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Ugerløse sogne

Den sidste
nadver
Kirkegårdene blomstrer!
Påskens billede er for mig helt enkelt påskeliljer i haver, på borde og især på vores kirkegårde, der bliver som svøbt i gult ved påsketid.
Ikke kun blomsterne, men også tanken bag
lyser op.
For hvorfor giver vi de døde blomster? Søren Kierkegaard svarer, at: ”Mod afdøde har
vi dog vel også pligter. Skulle vi elske de mennesker, vi ser, da også dem, vi har set, men
ikke mere ser, fordi døden tog dem bort.”.
At give de døde blomster er kærlighedens
gerning. Den mest uegennyttige og den mest
kærlige, totalt blottet for håb om gengældelse
eller værdsættelse.
Den viser os kærlighedens væsen, som er
ikke at handle ud fra ønsket om gengældelse,
men udelukkende ud fra hensynet og kærligheden til den anden.
Den viser, hvad enhver, der har båret til graven ved, at kærligheden hører ikke op, fordi
den anden dør.
Graven kan placere vores sorg et fysisk,
konkret sted i verden. Der er alligevel et sted,
hvor vores hjemløse kærlighed kan søge hen.
Sådan var det også for kvinderne den første
påskemorgen. Også for dem var graven det
sidste sted at søge hen. De vidste, som vi ved
i vores liv, hvor meget døden havde taget fra
dem.
Men de mødes af en tom grav! Englen sagde, at Jesus var stået op fra de døde. Døden
ikke havde fået krammet på kærligheden. Det
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var omvendt. Kærligheden havde fået krammet på døden.
Det var ikke entydigt – og det var ikke til at
blive færdig med.
Ligesom vi ikke kan blive færdig med vores kærlighed, når et menneske dør, sådan kan
vi heller ikke blive færdig med opstandelsen.
Ikke tænke den til ende. Ikke få den ind i de
sædvanlige kasser.
Beretningen om den første påskemorgen er
ikke et knock-out argument for, at opstandelse
findes. Det var ikke afslutning, men begyndelse. En ny begyndelse, der skyder frem som de
påskeliljeløg, vi satte i fjor. En ny begyndelse,
der er grundet på det ældgamle rygte om, at
døden ikke er det sidste, der er at sige om os.
Opstandelsen er forkyndelsen af, at Gud,
der selv er kærlighed, heller ikke bliver færdig
med os, fordi vi dør. Påskedag er Guds løfte
til os om, at hans historie med os ikke er afsluttet - og aldrig bliver det. Kirkegårdene til
påske er billede på dét, også Grundtvig udtrykker:
”Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje
hvor det stod”
Det må vi blive ved med at tænke over,
trænge ind i, lade os favne af. Imens kan vi
søge trøst på kirkegårde badet i gule farver.
Tro, håb og kærlighed er ikke sådan at blive
færdig med. Heldigvis.
Glædelig påske!
Lise Trap

Vi præster gav hinanden opgaven til dette kirkeblad at finde et påskebillede hver, som betød
noget særligt for os. Jeg tænkte straks på Joakim Skovsgaards fantastiske billede af Jesus,
der påskelørdag kommer til dødsriget og åbner dørene, så lyset kan slippe ind og de fangne blive sat fri. Men hvad nu med copyrights
og alt det der? Før jeg kom så langt, blev jeg
ramt af en lille blodprop i hjertet og indlagt på
sygehuset. Da jeg var stabiliseret igen, lå jeg
og søgte lidt på nettet efter et påskebillede –
mere for at have lidt at gøre. Pludselig faldt jeg
over dette billede af den sidste nadver, malet
i 2016 af den dengang nydøbte iranske asylansøger Zohreh Echtedare. Hun fortæller om
baggrunden for maleriet:
”Jeg har hele mit liv søgt efter nogen, der kunne vise mig, hvordan jeg fandt vejen tættere på
Gud. Jeg opsøgte viden, der kunne gøre den sande Gud mere synlig for mig. På et tidspunkt gjorde en ven mig bekendt med Jesus’ ord. Fortællingerne om Jesus var meget spændende for mig,
men … først da jeg kom her til Danmark, lærte
jeg Jesus bedre at kende og forstod mere af, hvad
det vil sige at være kristen. En nat så jeg Kristus
i en drøm. Jeg så barnet i krybben julenat, og Jesus sagde, at det jeg havde set, skulle jeg fortælle
til andre. Jeg lovede, at jeg gennem maleriet ville
prøve at vise alle, at Gud er lys, at han er herlighed, at han er kærlighed.”
Zohreh Echtedares historie gjorde indtryk
på mig. Hun blev døbt 2. påskedag 2016, og
den 11. september samme år overrækker hun
kirken dette maleri af den sidste nadver – eller den evige nadver. Nadveren viser os altid
det dybe og dog så lettilgængelige fællesskab
med Gud - og med hinanden – som slet ikke
er så langt væk, som vi måske tror. Nadverens

fællesskab tager vores hjerte og sjæl med ind
i lyset fra Gud, og styrker vores tillid til Gud
og til hinanden - trods svigt og sorg, vrede og
ensomhed. Nadveren kan lære os om troens
største gave: At kunne fastholde håbet trods
usikkerhed, om hvad fremtiden vil bringe.
På Zohreh Echtedares maleri er også forræderen med i skyggen ved døren. Han tør
ikke gå ind i lyset. Han pønser på at slukke
håbets, troens og fællesskabets lys. Men som
han står der ved døren, tænker jeg, at han
mest af alt længes efter at komme ind i lyset sammen med de andre og sammen med
Gud.
Zohreh Echtedare fik asyl, og bor i dag i
Korinth ved Svendborg. Hendes maleri, med
hele dets tilblivelseshistorie, skal være mit
påskebillede til jer i år. Gud lever og taler stadig til mennesker – og hans kærlighed og lys
finder vej til os, og giver os håb selv i de mest
vanskelige situationer i vores liv. Han er altid
med os. Det er også det påsken handler om.
Lene Hjære Østergaard
sognepræst i Tølløse kirke
Bispebjerg hospital, januar 2020
SIDE 3

