. Folkekirken
har simpelthen en uerstattelig plads i folkets
hjerte. Det har den på baggrund af en utrættelig indsats. Det lange seje træk, den stædige
insisteren på vedholdende at være til stede i
menneskers liv.
Ja, kirken er som et stort stædigt hjerte,
der insisterende, rytmisk og konstant slår sit
pulsslag og sender liv rundt i alle kroge af tilværelsen, til alle mennesker til alle tider. Og
kirken insisterer på at være til stede, der hvor
smerten bider, hvor skylden tynger og nager,
hvor tabet er tungt. Kort sagt der hvor der leves. Både i den helt store knusende sorg, såvel som i den overvældende glæde. Hvor der
leves stort, og hvor der leves småt. I den stille
glæde, i den brusende, såvel som i den rolige,
dybe kærlighed - dér hvor der leves som livet
oftest er, stille, fremadskridende med respekt
og værdighed. Men det sælger selvfølgelig
ikke aviser eller skaber overskrifter – ikke
desto mindre er det virkeligheden.

Mon ikke det er fordi, der småt er ved at rejse sig erkendelse af, at vi står ved en grænse.
Grænsen for hvad vi mennesker selv formår.
Om ikke andet er da i al fald coronavirussen
en påmindelse om, at ikke alt er underlagt
vores kontrol – lige meget hvor mange butikker og kirker vi så end lukker. Vi har brug for
en aflastning, brug for at sættes ind i en større sammenhæng, hvor vi ikke selv skal bære
det hele. Vi har simpelthen brug for, at der
fortælles en anden og anderledes historie om
os, end den vi selv kan finde på. Fordi det
bliver for fattigt, hvis det kun er vores egen
lille historie, vi har at fortælle. Og vi ved det
jo godt. For vi kender det, når vi står ved en
båre med kær afdød. Alt hvad der så end er
at sige om det menneskes liv og bedrifter – så
har vi dog brug for også at høre det menneskeliv sat ind i Guds historie om Jesu Kristi
død og opstandelse. Om syndernes forladelse
og Guds velsignelse.
Vi ved det også når vi samles om den nyfødte, og intet kender til hvordan det barns
historie bliver. Men vi fornemmer, at her er
det afgørende at dette liv omsluttes og indesluttes og indhentes af en anden og større historie, end vi selv kan hitte på. En historie
som er større end barnet selv. Den store historie der fortæller dig som menneske og holder dig fast på, at det ikke er dig, der skriver
historien om Gud – men Gud der har skrevet
dig ind i hans store, vidunderlige historie.
Så alt i alt går det godt. Men hvad er så folkekirkens udfordring? Ja, det er at holde fast.
Det er ikke at lade sig lokke af flygtige luner
og luftige idéer, men at kende sin besøgelsestid og modigt vedblive at være den konstant,
den altid har været. Det helle, det pusterum
og afbræk fra tiden og dagen, hvor enhver er
velkommen, og hvor vi ved, hvad der møder
os. Nemlig den store historie vi er en del af,
og som ikke fortælles nogen andre steder.
Ole Bach Piekut
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også et nyt mulighedsfelt, hvad
kan kirken på sociale platforme
som den ikke kan normalt?
Digitale gudstjenester
ja og nej

Udfordringer til folkekirken
I kirkebladsgruppen besluttede vi os for dette tema før corona ramte Danmark og hele
verden. Nu flere måneder efter er det stadig
et godt tema, for ja corona udfordrer folkekirken, det er første gang i 1000 år kirken er
lukket, aldrig før trods krige, kriser og pandemier er kirken blevet lukket. Det har ført
til følgende refleksioner for mig.
Kirken skal ud på
sociale platforme
Da kirken er lukket kan der ikke afholdes
gudstjenester som normalt, hvilket for Ugerløse kirke og mange andre kirker tvang os ud
på sociale platforme som Utube, facebook og
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hjemmesider i en grad vi ikke før har oplevet.
Det har været til tillidsspring, mange af os
er ikke vant til at se os selv på en skærm. Og
det stillede helt nye krav til formen, skal det
være en hel transmission af en gudstjeneste,
eller skal de være små klip og hvem laver vi
dem til, folk som plejer at komme i kirke eller
dem som kommer sjældnere? Jeg har oplevet
af de har vært sjovt at prøve, vi har lært nye
ting, frivillige er kommet til og vores aktiviteter på visse fronter er blevet tydeligere. Men
omvendt har det også været en usikker rejse,
giver det vi gør mening og hvad giver det dem
som ser og hører det? Kort sagt det har været
som at bevæge sig ud i en ukendt ødemark,
og det har været hårdt arbejde. Men det er

Er en digital gudstjeneste en
gudstjeneste? Det afhænger nok
af hvad hvordan man definerer
en gudstjeneste, for mig har betyder en fællesskab med Gud og
deltagerne, men den er også et
sanserum, det store kirkerum,
orgelet der får en til at vibrere,
fællessangen som gør os til en
stemme, nadveren vi kan smage og fornemmelse af at rejse sig
på faste tidspunkter, modtage
velsignelse og folde hænderne
i bøn. Det er også kirkekaffens
samvær, øjenkontakten, håndtrykket, smilet og et knus. Den
digitale gudstjeneste mangler
sanseoplevelser.
Omvendt har det giver mig stof til eftertanke, hvad er vigtig at sende ud, hvad betyder
det at noget bliver blivende og ikke kun sker
i øjeblikket men fryses i optagelse. Hvem når
vi som vi måske ikke normalt når? Der er ingen tvivl om jeg syntes den digitale kirke er
en god ting, men jeg kan også mærke jeg savner det menneskelige nærvær og fornemmelsen af det hellige forsvinder lidt når man taler
til et kamera.
Kirken en del af samfundet