Kan Påsken
males i et billede?
Gennem tiden er der lavet mange billeder om
påsken. Og der er mange motiver, der direkte
henviser til en bestemt begivenhed eller et øjeblik i påsken. Hvem kender f.eks. ikke motivet
fra skærtorsdag aften, hvor Jesus sidder i midten ved et bord, mens disciplene sidder rundt
om ham? Som regel vender én af disciplene sig
lidt væk fra de andre – det er Judas, som måske endda har 30 sølvmønter i sin nærhed…
Eller Langfredag afbilledet i Jesu legeme på
korset, et motiv, der hænger i næsten alle kirker – enten på maleri eller som figur.
Og selvom ingen har set selve opstandelsen – øjeblikket, da Jesus træder ud af graven
– så er der gjort mange forsøg på at skildre,
hvordan det må have set ud. Billeder af den
tomme grav er mangfoldige. Men ofte er det
Jesus ude foran graven, mens stenen er fjernet fra indgangen og vagterne ligger slået til
jorden. Ovenfor ses en del af Isenheim-alteret, som nu står i Colmar i Frankrig. Det er
et mægtigt alter med flere lag og sidetavler.
Billedet viser den del, der illustrerer Mariæ
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bebudelse, Jesu fødsel og Jesu opstandelse.
Nederst, som et grundlag for hele forståelsen
af Jesu gerning, er korsdøden, illustreret ved
gravlæggelsen af Jesu legeme.
Det er et af de billeder, som siger mig meget om påsken. Den varme røde farve i Jesu
klæde, og den gyldne baggrund, som Jesu
ansigt er indhyllet i, fortæller mig om Jesu
guddommelige natur og Guds kærlighed til
mennesket i netop opstandelsen. Hele motivet er på sort baggrund, men fyldt med fantastiske mørke farver, der fremhæver opstandelsens øjeblik.
Men der er et andet billede af påsken og Jesus, som jeg holder særligt af. Det er ikke et
maleri. Det er en situation. Jeg tænker på den
gamle morfar, der sidder med barnebarnet
på skødet og fortæller historier. Han fortæller
den lille om julen, om Jesus, om påsken – og
sikkert også om hans egen barndom og opvækst. Morfaren kan være en tryg favn at sidde i for det lille barnebarn, når verden bliver

for stor at fatte. Både juleevangeliet og påskens begivenheder lyder næsten for store og
for utrolige, men i morfars ord og stemme giver evangeliet om Jesus troværdighed. ”Hvis
morfar siger det, så er det rigtigt”.
Jeg gik selv i kirke med min gamle morfar,
da jeg var barn. At sidde ved siden af ham,
når præsten læste fra Bibelen eller talte om
Jesus, gav mig en ro. Hvis morfar kunne stå
inde for det – og han havde jo selv taget mig
med – så måtte det være sandt. Så kunne jeg
lægge min tvivl til side – lade det særlige kirkerum blive et trygt sted, hvor det var helt
i orden at føle sig hjemme. For min morfar sad jo lige ved siden af og var min støtte
og beskytter. Hvis morfar kunne tro på det
utrolige, så kunne jeg også tillade mig selv
det.
Jeg husker også, at det var temmelig pinligt, at morfar sang med på salmerne så alle
i kirken kunne høre det – sikkert også dem
helt ude på gaden, tænkte jeg. For salmesang er ikke mega sejt når man er en dreng

på 11 år! Men igen: Hvis min morfar kunne
synge med, så kunne jeg vel også.
Malerier kan beskrive og skildre begivenheder – give dem ord. Og tryghed og kærlighed kan give ordene troværdighed. Det kan
en morfar måske endda bedre end præsten.
Fortællinger lever videre fordi de bliver fortalt og givet videre fra generation til generation. Det er et ansvar, som vi alle har – at
give fortællingerne videre. Det gælder både
livshistorier og Bibelens fortælling om Jesus. Og skal du bruge et billede til at hjælpe
ordene på vej, så gør det. Og gør det med
tryghed og troværdighed – for det er det, du
giver videre, ligesom maleren giver sine indtryk videre i maleriet, og morfaren giver ordene troværdighed.
Så kan påskens billede males? Ja, men det
er måske ikke alt det vigtige, der er synligt…!
Mads Zachodnik
SIDE 5

Ask Yggdrasil og Vintræet
I min præstegårds have står der en stor gammel blodbøg. Kronen folder sig om sommeren med sit blodrøde løv flot ud over kirkegården og haven. Og når man står og kikker
op i den, ser det nærmest ud som om at hele
Gl. Tølløse har ly under blodbøgens bølgende løvtæppe. Blodbøgen har vel stået der et
kvart årtusinde og hvert år rullet sit løv udover kirkgård og sogn. Tænk hvor mange der
har passeret under kronen i den tid år ud og
år ind. Når man tænker over det, er det let at
forstå, hvorfor træet i mange religioner er et
billede på en sammenhæng der er større end
os selv. Et billede på menneskelivet.
Vore nordiske forfædre fortalte om kæmpetræet Ask Yggdrasil. Hvis krone nåede op i
de højeste himle og hvis tre rødder rakte ned
i underverdenens dyb. Også det træ er et billede på menneskelivet, sådan som det er blevet levet og forstået på vores breddegrader
endnu før kristendommen kom til for tusind
år siden.
Ask Yggdrasil - menneskelivet - har tre
rødder hvorfra det suger den næring, som er
nødvendig, hvis det skal kunne leve og vokse.
Den første rod er i dødens verden, den anden i jætternes og den tredje i gudernes verden Det betyder at der i livet altid er tre forhold, som man må regne med. Forholdet til
døden. Forholdet til jætterne. Og forholdet
til guderne.
Den først rod er i dødens land. For de gamle nordboere vidste at et menneske må have
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et forhold til døden for at kunne leve. For det
kræver styrke uden bitterhed at bære det alt
det hårde i livet som kan ramme et menneske, og den styrke har kun mennesker, der
har et forhold til døden.
I dødens land suger træet Ask Yggdrasils
rod vand fra sumpen Hvergelmer. Og her bor
dragen Nidhog som hele tiden prøver at gnave træets rødder over. Dragen er et billede på
døden. Og i den nordiske fortælling om livstræet sidder dødens magt ikke stille og venter på sit bytte ved livets afslutning. Som når
døden er den naturlige afslutning på et langt
og godt liv. Nej, døden arbejder hele tiden på
at ødelægge livet lige fra den dag et barn fødes. Et barns fødselsdag ville også blive dets
dødsdag, hvis ikke forældrene i deres omsorg
for barnet modarbejdede døden. Sådan, fortæller de gamle nordboere, står kampen mellem mennesker og døden dag og nat livet
igennem.
Træets anden rod står i jætternes land, hvor
den suger vand og næring fra Mimers brønd.
Og jætterne er også billede på noget, der findes i menneskelivet. Jætterne er alle de kræfter i tilværelsen, der i sig selv, hverken er gode
eller onde. Og som kan bruges både i det godes og i det ondes tjeneste. F. eks den jætte, der hedder ambition. Den er hverken god
eller ond. Det kan f. eks være godt med en
sund konkurrence, som kan få mennesker til
at yde deres bedste. Men kun så længe ambitionen ikke tager magten fra et menneske og