Mange regler og direktiver har gjort det tydeligt, men jeg har også oplevelsen af at kirken står sjovt udenfor, som præst har jeg normalt adgang til alle mennesker og steder, jeg
møder mennesker hele tiden, kan kom sygehuspræst komme på sygehuset, jeg er vant til
at have åbne kontakt muligheder, at kunne
handle når jeg oplever der er behov. Corona
isolationen har med et fjernet alle mine vante
kontaktmuligheder, jeg ser ikke børnene eller
konfirmander, jeg ser ikke menighedsrådet
eller menigheden er er ingen aktiviteter som
onsdahygge, ikonskrivning, meditationskurser, kor og samtaler. Alt skal nu forgå over
telefon eller digitalt og det er besværligt, ikke
alle har den mulighed og ikke alt kan gøres
over telefon. Det er som om nogen har bundet et bind for mine øjne og det er ikke en
særlig rar fornemmelse.
Endelig er der bekymringerne, hvordan
har andre det? Er der nogle som føler sig ensomme og forladte? Som har brug for hjælp,
og hvordan skal de gå med økonomien og
hvad med alle som bliver syge og mister. Corona har handicappet kirken syntes jeg, det
betyder ikke at noget nyt og godt ikke kan
vokse ud af krisen, men midt i det hele føles
det som begrænsning og spændebånd. Som
er være fanget, ja som om vi alle er taget til
fange og venter på frigivelse.
Frihed er vigtig, med den ansvar og muligheder, handlen og valg, den er en værdi
som jeg i Coronatiden virkelig er blevet mindet om, fordi den er blevet begrænset. Det vil
huske på, ligesom jeg vil huske på at alt det
jeg før tog for givet, er noget som kan tages
fra mig, nærvær er en gave, som jeg tror jeg
vil nyde mere fremover.
Sara Mikaelsson

Corona har om nået gjort mig opmærksom
på at vi er en del af staten og samfundet.
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”Jeg ved, Herre,
at mennesket ikke bestemmer sin vej;
det står ikke i den vandrendes magt
at gøre sine skridt faste.”
Jeremias Bog 10,23

Hvor er vi på vej hen?

Vi har ikke nær så meget kontrol over vores
liv, og over de ting, der sker omkring os, som
vi troede. Det har denne Coronatid lært os.
Tidligere tiders mennesker vidste det godt,
men vi i vores tid, har været blændet af, alt
det vi nu kan, takket være opfindsomhed,
teknisk kunnen og videnskabelig forståelse. Vi har på mange måder tæmmet naturen, forstået at udnytte dens kræfter, og til
en vis grad også formået at gardere os mod
dens mere voldsomme sider. Det er ubegribeligt stort, hvad vi har opnået på ikke mere
end måske 150 år. Du kan selv skrive en liste
bagefter, med alt hvad du kan komme i tanke
om, er blevet opfundet eller udviklet af mennesker. Hvis du bliver bidt af ideen, så prøv
om du kan opdele listen i godt og skidt. Jeg
tror, det vil vise sig, at meget af det gode også
er skidt og omvendt. Der er ikke meget her i
livet, der bare er enten sort eller hvidt.
Vi opdager, i denne tid med klimakrise, toppet op af en verdensomspændende sygdoms
hærgen, at vi aldrig ved, hvad fremtiden vil
bringe. Og at vi har meget mindre kontrol,
end vi troede. Hvor mægtige vi end er, så er
vi alligevel små og langt mere sårbare, end vi
kan holde ud at tænke på i hverdagen. Det er
en urgammel menneskelig viden. Vi har bare
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fortrængt det i vores tid. Mennesket bestemmer ikke sin vej. Og vores skridt er langt mindre faste, end vi tror.
Den der, i sit sind, er mere åben over for tanken om Gud, har en fordel. Vi lærer at forstå
og finde mening i, at vores vej i livet ikke kun
er vores. Vi lærer at finde ro i og tillid til, at
Gud er med os. At der er en mening, som
vi ikke ser. En sammenhæng, som vi oftest
end ikke aner. At der er ødelæggende kræfter i verden, og livsopbyggende kræfter – og
selvom vi alle rummer begge dele, kan vi lære
at lade det livsopbyggende fylde mere i vores
liv. Vi kan lære – og det er en livslang læring - ikke at frygte det ukendte, men i stedet stole på Gud, og ikke være bange. Det er
noget Jesus siger utrolig mange gange. Vær
ikke bange!
Folkekirken er ikke anderledes end de mennesker, der er en del af den. I folkekirken vil
vi også gerne tro, at vi har styr på tingene.
Og vi glemmer ofte at lytte efter Gud, før vi
handler. Vi er mennesker. Så når udspillet for
dette kirkeblads artikler er: Udfordringer for
folkekirken, stiller jeg det spørgsmål videre
til jer. Hvad er udfordringen for alle os, der
er døbt og medlem af folkekirken eller blot