bliver til misundelse og fjendskab. Et menneske må kunne styre jættekræfterne i sit sind
så de ikke ødelægger mere end de gavner.
Og hermed er vi fremme ved den tredje og
sidste rod. Den som befinder sig i gudernes
land. Hvor den drikker af kilden Urda som er
træets og menneskelivets hovednæring. Her
bor de tre norner eller skæbnegudinder, der
øser det strømmende vand fra kilden ud over
træets krone.
Den første og vigtigste Norne er Urd. Hun
er begejstringen. Hun giver liv til de ord der
kan oplyse og forklare menneskelivet. Ord
som taler til hjertet og som kan bevæge mennesker til at drømme om et bedre, et mere
sandt og menneskeligt liv.
Den anden norne er Verdante, forhindringens skæbnegudinde. Hun sørger for, at livet
også rummer forhindringer som skal overvindes. Verdante får mange til at give op og
glemme deres ungdoms drømme og i stedet
nøjes med det magelige, det trygge og det lette. Men det er kun ved at møde og overvinde
forhindringer at livet kan vokse sig stærkt.
Den sidste Norne hedder Skuld. Og hendes
navn betyder skal. For der er også noget et
menneske skal.
Det skal selv overtage ansvaret for sit liv.
For ellers får livet aldrig tyngde og betydning. Og det er netop det særlige ved mennesket at det kan vælge at tage sit liv og sin
skæbne på sig. Og gøre det til sit liv og sin
skæbne. Det er den næring til menneskelivet,

som kommer fra roden i gudernes verden.
Og sådan kan man fortælle om Ask Yggdrasil og om menneskelivet som en kamp
imellem Guder og jætter, godt og ondt, liv
og død.
Men så er der jo også det træ som evangeliet taler om. Vintræet, som er et billede på
Kristus.
Det er ikke stort og mægtigt træ som Ask
Yggdrasil. For et vintræ er skrøbeligt og sårbart. Ligesom kærligheden. Og dog er vintræet stærkt fordi det kan sætte frugt, der
skaber liv og glæde. Ligesom kærligheden.
Langfredag blev vintræet fældet. Men træet
havde rod i Guds evighed. Og derfor skød,
der af roden - af korsets rod - et nyt træ frem,
påskemorgen. Et træ hvis stamme er Kristus.
Og som vi alle er grene og kviste på. Ved enhver barnedåb fortælles det derfor også at det
lille barn ikke bare er et nyt skud på sin families stamtræ. Men at det også nu ved dåben er indpodet i Kristus, som en kvist på et
træ. For i Kristus blev en ny sammenhæng
til, der er større end os selv. Et fællesskab,
der består af alle de milliarder af mennesker
ud over hele jorden, i fortid, nutid og fremtid,
som døbes i troen på at det er Guds kærlighed, der bærer verden. Det fejrer og husker
vi hinanden på ved dette års konfirmationer,
i påskedagene, ja hver gang vi samles i den
gamle røde kirke der såmænd har stået der
og givet os ly endnu længere end dens nabo,
blodbøgen.
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Efter påske måltiden samles Jesus med hans
disciple i Gethsemane have, og dette billede
og den situation i påskens begivenheder har
altid talt særligt til mig. For mig er det bøn,
en særlig bøn, nemlig krisebøn, krise betyder valgmuligheder, som at stå ved en korsvej. Derfor er krisebøn også for mig en korsbøn. Det er en bøn, hvor både det horisontale
og vertikale er på spil på samme tid, situationer hvor bådes vores livssituation og ”Det
større” krydser hinanden. Det er bønner som
ofte har betydning ikke kun for den som beder, men også andre. Det er en meget intens
bøns situation, som jeg tror alle oplever, om
man så kalder det bøn eller ej. Det er her vores indre fundament virkelig kommer på prøve, hvor vores værdier og idealer prøves, eller
kirkeligt sagt vores dyd, tro og kærlighed testes. Det er situationer, hvor vi indser hvis vi
mangler et værdi kompas, for så oplever vi,
tror jeg vildrede, tomhed og forvirring. Og
hvis vi har et værdikompas, fx via trosliv, så
er det prøvelse og kamp. Kamp mellem vores
ego og selvoverlevelsesdrift mod næstekærligheden og det i os som er større, sjæl eller ånd. For mig er bønnen i Gethsemane, et
billede på de situationer vi faktisk ofte står i,
hvis vi virkelig tager Guds ord til os. Vi står,
tror jeg hver dag i mange situationer, hvor vi
kan vælge mellem det gode og mindre gode,
det egoistiske over for det altruistiske, mig
over for andre osv.
Livets er fuld af intensitet, for mig er små
valg ligeså vigtige som store, fordi de tilsammen skaber noget enten stort godt eller stort
ondt. Det vi fodrer hver dag, er det som for
lov til at leve stærkest i os. Jeg tror, at Jesus
valgte at give sig selv som et offer den nat,
fordi han allerede havde truffet det valg igen
og igen, når han helbredte og gjorde godt for
dem han mødte. Alle vores små valg skaber
en sti, som når vi står over for de store valg,
gør det muligt at vi træffer det bedste valg,
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Jesus i
Gethsemane have

Jesus i Getsemane af Carl Bloch
fra 1879 i Skt. Hans Kirke i Odense

gør det gode, som i sidste ende ikke kun velsigner os men også andre.
Vi har to sider i vores indre, en kristendommen ofte symboliseret ved en engel og en
djævel, jeg tror det er vigtig, at vi er så bevidste som muligt i alle situationer, om hvis side
vi vælger. Ondskab og godhed er realitet, vi
konfronteres med det hver dag. Og hver dag
konfronteres vi også med valget, vores ydre
verden spejler sig i vores indre og omvendt.
Jeg tror, at den eneste måde at overleve en
verden fuld af uretfærdighed, ondskab og lidelse, er ved at vælge det gode, kærligheden
og Gud så ofte som vi får chancen. Vi vælger
kærligheden, ved at gøre det gode som kommer til os, det kan være en venlighed over for
en fremmed, tålmodighed i en træls situationer eller at bede om hjælp når vi står alene.
Jeg tror, vores indre valg former os, og former
vores liv og faktisk også andres liv. På den
måde har vi alle, tror jeg mere betydning og
indflydelse end vi ofte tænker på. Vi er på sin
vis alle Jesus i Gethsemane have, vi kan ændre livet omkring, måske ikke i samme skala
som Jesus, men i mindre målestok, men essensen er den sammen. Den vi er, og det vi
gør, gør en forskel i verden. Det er en stor opgave og gave at kende sin værdi, både i en selv
men også i verden.
Påsken minder os om, hvad et menneske
at kan udrette hvis det følger Guds kærlighed, hvad der sker hvis vi slipper kærligheden
fuldkommen fri og løs i verden. Jeg tror på,
at Gud har et kald til os alle, som i sin struktur ligner Jesus’ kald. Jesus er et billede, et
forbillede og symbol for alle om, hvad det vil
sige at leve et liv båret af kærlighedens kræfter. Det er altid påske og Jesus levede ikke
bare for 2000 år siden, men her og nu, midt
iblandt os og i os med hans Ånd. Amen.
Sognepræst Sara Mikaelsson
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Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

En
eftermiddag
med sang
og musik
”John og HC” underholder med kendte sange og
harmonika, så det bliver
en eftermiddag med sang
og klang.
Konfirmandstuen i
Soderup, onsdag den 4.
marts kl. 14.30.

I skuespillerens
værksted
Menighedsrådsmødet 3. marts
Menighedsrådets møder er
altid åbne, men d. 3. marts
er mødet ekstra åbent, så du,
der måske kunne forestille
dig at stille op til menighedsrådsvalg, kan få et indblik i,
hvordan møderne i det nuværende menighedsråd for-

Der er
brug for

Tølløse Taxa har efter
mange års fin betjening
valgt at opsige vores aftale.

Tak for godt
samarbejde!
Ønske om kørsel til
gudstjenester skal fremover
rettes senest fredag til

Lejrebilen
tlf. 2727 2727
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løber og se hvilke muligheder
og hvilke opgaver, der er.
Se også side 29.
Konfirmandstuen i
Soderup, tirsdag den 3.
marts kl. 19.00.

dig!

Det er der sikkert i mange
sammenhænge, men her er
det begrænset til et par timer søndag formiddag den
8. marts.
Igen i år deltager vi nemlig i den indsamling, Folkekirkens Nødhjælp står for til
fordel for verdens fattigste,
der lider under de rige landes
overforbrug. De har brug for
konkret hjælp til at håndtere
de katastrofale konsekvenser,
der følger med klimaforandringerne – hjælp til at overkomme tørke, oversvømmel-

ser og orkaner, der kun bliver
voldsommere og voldsommere.
De har brug for dig. Hvis
du vil bruge et par timer søndag formiddag d. 8 marts,
kan du både høre mere og/
eller melde dig til hos Anne
Ringstrøm i Soderup, rosenvaenget4@gmail.com

Vi fortsætter forårets tema
om det gådefulde.
Der er noget gådefuldt over
skuespillerens arbejde. Det
at påtage sig forskellige roller
og udgive sig for at være en
anden, end den man er…
Teaterleder på Holbæk
Teater, Kristoffer Møller
Hansen tager os med ind i
“skuespillerens
værksted”
og fortæller os om skuespillerens arbejde. Det er samtidig fortællingen om at arbejde med det hele menneske,
fysisk såvel som psykisk. For
skuespilleren kan ikke “gemme” sig bag et instrument eller et værk. Det er skuespilleren selv, der er instrumentet.
Kristoffer Møller Hansen
er uddannet skuespiller fra
Statens Teaterskole.
Han har siden fungeret
som både skuespiller, instruktør og underviser.
Siden 2011 har han sammen med Brian Kristensen
udgjort ledelsen af Holbæk
Teater.
Konfirmandstuen i
Soderup, tirsdag den
17. marts kl. 19.00

Humor som medicin
Et foredrag - om livsmod,
livslyst og livsglæde ved
forfatter og højskolemand
Erik Lindsø.
”Det handler om at ændre mismod til livsmod,
og jeg gør det ved at tage
fra de muntre og give til de
skuffede” og ”Humoren er
en elastik af solidaritet og
tilgivelse” siger Lindsø, der
i sit foredrag anvender netop humoren til at give en
kærlig opsang til dem, som
han kalder de langtidsskuffede, bekymringsparate levebrødspessimister - dem,
der gør verden til et alvorstungt, livstrættende sted at
være.
“Humor er det bedste
værn mod stress. Med hu-

mor når vi det samme, men
for nedsat tempo – vi bliver
langsomme i vendingen,
men hurtige i replikken,”
tilføjer han.
Foredraget er åbent for
alle – naturligvis – og for
dem, der har lyst til at spise
sammen, er der frokost inden foredraget.
Frokost kl. 12.00. Deltagerpris 60 kr. Der er tilmelding til frokosten til
Lise ltr@km.dk eller 3022
4513.
Foredrag kl. 13.15 med
efterfølgende kaffe og kage.
Der er ikke tilmelding.
Konfirmandstuen i
Soderup, onsdag den
18. marts.
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5. maj

Nyt fra
graverne

markerer vi med en times fællessang fra kl. 9.00 i Kr. Eskilstrup Kirke - og efterfølgende
kaffe og wienerbrød.

Skærtorsdag
Skærtorsdag aften begynder påsken, og det fejrer vi
med gudstjeneste kl. 17.00
og efterfølgende fællesspisning ved pyntede påskeborde i konfirmandstuen.
Kom med! Også selvom du tror, at DU IKKE
KENDER
ANDRE,
DER KOMMER. Det
kommer du til.
Deltagerpris kr. 75, incl. mad, et glas vin/
vand og kaffe. Der er tilmelding til spisningen på
ltr@km.dk - eller til Lise
Trap på 30224513.
Konfirmandstuen i
Soderup, torsdag den
9. april kl 17.00.
Kirkebilen kører.

Forårstur
Busture kan noget særligt –
og forårets bustur går til Kirkerup Kirke ved Roskilde,
der er specielt berømt for sine
mange kalkmalerier, som anses for klenodier i både kirke- og kulturhistorisk regi.
For at få det fulde udbytte af
besøget har vi lavet en aftale
med kirkens sognepræst Kristian Gylling, der vil fortælle
os om kirken.
Kristian, der præsenterer
sig selv som præst, revisor
og kultur-dynamo, kan også
noget og er altid god for en
provokerende replik og tan-

kevækkende kommentarer.
Efter kirkebesøget kører vi
til Sønderby kro, hvor kaffe
og kage venter og undervejs
kikker vi på det danske land
i den smukke egn omkring
Roskilde.
Deltagerpris 100 kr. Tilmelding til Lise Trap på
3022 4513 eller ltr@km.dk
Onsdag den 13. maj.
Mødested og -tid:
P-pladsen ved Soderup
Kirke kl. 13.00 og
P-pladsen ved Kirke
Eskilstrup Kirke kl. 13.15

Blomsterpiger m/k –
er du sådan en?
Traditionen, at lokale på skift
sætter buketter på alteret
til hver søndagsgudstjeneste i Soderup Kirke og pynter Kirke Eskilstrup Kirke og
Soderup Kirke med blomster
til jul, påske, pinse, høst og
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konfirmation, er snart 100 år
gammel og helt enestående.
Men der savnes nye kræfter. Vil du være med til at traditionen når de 100 år? Kontakt Lise Trap 3022 4513
eller ltr@km.dk

På fællesgravene fjernes
kurve og anden pynt inden
påske, så har du sat noget,
du gerne vil beholde, skal
du fjerne det inden da. Tal
evt. med graveren om det.
På grund af sygdom er
det vanskeligt i denne vinter at holde trit med både
ukrudt, grandækning og
gravernes mange øvrige op
gaver. Menighedsrådet be
klager de gener, det giver.