føler os knyttet til kirken? Uanset hvor tit du
så lige kommer i din lokale sognekirke. Prøv
at se på, hvad udfordringerne er i dit eget liv
– og så overfør det til kirken. Eksempel: Jeg
har svært ved at finde min egen indre balance -> kirken har svært ved at finde sin egen
indre balance. Spændende perspektiv. Passer
det? Eller: Jeg synes, jeg er nød til at arbejde så meget hele tiden, at jeg slet ikke har
tid til at slappe af og bare være sammen med
dem, jeg elsker -> Kirken – og os i den - har
så travlt med ”praktiske ting vi absolut må
gøre”, at der ikke er tid eller overskud til bare
at være sammen med mennesker, og vise hinanden kærlig omsorg. Passer det?
Kirkens fundament er troen på Jesus. Så vi er
en del af kirkens fundament. Men ikke hele
fundamentet. Jeg tror på, at Gud bærer sin
kirke - også når den er ude på slingrekurs. Jeg
tror, Gud er levende og tilstede og på nogle
måder næsten mere virkelig end du og jeg. Jeg
tror, Han er vores vejviser og vores redning,
og at Hans helt særlige kærlighed er grunden til at vi overhovedet eksisterer. Jeg tror
også, at enhver af os, kan opdage Guds nærvær. Hvis vi lærer at bruge en side af os selv,
vi måske for sjældent bruger. Vi skal bruge
den side af os selv, der lytter. Ikke så meget

med øret, som med sjælen. Vi skal minde os
selv om, at se det bedste i et andet menneske, og ikke det værste. Ikke lade fordomme
og frygt styre os. Vi skal lære at se på os selv
og andre med milde øjne. Gør vi det, åbner
vi os for Gud, og vi vil begynde at opdage
og mærke, at Han faktisk handler i vores liv.
Nogle gange handler Han også gennem os til
hjælp for andre. Lader vi os lede af det, så får
Gud plads til at give retning i vores liv, og vi
vil være på vej mod det gode. Liv, kærlighed,
forløsning og glæde.
Hvad er kirke, hvis ikke dét sted eller dét fællesskab, hvor vi bliver styrket i at leve i tillid og medmenneskelig kærlighed – også når
vi er vrede på hinanden eller sårer hinanden. Overalt hvor det sker, og hvor vi mærker
Guds ånd, der er Guds kirke på jorden.
Den bygning, du kalder kirke, er kun virkelig
kirke, når vi tager vores fælles opgave til os
– ikke som pligt, men som et virkeligt ønske
om et bedre liv. Jeg tror på, at vi så vil opleve
frihed, fællesskab – måske endda glæde – og
fremfor alt en ny meningsgivende dybde i vores liv.
Lene Hjære Østergaard
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40 års jubilæum

Se på
hjemmesiden
Som det fremgår er der
forskellige begivenheder
henover sommeren, som
vi naturligvis gerne vil
markere, men da man i
skrivende stund pga. corona ikke kender de betingelser, vi har at arbejde på
efter 10.maj, er vi nødt til
at henvise til vores hjemmeside og facebookside (se
faktaboks på bagsiden).
Ikke alle bruger hjemmeside mm, så derfor vil
jeg appellere til, at kender
man nogen, venner, familie, nabo, som man tænker
måske kunne være interesseret, men ikke vil opdage,
hvad der sker, så fortæl
dem det.
Der er meget, vi må gøre
anderledes og hjælpe hinanden med i denne tid.
SIDE 12

Forfatteren Jan Kjærstad
skriver i en af sine romaner
om Jonas, der som barn beslutter sig for at blive livredder. Han øver sig i badekarret og i søen om sommeren i
at holde vejret så længe som
muligt, for så vil han have
luft nok til at ånde liv i en anden, hvis der er en, der er ved
at drukne.
Jonas far er organist, og da
Jonas bliver voksen, indser
han, at der er en sammenhæng mellem at være livredder og spille på orgel.
” I gamle sprog som hebraisk og græsk er ordet for ånd
og vind det samme. Jeg bilder mig ind, at dette er forklaringen på min svaghed for
orgler, et instrument, der så
perfekt forener de to ord, ånd
og vind – lader luftstrømme
blive ånd. Far sagde det tit til
mig : at spille orgel Jonas, det
er ægte åndsarbejde.”
Han beskriver også, hvordan han som barn i alvorlige kriser nogen gange var
kommet forbi kirken, hvor
hans far spillede, og hvor Jonas havde lagt sig på det røde
tæppe foran alteret og haft
det, som om han var død.
Når faren så havde spillet
nogle fugaer for ham, gik han

ud af kirken som opstanden –
det var som om faren havde
spillet liv ind i ham, og han
så på sin far ikke som organist, men som livredder.
Jeg ved ikke, om Kirsten
Sørensen som barn drømte
om at blive livredder, men
jeg ved, at hun gennem de 40
år, hun 1. august har været
organist hos os, har opnået
en evne til at spille orgel, så
det er til at høre, at det – foruden en masse teknisk kunnen – også er åndsarbejde.
Kirstens orgelspil kan løfte en gudstjeneste, det kan
klinge festligt fejende til et
bryllup og alvorstungt smukt
til en begravelse.
Det kan være et klassisk repertoire, men også de rene
schlagere i de situationer,
hvor det er det rigtige. I det
hele vækker det liv.
Kirsten begyndte at spille
klaver som ni-årig. Det første halve år uden klaver derhjemme, men Kirsten cyklede beslutsomt to gange
om ugen fra Kvarmløse til
Lunderød for at øve sig på
et klaver, hun måtte spille
på. Senere tog hun orgelundervisning og præliminærorganisteksamen og året efter
kirkesangereksamen og så

Kirsten Sørensen sammen med Lars Aabo, en af de mange
musikere hun har spillet sammen med i kirken
fulgte en talrig række af kurser i liturgi, sang og musik.
Hun ledte vores børnekor i
ti år og har selv sunget i kor.
Ud over orgelspillet hos os
og ind i mellem mange andre steder er Kirsten en del
af Salonorkesteret, der spiller populær musik i mange forskellige genrer som fx
potpourrier af Elvis Presley,
Johnny Mogensen, Beatles
og Kaj Normann Andersen.
En gudstjeneste er i meget
høj grad et samarbejde. Der
er langt fra alter til orgel, og

?

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

det er helt afgørende, at begge parter er tryg ved, hvad
der sker i den anden ende af
kirken. Sådan har jeg haft
det med Kirsten ved orglet.
På menighedsrådets, sognenes, personalets og egne
vegne: Tak, Kirsten for fyrre års ægte åndsarbejde ved
tangenter og pedaler!
Lise Trap
Vi håber at kunne markere det fine jubilæum i forbindelse med gudstjenesten 2.
august.

Hvem er NN
ved guds
tjenesterne?

Det er endnu uvist, hvem
der midlertidigt skal varetage embedet i Soderup og Kr. Eskilstrup kirker, indtil der ansættes en
ny præst efter Lise Trap.
Derfor står der ”NN”
ud for de gudstjenester i
oversigten over gudstjenester, som den midlertidige
præst skal have.
Så man skal altså ikke
undvære gudstjenesterne
– og navnet bekendtgøres
på kirkens hjemmeside og
facebook, når det er kendt.
SIDE 13
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St. Tåstrup

Forårets
aflyste
foredrag
kommer

Kor starter op i august
Afsked
Konfirmand
indskrivning
Tilmelding til konfirmationsforberedelse i Soderup og Kr. Eskilstrup sogne ligger på hjemmesiden
soderupeskilstrup.dk Tilmelding sendes til DFK@
km.dk . Eventuelle spørgsmål kan rettes til den vikarierende præst.

Tine holder op! Tine, der har
været lidt allevegne. Sunget
først og fremmest, for Tine
Refsgaard er uddannet sanger fra Rytmisk musikkonservatorium. Men også deltaget, kommenteret, printet,
fundet på, fotograferet og bidraget.
Det har været en fornøjelse
at have Tine som en del af
holdet i Soderup-Eskilstrup
kirker. Det synes vi som kolleger, det synes menighedsrådet og det synes ikke mindst
alle de, der været med, når
Tine har sunget – uanset om

DEN KRISTNE RADIO
Frekvens: 104,7 mHz
Kasernevej 4 st.th. · 4300 Holbæk · Tlf.: 59 43 76 43 · www.d-kr.dk
Sendetider:
Torsdag kl. 18-20 · Fredag kl. 18-21 · Lørdag kl. 9-14
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det har været til søndagsgudstjenester, til kirkelige
handlinger eller en eftermiddag i konfirmandstuen. Ti
år har Tine været her og vil
fortsat dukke op og synge ved
enkelte kirkelige handlinger,
men den egentlige ansættelse
stopper nu. Nogen gange er
der nye toner, der skal slås an
– og det er der nu for Tine.
Held og lykke Tine – med
musikken, ordene og billederne og tak for alt det, du
har løftet og båret i Soderup
og Kr. Eskilstrup sogne.
Lise Trap

Spirekor og Børnekor søger nye
friske drenge og piger i alderen
6 til 9 år og 10 til 14 år

Husk: Det er gratis at synge
med og du behøver ikke at
have nogen sangerfaring.

Så er sommeren ved at være
over os. Og efter sommerferien er det igen tid til, at
synge for både Spirekoret og
Børnekoret i Store Tåstrup
Kirke.
Jeg glæder mig rigtig meget
til at se og høre jer alle igen.
Det bliver skønt at synge
sammen og få luft i lungerne
og glæde i sindet.
Samværet, sangene og musikken er noget der har været
savnet længe - især i denne
tid.
Onsdag den 26. august
starter korene op igen for
alle nye og ”gamle” børn
- så har du lyst til at hygge
sammen med os, synge en
masse skønne sange, spise kage og være kreativ, så
send en lille mail til Loulou
på Korsang@outlook.dk eller skriv en sms på 6063543.

Spirekoret:
Spirerne bliver hver onsdag
hentet i SFO en kl. 14.00 , og
så vi går sammen til kirken
og synger, leger og hygger os.
Vi får lidt at styrke os på inden vi sammen følges ad tilbage til skolen kl. 15.00.
Juniorkoret:
Vi samles i selve kirken hver
onsdag kl. 15.30 og starter
med en kop te og lidt hygge
inden vi begynder at varme
stemmerne op og synge sammen. Vi er færdige 16.30
og børnene kan så selv tage
hjem/blive hentet.
Som noget af det første skal
korene allerede optræde søndag den 20. september i kirken ved den smukke og festlige Høstgudstjeneste, hvor
alle i familien også er meget
velkomne til at tage med.