TAK!
Hjertelig tak
til alle, der
på forskellig
måde var med
til at gøre mit
jubilæum til en
varm, dejlig og
uforglemmelig
dag – både i
kirke og på
Aastrup.
Lise Trap
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Gudstjeneste
med VOKS

Ufortalte historier fra Besættelsen
Onsdag den 1. april 19.00
Niels Ole Frederiksen

Søndag den 22. marts
kl. 19.00
Denne aften medvirker
voksenkoret ved gudstjenesten og vil synge for os
fra deres repertoire undervejs.

Sangaften –
”Derfor er det sundt at synge”
Musikalsk foredrag ved
Lasse Skovgaard, tirsdag
den 10. marts kl. 19.00.

kirkekaffe

Der er kirkekaffe
efter gudstjenesterne
5. april
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Fællessangen trives i disse
år. Vi synger faktisk på livet
løs – på tværs af køn, alder
og overbevisninger. Vi synger først og fremmes, fordi vi
har lyst. Og fordi vi ikke kan
lade være! Men hvad siger videnskaben om det at synge?
Er det godt for os? Kan man
sige, at det ligefrem er sundt
at synge? Ja, det er faktisk videnskabeligt bevist!
Lasse Skovgaard er PhD
i sundhedsvidenskab og ar-

9. april 1940 fløj tyske flyvere
ind over Danmark, og landtropper gik over grænsen
mens danskerne så måbende til. Den dag vidste ingen,
hvordan dagligdagen ville
blive – eller hvad der skulle
ske med riget. Siden er meget skrevet ned, men denne
aften skla vi høre nogle af deskæbnehistorier, som aldrig
har nået at blive nedskrevet i
historiebøgerne.
Vi skal bl.a. andet høre om
dengang ”Singapore faldt,
men Sdr. Felding holdt” –
om ”slaget” i Sdr. Felding
i februar 1942. vi skal også
høre om digteren Harald

Bergstedt, som valgte den
forkerte side – og om den
særligt rigsbefuldmægtigede
i Danmark Dr. Werner Bests
skæbne efter krigen.
Det er fortællinger om
svig, trofasthed, afsavn, mod
og ranke holdninger. Hvorfor handlede man som man
gjorde? Og hvorfor bliver vi
ved med at interessere os for
besættelsesårene?
Niels Ole Frederiksen er
tidligere højskoleforstander
og underviser, og vil denne aften berige os med hans
mange historier og anekdoter.
Så kom og få en spændende aften med historier, som
du sikkert ikke kendte.
Kaffe og kage koster 20 kr.,
som går til menighedsplejen.

bejder til daglig som forskningschef. Derudover er han
uddannet
musikpædagog,
organist og sanger og har
bl.a. arbejdet som korleder,
akkompagnatør, organist og
musiklærer.
Aftenens foredrag præsenterer på en underholdende
måde forskning om sangens
– og fællessangens – sundhedsskabende effekter. Undervejs synger vi i fællesskab
en række eksempler. Og går
hjem sundere, end da vi kom!
Kaffe og kage koster 20 kr.,
som går til menighedsplejen.
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En god historie
Tirsdag den 5. maj kl.
19.00 i menighedshuset

Scavenius –
helt eller forræder?
Tirsdag den 21. april
kl. 19.00 ved Birgithe
Kosovic

Børnekirke

Søndag den 26. april
kl. 14.00
Denne søndag laver vi lidt
om på den normale gudstjeneste og gør tingene lidt
anderledes, end vi plejer.
Og spirekoret og juniorkoret synger undervejs i
gudstjenesten.
Vi slutter af med kaffe/
saftevand og kage i våbenhuset.
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Erik Scavenius var leder af
den danske regeringen under besættelsen. Han beskyttede Danmark mod det
værste under krigen, men er
i manges øjne danmarkshistoriens største landsforræder, som også gjorde vold på
noget centralt ved det at være
dansk.
Mød Scavenius gennem
Birgithe Kosovic, som har
skrevet bogen ‘Den inderste
fare’, et politisk-personligt
portræt af Scavenius. Vi lærer både den private og den
politiske Scavenius at kende.
Flere spørgsmål bliver bragt
op denne aften: Hvor meget
af sin frihed skal man opgive
for freden? Og hvor meget af
sin fred skal man ofre for friheden?

Hvem var Scavenius som
menneske? Hvilke perspektiver skal vi se ham i for at
nå bag billederne af syndebukken og den uskyldige offer? Og hvilke spørgsmål vi
alle må stille os selv, når det
frie samfund er konfronteret med en totalitær fjende.
Hvad indebærer de forskellige svar for vores fællesskab
og det at være dansk?
Birgithe Kosovic (f. 1972)
fik sit gennembrud med romanen ’Det dobbelte land’,
som vandt Weekendavisens
Litteraturpris 2010, DR’s
Romanpris 2011 og Danske
Banks Litteraturpris 2011.
Hun modtog i 2012 Statens Kunstfonds tre-årige
arbejdslegat. ’Den inderste
fare’ er hendes fjerde roman.
Det foregår i menighedshuset. Kaffe og kage koster
20 kr., som går til menighedsplejen.

Vi markerer årsdagen for befrielsen sammen med hinanden. Og ordet er frit denne
aften. Forstået på den måde,
at alle kan komme med deres
egne historier fra besættelsen
eller befrielsen.
Historien lever videre af,
at blive fortalt. Og gennem
fortællinger og beretninger
kan vi lære af historien. Vi
har alle vores historier fra 2.
verdenskrig. Måske kan man
ikke huske det hele selv – måske har man kun hørt om begivenheder og vilkår fra sine
forældre eller bedsteforældre. Men kom frem med dem

St. Tåstrup

Sangaften
alligevel. Vi vil gerne høre
det hele. Og mon ikke vi skal
høre en eller flere versioner
af historien om den engelske
flyver på kirkens loft…?
Vi glæder os til at høre
de historier, som DU bærer
med dig i livet, de behøver
ikke være fra egnen. Så kom
og fortæl dem os andre. det
er ingen pligt for at deltage,
men det vil glæde os, om
man vil dele sine historier
med os andre.
Undervejs synger vi nogle
af sangene i højskolesangbogen, som handler om krigen
og freden – og nyder kaffe
og kage, som denne aften er
gratis.