På grund af corona-pandemien blev forårets foredrag
og sangaftener aflyst i kirken. Men det er lykkedes
at få foredragsholderne til
at komme i efteråret. Derfor vil der i næste kirkeblad
igen inviteres til foredrag
om Erik Scavenius og hans
rolle under 2. verdenskrig,
ligesom vi også skal have
en aften med glemte historier fra besættelsen. Så
glæd dig til det, du måske
troede, du gik glip af…
Sæt kryds i kalenderen for
den 20. september – der
holder vi høstfest med bl.a.
kor, forplejning og underholdning.

Konfirmeres
i 2021?
Konfirmandforberedelse fo
regår i 7. klasse og man skal
tilmelde sig senest 1. september ved at printe, udfylde og aflevere den tilmedingsblanket, som ligger på
kirkens hjemmeside. Du finder den på storetaastrupkirke.dk.
Alle tilmeldte får i starten
af september en invitation
til forældreaften, inden selve konfirmandforberedelsen
starter.
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gudstjenester
Gudstjenestetider

marts 2020



Kr. Eskilstrup

Soderup

21. maj
Kristi himmelfarts dag

10.30

24. maj
6. søndag efter påske

9.00

St. Tåstrup

Tølløse

Ugerløse

Evangelielæsninger

Trap 11.00

Østergaard 16.00

Mikaelsson

21. maj
Luk 24,46-53

Zachodnik 10.30

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

24. maj
Joh 17,20-26

Trap 9.00

31. maj

9.00

Trap 10.30

Trap 10.00

Zachodnik 10.00

Piekut 14.00

Mikaelsson

31. maj
Joh 14,15-21

1. juni
Anden pinsedag

10.30

Trap 9.00

Trap 10.00

Zachodnik 10.00

Østergaard 10.00

Mikaelsson

1. juni
Joh 6,44-51

9.00

Østergaard 19.00

Zachodnik 10.15

Østergaard 10.00

Mikaelsson

7. juni
Matt 28,16-20

10.30

Zachodnik 10.00
14.00

Piekut 10.00
Østergaard,
Konfirmation

Mikaelsson

14. juni
Luk 12,13-21

Trap 10.00
Afskedsgudstj.

Zachodnik 10.00

Østergaard 10.00
Konfirmation

Mikaelsson

21. juni
Luk 14,25-35

Trolddal 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

28. juni
Luk 15,11-32

Piekut 10.00

Mikaelsson

5. juli
Matt 5,43-48

Mikaelsson 10.15

Mikaelsson

12. juli
Matt 16,13-26

Piekut 10.00

Mikaelsson

19. juli
Matt 19,16-26

Reinholdt 10.00

Mikaelsson

26. juli
Matt 10,24-31

Piekut 10.00

Gudbergsen

2. august
Matt 7,22-29

7. juni
Trinitatis søndag
14. juni
1. søndag efter trinitatis

9.00

Zachodnik

21. juni

14.00

28. juni
3. søndag efter trinitatis

10.30

5. juli
4. søndag efter trinitatis

9.00

NN 10.30

NN 10.00

Zachodnik 10.00

12. juli
5. søndag efter trinitatis

10.30

NN 9.00

NN 10.00

Zachodnik 9.00

Trolddal

19. juli
6. søndag efter trinitatis
26. juli
7. søndag efter trinitatis

9. august
9. søndag efter trinitatis

9.00

10.30
10.30

NN

2. august
8. søndag efter trinitatis
9.00

NN 9.00
9.00

10.30
Zachodnik

16. august
10. søndag efter trinitatis

NN 9.00

10.00
10.00

30. august
12. søndag efter trinitatis

9.00

NN 10.30

6. september
13. søndag efter trinitatis

10.30

NN

NN
Konfirmation

NN 10.00
NN 9.00
NN 10.00
Zachodnik 10.15

Østergaard 9.00

Østergaard

9. august
Luk 12,32-48 / Luk 18,1-8

Zachodnik 9.00

Zachodnik 10.00

Kjærgaard

16. august
Matt 11,16-24

10.30

Zachodnik 10.15

Østergaard 10.00

Mikaelsson

23. august
Luk 7,36-50

NN 19.00

Zachodnik 10.00

Kjærgaard 10.00

Mikaelsson

30. august
Matt 12,31-42

NN 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

6. september
Matt 20,20-28

10.30

23. august
11. søndag efter trinitatis
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NN 10.30
Konfirmation

9.00
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Ugerløse

gudstjenester

 ælles
F
gudstjenesten
i provstiet 2. pinsedag er
aflyst og afholdes i Ugerløse
kirke kl. 10.00

God musik
Søndagene den 14. og
21. juni vil Frederik og
Magdalena komme og glæde
os med god musik.

Ny kirketjener
i Ugerløse kirke

Konfirmation
i Ugerløse
kirke 2020
Der afholdes to konfirma
tioner henholdsvis fredag
den 28. august kl. 15.00
og lørdag den 29. august
kl. 10.00. Omstændighederne omkring konfirmationerne vil blive informeret senere f.eks. hvor
mange gæst er der er plads
til. Hvis der er en fejl i den
dag du kom konfirmand
er sat til at blive konfirmeret så kontakt endelig Sara
Mikaelsson.
SIDE 18

Mit navn er Thomas og jeg
er 38 år og er jeres nye kirketjener i Ugerløse kirke.
Jeg har været i praktik i
Ugerløse kirke og er nu ansat
som kirketjener så I kender
mig allerede og har set mig
til gudstjenester og forskellige arrangementer.
Jeg bor i Holbæk, hvor jeg
bor sammen med min fami-

Fælles
gudstjenesten
lie, som jeg nyder at bruge
min tid sammen med. Derudover har jeg også forskellige hobbies som f.eks svømning, gåture med min hund.
Jeg er uddannet tjener og steward og har arbejdet med det
i nogle år. Jeg glæder mig rigtig meget til at fortsætte samarbejdet med Ugerløse kirke,
hvor jeg føler mig hjemme.

med Nyrup baptistkirke
søndag den 28. juni kl.10.00
er med mindre andet
informeres aflyst til fordel
for gudstjeneste i Ugerløse
kirke

Gudstjenester
og kirkekaffe
vil være afhængigt af statens
udmeldinger, så alle datoer
er med forbehold.