Tirsdag den 28. april
kl. 19.00-20.30
Denne aften er fællessangen i fokus. Indledningsvis vil organist Dorte vil
lære os 4-5 nye sange i
højskolesangbogen. Bagefter er der ”frit slag” fra
publikum til at foreslå en
sang, som vi skal synge.
Kan man knytte en lille
anekdote eller bemærkning til sit forslag er det
velkomment, men det er
absolut ingen betingelse!
De eneste forudsætninger
denne aften er glæden ved
at synge og lyst til hyggeligt samvær – og der kan vi
alle være med.
Så kom og vær med til
en hyggelig aften med glæde og sang og snak.
Kaffe og kage koster 20
kr., som går til menighedsplejen.

Koncertgudstjeneste med VOKS
Søndag den 10. maj
kl. 19.00
Kirkens voksenkor VOKS
holder deres forårskoncert
i kirken denne forårsaften.
Undervejs i koncerten vil
der være læsninger, men det

er korsangen, som præger
gudstjenesten – derfor ”koncertgudstjeneste”. Så kom og
få foråret sunget ind i krop
og sjæl – og nyd korets sang
mens solen langsomt kaster
sit orange lys over dagens
sidste fodtrin.
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gudstjenester
Gudstjenestetider
23. februar
Fastelavn
1. marts
1. søndag i fasten
8. marts
2. søndag i fasten
15. marts
3. søndag i fasten
22. marts
Midfaste
29. marts
Mariæ bebudelses dag
5. april
Palmesøndag
9. april
Skærtorsdag
10. april
Langfredag
12. april
Påskedag
13. april
Anden påskedag
19. april
1. søndag efter påske
26. april
2. søndag efter påske
3. maj
3. søndag efter påske
8. maj
Bededag
10. maj
4. søndag efter påske
17. maj
5. søndag efter påske
21. maj
Kristi himmelfarts dag
24. maj
6. søndag efter påske
31. maj
Pinsedag
1. juni
2. pinsedag
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Kr. Eskilstrup
Fælles med Soderup
9.00

marts 2020


Soderup
10.30
Fastelavn

Zachodnik
9.00

10.30

Trap

9.00

Trap 10.30

Zachodnik
17.00

9.00
10.30

Zachodnik
Trap 9.00
10.30

9.00

Zachodnik
10.00

10.00

Trap
Konfirmation
9.00

9.00

Trap 10.30

10.30

Trap
10.30
9.00

9.00

Trap 10.30

Fælles med provsti

Tølløse

Ugerløse
Mikaelsson

Trap 13.15

Piekut 14.00

Mikaelsson

Trap 10.00

Zachodnik 10.00

Østergaard 10.00
Minikonfirmand
Piekut 10.00

Trap 10.00

Piekut 14.00

Mikaelsson

Trap 19.00

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

Zachodnik 10.30

Zachodnik 10.00

Østergaard 19.00

Mikaelsson

10.30

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

Trap 19.00

Zachodnik 17.00

Østergaard 16.00

Mikaelsson

10.30

Zachodnik 10.00

Piekut 11.00

Mikaelsson

Trap 10.00

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

Trap 17.00

Østergaard 14.00

10.30

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson
Påskemusical
Mikaelsson

Trap 14.00
Konfirmation
10.00

Piekut 10.00

Østergaard

NN 10.00

Mikaelsson

9.00

Zachodnik 10.00
Fam.gudstj.
Zachodnik 0
Konfirmation
Zachodnik 10.00
12.30
Zachodnik 10.00
Koncertgudstj.
Trap 10.00

Trap 9.00

Trap 11.00

9.00

9.00
9.00

St. Tåstrup
Zachodnik 13.30
Fastelavn i hallen
10.30
Zachodnik 10.00

Maj 2020

Trap 9.00

Zachodnik 10.30
Trap 19.00

Østergaard
Konfirmation
Piekut

Information følger
Information følger

Piekut 10.00

Mikaelsson
Mikaelsson
Mikaelsson
Mikaelsson

Zachodnik 10.30

Zachodnik 10.00

Østergaard 16.00
Konfirmation
Piekut 10.00

Trap 10.00

Zachodnik 10.00

Piekut 14.00

10.00

Zachodnik

Troldal

Fælles med provsti

Fælles med provsti

Evangelielæsninger
23. februar
Luk 18, 31-43
1. marts
Luk 22,24-32
8. marts
Mark 9,14-29
15. marts
Joh 8, 42-51
22. marts
Joh 6,24-35
29. marts
Luk 1,46-55
5. april
Mark 14,3-9 / Joh 12,1-16
9. april
Joh 13,1-15
10.april
Luk 23,26-49 / Joh 19,17-37
12. april
Matt 28,1-8
13. april
Joh 20,1-18
19. april
Joh 21,15-19
26. april
Joh 10,22-30
3. maj
Joh 14,1-11
8. maj
Matt 7,7-14
10. maj
Joh 8,28-36
17. maj
Joh 17,1-11
21. maj
Luk 24,46-53
24. maj
Joh 17,20-26
31. maj
Joh 14,15-21
1. juni
Joh 6,44-51
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Ugerløse

Børnegudstjenester
Tirsdag den 31. marts
kl. 17.00

Lege
bibelhistorier

Under denne gudstjeneste skal vi lege og gætte os
frem til hvilken bibel historie som bliver fortalt.
En sjov og udfordrende
gudstjeneste for børn og
os med barnelige sjæle
som trænger til at så løsnet smilebåndet og brugt
lattermusklerne.

Meddelelser

Aktiviteter for børn og unge

HUSK

Der oprettes
babysalmesang
efter behov.

Kirke- og
kravlestue
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. 9.4510-45 i Ugerløse Kirke. Det
ledes af vores dygtige kirkesanger Pernille Ramussen.

Palmesøndag kl. 10.00:
We Got Joy kommer og skyder ugen i gang med glade
sange og masere af energi.
Skærtorsdag kl. 16.00:
Gudstjeneste og efterfølgende spisning kl. 17.30.
Husk tilmelding til skærtorsdagsspisning,
henvendelse til Sara Mikaelsson.

Særlige
gudstjenester

Forårs
gudstjeneste
søndag den 15. marts
kl.14.00
Vi gør os klar til lyse dage,
varm solskin og foråret
med alt det nye liv i have
og naturen. I kirken vil vi
fejre foråret komme med
dejlig musik af Frederik og
Magdalena og tale om håb
og glæde. Så kom i kirke denne søndag og få et
skud åndelige vitaminer.