På grund af Corona
situationen er der mange
aktiviteter i kirken som er
aflyst eller udskudt. Der ville
komme løbende information
via kirkens hjemmeside.
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Ugerløse

Aktiviteter

Menighedsrådsvalg
Ikonskrivning
er medmindre andet informeres udskudt til september.

Ugerløses Digitale Kirke
Følg med på Ugerløse digitale kirke som du finder på
kirkens hjemmeside, facebook og utube kanal. Her vil
du findes livets sang, hvor du
kan ønske en sang, livets bil-

leder vores galleri, livets brød
hvor alle er velkomne til at
komme med et budskab, se
også livets kravlestue og selvfølgelig gudstjenester.

tirsdag den 9. juni kl. 19.00.

er også med mindre informeres udskudt.

HUSK

tilmelding
til konfirmation
2021
Tilmeldingen kan findes
på kirkens hjemmeside og
sendes eller afleveres til
præst Sara Mikaelsson.
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I år skal der være valg til menighedsrådene
i vores sogne.
Det er et stort og vigtigt arbejde, som
foregår i menighedsrådene. Og de mange
spændende opgaver kan DU være med til
at løfte.
Har du lyst til at høre mere – eller har du
allerede lyst til at give en hånd med –
så kom til orienteringsmødet i dit sogn

Kirke og
kravlestue
Generelt er alle kirkens
aktiviteter nedlagt ud fra
den information som foreligger, vi vil dog melde ud
så snart det forandrer sig.

2020

(På grund af corona-pandemien er mødet
flyttet ift. tidligere annonceret.)

Gospel og fællessang
Som så meget andet i denne
corona-tid, blev gospelkoret
We Got Joys forårssæson en
noget anderledes en af slagsen.
Vi har i skrivende stund
ikke sunget sammen i flere
måneder. Til gengæld er det
enormt livsbekræftende at
se, hvordan fællessang er blevet et af de bærende elementer i denne tid.
Den glæde vi oplever hver
torsdag, når vi synger sammen, er pludselig blevet er-

stattet af fællessang med hele
Danmark gennem diverse
initiativer, både i TV og på
internettet.
Vi glæder os enormt til at
starte igen - forhåbentlig efter sommerferien. Og skulle
du være blevet inspireret af
de mange fællessange, så skal
du endelig møde op og synge
med hos os.
På vores facebookside We
gotjoy, kan du se hvor og hvornår vi mødes igen og du skal
være hjerteligt velkommen.

Der holdes informationsmøde i hvert sogn.
Soderup-Kirke Eskilstrup sogn:
I konfirmandstuen i Soderup.
Store Tåstrup sogn:
I menighedshuset.
Tølløse sogn:
I præstegårdssalen.
Ugerløse sogn:
I sognegården.
Menighedsrådenes arbejde og opgaver
mangfoldige. Det er menighedsrådet, der
sidder som arbejdsgivere for ansatte, sør-

ger for kirkegårdens drift og stand, vedligehold af kirkebygninger og præstegårde, afholder foredragsaftener og arrangementer
i kirken, og meget andet. Alt dette sker ud
fra et budget, som skal tilgodese sogn og
menighedsråds ønsker samt sørge for de
bundne opgaver ift. ansatte, bygninger og
kirkegårde. Det gøres ikke på samme måde
i alle vores sogne. Men alle menighedsråd
skal arbejde for at forkynde Jesus Kristus
som verdens frelser, og fremme det kirkelige liv i sognene.
Det nye menighedsråd skal tiltræde 1. søndag i advent i år, så der skal være valgt nyt
menighedsråd inde da. Derfor afholder alle
sogne valg den 15. september, på et valgmøde.
Men forberedelser til valget begynder allerede her i foråret med orienteringsmødet
tirsdag den. 9 juni.
På orienteringsmødet vil menighedsrådet
bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Vi glæder os til at se dig til mødet i juni.
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Tølløse

Information
fra Menigheds
rådet
På grund af situationen
omkring Covid-19, er graverne kommet lidt sent i
gang med deres opgaver
på kirkegården. De har
meget travlt, men skal nok
komme efter det.
Vi har igen i år ansat Heinrich som gravermedhjælper. Alle besøgende på
kirkegården er meget velkomne til at henvende sig
til graverne. Men retningslinjerne omkring afstand,
symptomer og hygiejne,
der er udmeldt fra sundhedsstyrelsen, skal overholdes. Der skal derfor
holdes mindst to meters
afstand til kirkens personale og hvis du udviser
symptomer på Covid-19,
skal du ikke komme på kirkegården eller i kirken.
Planlagte arbejder:
Der vil i den kommende
tid foregå en del forbed
ringer på kirken og
kirkemuren.
Aktiviteter:
Alle planlagte aktiviteter er
foreløbig aflyst.
Alle ønskes
en god sommer.
På vegne af
menighedsrådet
Lone Berthelsen
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Menigheds
rådsmøder
Soderup –
Kr. Eskilstrup:

Arrangementer
Det er desværre ikke muligt
at annoncere nogen arrangement i dette nummer af kirkebladet. Deadline var den
22. april og ingen ved i skrivende stund noget om, hvilke
vilkår der gælder for folkekirken hen over sommeren.
Men – jeg glæder mig til vi
skal i gang igen. Høstgudstjeneste, Æblets dag, jagtgudstjenesten venter lige forude,
og der vil som sædvanligt
være gudstjenester og arrangementer for enhver smag.
Kort før Coronavirussen
lukkede samfundet ned, afholdt vi Tølløse den første
højskolesangsaften. Der var
planlagt to yderlige her i april
og i maj, og planen var, og er
fortsat, at vi genoptager dem
i efteråret. Det var nemlig en
herlig aften med overvældende flot tilslutning.

Det er jo en glæde i denne
mærkelige tid, at følge morgensangen med Philip Faber
og opleve glæden ved at synge stadig trives. Alt tyder på,
at interessen for fællessang i
al fald ikke er blevet mindre,
end den var før. Tværtimod.
Derfor glæder jeg mig blot
endnu mere til vi begynder
igen. Mens vi venter bringer
jeg her lidt stemningsbilleder
fra første arrangement.
Så snart vi ved, hvornår vi
kan samles og mødes igen,
melder vi det ud på kirkens
hjemmeside, i kirkeblad og i
aviserne. Med lidt held kan vi
måske samles første gang allerede her i den spæde sommer i præstegårdshaven, til
fællessang under den gamle
blodbøg. Med ønsket om god
sommer.
OBP

Sted og dagsorden og eventuelle øvrige møder annonceres i våbenhusene og på
soderupeskilstrup.dk

Store Tåstrup:

Korstart
Jeg glæder mig i denne tid
ikke kun til sommer. Men
også til at synge sammen
med en masse sangglade
børn! Jeg elsker selv at synge, og har gjort det siden jeg
som 10-årig kom med i skolekoret.
Børnekoret er for børn i 3.
– 5. (6.) klasse. Det nye børnekor vil synge lidt af hvert,
kanons, sjove sange, alvorlige sange og nye og gamle salmer. Måske en lille mini-korlejr i forårssæsonen.
Det nye børnekor øver hver
torsdag kl. 15.40 – 17.00.

Bus 586 kører fra Tølløse
station kl. 15.23 og jeg vil
tage imod korbørnene ved
Tølløse slots efterskole kl.
15.35. Børnene kan hentes
ved præstegårdssalen efter
kortimen.
Tilmelding til det nye børnekor på mail: korleder.tollose@hotmail.com
På tilmeldingerne skal det
stå navn, adresse, telefonnummer til mor eller far,
mailadresse, klasse og
skole.
På gensyn og genhør.
Dorte

• Tirsdag den 2. juni
kl. 19.00
• Tirsdag den 4. august
kl. 19.00
Møderne afholdes i menighedshuset.

Tølløse:

• Onsdag den 17. juni
kl. 19.00
• Onsdag den 12. august
kl. 19.00
• Onsdag den 9. september
kl. 19.00

Ugerløse:

• Tirsdag den 9. juni
kl. 19.00
• Tirsdag den 18. august
kl. 19.00

Gudstjenester
Tysingehave Plejecenter
I skrivende stund ved vi endnu ikke, om vi vil kunne holde
gudstjeneste på Tysingehave inden sommerferien.
Næste gudstjeneste er 13. august kl. 13.30
ved Lene Hjære Østergaard.
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Konfirmationer 2020
Tølløse
Søndag den 14. juni
kl. 12.00

Lørdag den 20. juni
kl. 12.30

Søndag den 21. juni
kl. 10.00

Søndag den 20. september
kl. 10.00

v/ Lene Hjære Østergaard

v/ Lene Hjære Østergaard

v/ Lene Hjære Østergaard

v/Ole Bach Piekut

• Emily Klink Rasmussen

• Bastian Kensø
• Emil Hansen
• Jasmin Busk
• Erik Andrew Jakobsen Sharp
• Frederik Commerou
• Kamma Vith Andersen
• Natali Persson
• Jeppe Nevermann
• Leah Dalgaard Kongsfelt
• Pelle Hedengran Kruse
• Nicolai Kruse Toftehøj
• Laura Eskehøj
• Karoline Maria Egeskov Simonsen

• Emil Figat Clausen
• Kasper Jespersen
• Signe Majland Elgaard Hansen
• Nikolai Svenstrup Mun
• Marie Rønsholt Harsberg
• Sif Froulund Wetendorff
• Hans Alexander Engstrøm
• Freja Bank Andersen
• Caroline Brix Jørgensen
• Emma Elisabeth Elkrog Hansen
• Johanna Grande
• Oskar Ryberg-Jensen
• Andreas Aagaard Hammerum

• Magnus Vallø-Svendsen
• Johanna Mette Paula Pultz
Pinnerup Axelsen
• Oscar Maiborg Frølich
• Daniel Toft Larsen