2. Påskedag kl. 14.00
Minikonfirmanderne og englekoret opfører påske
musical drama.

Hvordan ser
Gud ud?
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Påsken er kirkens
store festuge og i år
bliver det særligt festligt

Påskesøndag kl.10.00:
Festlig gudstjeneste med Frederik og Magdalena

Tirsdag den 28. april
kl. 17.00

En kreativ gudstjeneste
hvor vi skal farve, skabe og
i fællesskab lave en kæmpecollage af Gud! Det bliver tomhed, kaos og ender
med et fantastisk billede.
Efter alle børnegudstjenesterne vil der være fællesspisning, husk tilmelding
til Charlotte Blume tlf. 23
35 57 52 el. email: charlotte@broedholt.dk

Påske i Ugerløse Kirke

Ugerløse

Kristi himmelfarts gudstjeneste kl.16.00:
En musikalsk gudstjeneste med efterfølgende spisning.
Husk at tilmeld til Sara Mikaelsson.

Minikonfirmander
i Ugerløse kirke
Er du klar på at slippe din
fantasi løs, gå på opdagelse
og bruge dine sanser og går
du i 3. klasse? Så er minikonfimand lige noget for dig. Vi
skal bruge hele vores krop til
at sanse os igennem Bibelens
historier. Vi får besøg af særlige gæster og går på opdagelse i kirken. Vi skal lave et
påskedrama, der skal opføres
i kirken.
Tilbuddet til minikonfirmanderne begynder d. 3.
februar og er et forløb, der

foregår over 9 mandage. Der
er ingen undervisning i uge
7. Børnene bliver hentet på
skolen og vi går sammen hen
til kirken. Det er gratis at
være med.
Forløbet slutter d. 13. april
(2. påskedag), hvor minikonfirmanderne opfører et påskedrama sammen med englekoret i Ugerløse Kirke kl.
14.
Minikonfirmandunderviser
Christina Fink på christinafink@live.dk

Pinsedags gudstjeneste kl. 14.00:
En festlig gudstjeneste med Magdalena og Frederik
hvor vi fejrer Helligåndens virke og liv.

Meditativ
gudstjeneste
søndag den 29. marts
kl.19.00
Med særlig musik og indslag af Kewin Kirkeby

Efter alle gudstjenester
i Ugerløse kirke indbydes alle til kaffe og
hjemmelavet kage/småkager i kirkens café.
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Ugerløse

Aktiviteter for voksne

Musikcaféen
onsdag den 13. maj
kl.19.-20.30
Frederik og Magnus fylder
kirken med fantastisk musik. Kom og nyd en aften
på højt niveau, med Opera
sanger Magnus Vassbotn
og konservatorieuddannet pianist Frederik Malmquist

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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Den nordiske
melodi - lyriske
og dansende
udtryk

Kvindebededag
2020

Onsdag den 25. marts
Musikcafé med Louise Vase
og Mette Tjagvad. Velkommen til en musikalsk stund,
hvor musikerne Louise Vase
og Mette Tjagvad vil spille og
synge en række lyriske, nordiske viser og sange på flygel,
guitar og bas.
Louise har i mange år optrådt
med et varieret program af
folkemusik og lyriske viser fra
hele Norden. Sammen med
Mette har hun udviklet et program med flerstemmige sange og medrivende melodier,
stærkt inspireret af den særlige nordiske tone, som præger
f.eks. Edvard Griegs musik,
og den stemningsfulde, skandinaviske visetradition.
I duons fortolkninger bliver

musikken levende, dansant
og swingende, og peger også
frem mod jazzen, tangoen og
improvisationsmusikken.
Mette og Louise mødte hinanden på Århus Universitet,
hvorfra de begge har en kandidatuddannelse i musikpædagogik. Louise er også
uddannet folkemusiker fra
Musikhögskolan i Göteborg,
og er i dag freelancemusiker
og organiststuderende. Mette
er uddannet musiklærer fra
Århus Via University College,
og arbejder i dag med musikpædagogisk forskning og som
lærer i folkeskolen.
Vel mødt til en dejlig eftermiddag!

Hvert år - den første fredag
i marts - forener Bededagen kristne kvinder i mere
end 180 lande i et verdensomspændende fællesskab
omkring bøn og handling.
I Danmark afholdes Bededagen godt 60 steder.
Også i Ugerløse inviteres
alle kvinder til at være med.
Fredag d. 6. marts kl.
14.30 mødes vi i Sognegården og Temaet i år
er udarbejdet af kvinder fra Zimbabwe under overskriften ”Rejs
dig! Tag din båre og gå!”
Inge-Lise Lollike vil medvirke og vi byder hjerteligt
velkommen til et dejligt
fælleskirkeligt
arrangement.

Ikongruppen i Ugerløse Kirke
Ikongruppen mødes fast
onsdage den 11. marts
og den 13. maj. kl. 9.0015.00.
Påske ikonskrivnings kursus
– fire dage i fordybelse
I april har vi fire dages ikonskrivningskursus fra mandag
til torsdag kl.9-15 alle dage,

kurset koster 500 kr pr. og
kræver ingen forkundskaber,
materiale kan købes af Finn.
Men husk tilmelding er nødvendig. 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

Ugerløse
Kirkes Galleri
Fernisering søndag
den 22. marts med ny
udstilling om påske ved
Morten Krogh Lorentsen
kl.11.00.

Onsdagshygge
Onsdagshygge i Ugerløse kirkes sognegård mellem
kl.14.00-16.00, er gode foredrag med kaffe og hjemmebagt
kage pris per person 25 kr. ingen tilmelding er nødvendig,
bare kom og nyd en hyggelig eftermiddag.

Præsten
i vildmarken

Japan i billeder og tale

En sommer med kano,
kors og kaffekedel under
midnatssolen. Onsdag
den 4. marts

Onsdag den 1. april
Vi skal sammen en tur til
Japan, et fantastisk og forunderligt land med unik
kultur og skønhed. Mange
kommer ikke til Japan men
her er muligheden for at alligevel at få et indblik og blive klogere på solens rige.

I 2012 fik Mikkel Vale, nu
præst på Tuse Næs, tre måneders orlov fra sit præstearbejde. Han drog ud
for at forfølge en gammel
drøm om en hel sommer i
naturen. Inspireret af lige
dele nomader, eventyrere
og pilgrimme tog han afsted. Kom og hør hans beretninger om ensomhed,
naturoplevelser, fiskeeventyr, hverdag på fjeldet, bærplukning, bjørnen og meget
andet.
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En tak fra
Nørkleklubben
Nørkleklubben ved Tølløse Kirke vil gerne takke for
den store opbakning til vores julebasar. Der var stor
aktivitet lige fra morgenstunden, og handlen gik lystigt med alle de fine ting,
som de flittige nørkler havde fremstillet i årets løb.
En stor tak skal også lyde
til Tølløses forretningsdrivende og private, der havde
doneret flotte præmier til
vores tombola.
Alt dette gjorde at vi solg-

Højskolesang
i præstegårdssalen
te for 19.000 kr., som vi
er utrolig glade for. Beløbet blev delt mellem Frelsens hær, Kirkens korshær
og Medusa. Alle tre steder faldt pengene på et tørt
sted, og de blev vældig glade for dem.
Nye deltagere i Nørkleklubben er hjertelig velkomne. Vi mødes onsdage i
lige uger kl. 10, og man møder bare op i menighedssalen Nybyvej 12, Gl. Tølløse.