Lørdag den 20. juni
kl. 10.00
v/ Lene Hjære Østergaard
• Clara Gru-Sørensen
• Emil Andresen
• Janus Seo Skov Henrichsen
• Marius Høgsbro Olsen
• Markus Toft Olsen
• Martin Schønnemann Skou
• Mikkel Alexander Stensgaard Nielsen
• Oliver Skoubo Jensen
• Christoffer Baun Kjærsgaard Hansen
• Clara Cecilie Klintby
• Magnus Alexander Toft Ditlevsen

Søndag den 21. juni
kl. 13.00
v/ Lene Hjære Østergaard

Søndag den 20. september
kl. 12.00
v/Ole Bach Piekut
• Smila Lykke Maack Bakka
• Simon Weihe
• Jacob Lund Kolenda
• Viktor Mogensen
• Josefine Zhang Kiilsholm
• Alberte Weile
• Sofia Strube Damgaard

• Albert Bergstrøm Lindberg
• Angela Salas Jensen
• Casper Tinggaard Christensen
• Jens Christian Erichsen
• Mikkel Strutski
• Hallie Poulsen
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Konfirmationer 2020
Ugerløse

St. Tåstrup

Soderup

Kirke Eskilstrup

Fredag den 28. august
kl. 15.00

Søndag den 13. september
kl. 10.00

Lørdag den 15. august
kl. 10.00

Lørdag den 22. august
kl. 10.00

• Elias Tunyogi Hansson
• Frida Bøje Nielsen
• Oskar Bøje Nielsen

• Lasse Mundt Andersen
• Lucas Nikolaj Bindner
• Bastian Thor Vennenstrøm Breinholm
• Jasmina Skovby Ekstrand
• Victoria Vivi Fisker
• Ida Marie Rabæk Fisker
• Sille Sølling Gillesberg
• Andy Kaarup Harboe
• Emilie Munksgaard Stegemeier Jensen
• Niklas Elias Larsen
• Kathrine Thrane Larsen
• Juliane Skov Nielsen
• Miklas Frølund Pedersen
• Sofie Caroline Zimmermann

• Astrid Elisabeth Hove
• Jakob Ryberg Weigand
• Lea Høyrup Troelsen
• Molly Victoria Munk Piil
• Philip Adasaki Strungesen Kenzie
• Lukas Krenn Kindl
• Lærke Olivia Brandt Rosenmejer
• Lærke Reynolds Hansen
• Asmus Lindholm Knudsen
• Niklas Rosenkilde Vestergaard
• Marius Dencker Kah

• August Højfeldt Christoffersen
• Julie Mæhle Hyldvang
• Lasse Storgaard Kronenberg
• Niklas Rønnenkamp Thymann
• Freja Lindberg Andersen
• Bertram Borup Arnø
• Marie Laura Jul Nielsson
• Gustav Friis Thorsen
• Freya Victoria Göthammar

Lørdag den 29. august
kl. 10.00
• Mica Dobel Endrup
• Melanie Ringstrøm Bisci
• Alexander Oliver Carsten Svenson
• Daniel Rostgaard
• Lukas Bjerre Kehling
• Patrick Mose Jacobsen
• Andrea Caroline Nielsen Kofoed
• Alberte Femerling Prier Petersen
• Sissel Pietens
• Camilla Almhøj Nelausen
• Cecilie Stavnsberg Hallager
• Caroline Buus Rasmussen
• Cecilie Rasmussen
• Anna Marie Bang Helmer

Søndag den 16. august
kl. 10.00
• Nanna Herdahl
• Sofie Vesti Højer
• Ida Marie Amgild

Søndag den 23. august
kl. 10.00
• Bjørn Laub Ahlmann Olesen
• Simone Lykke Springer
• Silke Have

Anden dag
• Andreas Øland Petersen
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Navne & adresser
Soderup & Kr. Eskilstrup

Kirkebil:
Henvendelse senest fredag til Lejrebilen på tlf. 2727
2727, vent og tryk derefter 1 for ”København”.
Sognepræst (indtil 30. juni) Lise Trap:
Jernbaneplads 6, 2., 4300 Holbæk, tlf. 30 22 45 13
E-mail: ltr@km.dk. Træffes efter aftale. Fridag fredag.
Efter 1. juli henvises til Holbæk Provsti, tlf. 57 80 28 70
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: sodkegraver@outlook.com
Træffes ikke mandag.
Menighedsrådsformand, Laila Carlsen:
Stestrupvej 76, 4360 Kirke Eskilstrup, tlf. 22 80 14 24.
Kirkeværge, Janne Juel Hansen:
Vangevej 4, 4340 Tølløse, tlf. 61 54 48 97.

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

Tølløse
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, kbf: Ole Bach Piekut:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 53 37.
E-mail: obp@km.dk. Træffes ikke om mandagen.
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 onsdag
Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Facebook: Tølløse kirke
Graverkontor: Nybyvej 12, 4340 Tølløse. tlf. 21 73 47
22. Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12.00-12.30.
Kirketjener: Tlf. 40 41 00 92
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

Ugerløse
Sognepræst, Sara Mikaelsson:
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, mobil 26 84 67 91.
E-mail: sym@km.dk.
Træffes ikke fredag.

Ved ferie og på fridage henvises til sognepræsten
i Soderup kirke, tlf. 59 18 50 37.

Ved præstens ferie- og fridage henvises til præsterne
ved Tølløse Kirke.

Hjemmeside: www.storetaastrupkirke.dk
Facebook: StoreTaastrupKirke

Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Facebook: Ugerløse Kirke

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

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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