Gospel
workshop
for voksne
”Jeg er i live”
Lørdag den 25. april
Her får du mulighed for at
bruge en hel dag sammen
med andre sangglade mennesker. Vi skal synge nye og
gamle gospelsange og øve op
til en koncert som afholdes
samme aften i Tølløse Kirke.
Workshoppen ledes af den
unge og dygtige gospelinstruktør Christoffer Nolsøe
og pianist Peter Simonsen,
og ved koncerten ledsages vi
af et band.
Alle er velkomne.
Hvis du vil vide mere kan
du kontakte Lene Hjære
Østergaard på lhh@km.dk eller 24477078
Pris. 150 kr. Tilmelding
via vores hjemmeside senest
17. april.
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Vel mødt til fællessang og
fortællinger om sange fra
højskolesangbogen
Vi mødes i præstegårdssalen kl 19.00 hvor en gæst vil
præsentere udvalgte sange
fra højskolesangbogen. Dernæst kan alle der er kommet ønske sange fra højskolesangbogen som vi synger i
fællesskab.
Vi slutter aftenen af med
lidt til stemmebåndene.

5/3	Højskolesang
v/Forstander v. Tølløse
Slots efterskole
Jannik Kildorf
22/4	Højskolesang
v/Formand for fællesskab Tølløse Jens Algot
19/5	Højskolesang v/ Sognepræst og debattør Marie Høgh

Tølløse

Bibelværksted
Efter at have været indlagt
på hjerteafdelingen her i
januar, vil jeg gerne invitere alle der har lyst til et Bibelværksted, hvor vi taler
om hvad Biblen egentlig er
for en bog. Hvilke billeder
vi har af Gud hver især.
Og læser udvalgte steder
fra Biblen, for at se, hvad
de fortæller os om Gud.
Jeg ved endnu ikke hvilke
dage og tidspunkter, det
skal være, men hvis du er
interesseret, så kontakt
mig, Lene Hjære Østergaard, på mobil: 24477078.

Bibel, børn
og bålmad

Korstævne
lørdag den 28/3 i Tølløse
Kirke
Tølløse Kirke danner rammen om et korstævne lørdag
den 28. marts, hvor fire kor
deltager og hvor de enkelte kor vil synge nogle af deres sange, ligesom de fire kor
også vil optræde med et par
fællessange, som de har øvet
i løbet af dagen. Det er bl.a.
Lyse Nætter af Alberte Winding, som netop er blevet optaget i Højskolesangbogen,
som er en af fællessangene.

Tølløse Koret forventer, at
der deltager omkring 70 sangere i stævnet. Det er Stubbekøbingkoret, Jernløsekoret, Motetkoret og Tølløse
Koret.
Kl. 16.00 åbnes dørene til
kirken og der er gratis adgang for publikum til at
overvære koncerten som varer omkring 1 ½ time. Og
der vil selvfølgelig også være
fællessange, som publikum
kan synge med på.
- fred

Til foråret vil jeg gerne
invitere til familieaften i
kirken en gang om måneden. Vi mødes i kirken kl.
17 til en lille gudstjeneste
for børn med Bibelhistorie og børnesange. Bagefter samles vi i ”Firkanten”
bag kirken og laver i fællesskab bålmad, og hygger os sammen. Alle burde kunne komme hjem
ved 18.30-tiden. Datoer
er endnu ikke fastsat. Hvis
du og din familie kunne
have lyst til at være med,
så kontakt mig, Lene Hjære Østergaard, på mobil
24477078.
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Fredagscafeer:
Blichers
Jylland

Kom til en
stemningsfuld
Skærtorsdagsgudstjeneste
i Tølløse Kirke
læsning, sang, andagt og et
påskemåltid torsdag 9. april kl. 17.00
Igen i år indbyder vi alle til et særligt påskemåltid inspireret dels af det jødiske påskemåltid, dels af det oldkirkelige agapemåltid (kærlighedsmåltid).
Vi begynder med et stemningsfuld nadvergudstjeneste efterfulgt af en kort
Gethsemaneandagt. Bagefter spiser vi sammen i præstegårdssalen.
Måltidet vil bestå af lammekølle, kylling, salat og kartofler.
Det koster 75 kr. at deltage. Børn under 12 år spiser gratis med.
Har du lyst til at hjælpe til, så er der helt sikkert brug for det.
Tilmelding og tilbud om hjælp til
Lone Berthelsen senest 6. april på tlf.: 51 70 51 46.
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27/3 kl. 14.00
Steen Blichers liv og forfatterskab tager sit udgangspunkt i Midtjylland fra Randers syd for Aarhus over
Himmelbjerget,
Herning,
Viborg, Thorning, Tjele,
Randers, Spentrup og Grenaa. Det er her man i ord og
billeder møder den forfatter, som mere end nogen anden har givet Jylland og jyder plads i litteraturen. Poul
Holm Bangsgaard vil føre os
gennem landskabet med Blichers ord på vejen.

I selskab med
H.C. Andersen
& Co
24/4 kl 14.00
”I selskab med H.C. Andersen & Co” er en helstøbt
fortælleforestilling,
hvor
Per Hammerich tryllebinder med kendte og ukendte
eventyr af H.C. Andersen og
andre. Alt sammen krydret
med anekdoter fra digterens
liv - fra vugge til grav.
Holder du ikke af H.C.
Andersen, før du kommer, er
der store chancer for, at du
gør det, når du går hjem.

Udflugt
15/5 kl 9.00
Vi går i H.C. Andersens
fodspor i Odense. Vi skal se
hans fødehjem, barndomshjem, museet og meget mere.
På turen spiser vi frokost
sammen, og vi holder også
en kaffepause. Vi er i Tølløse
igen sidst på eftermiddagen.
Afgang Tølløse Præstegård
kl. 9.00 og fra Tølløse Station kl. 9.10.

Gudstjenester
Tysingehave Plejecenter
12/3 kl. 13.30 (lhØ)
16/4 kl. 13.30 (LHØ)
14/5 kl. 13.30 (LHØ)

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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Menighedsrådsmøder
Soderup – Kr. Eskilstrup:

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00
Sted og dagsorden og eventuelle øvrige møder annonceres i våbenhusene og på soderup
eskilstrup.dk

Store Tåstrup:

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
Tirsdag den 7. april kl. 19.00
Møderne afholdes i menighedshuset.

Tølløse:

Onsdag den 11. marts kl. 19.00
Onsdag den 15. april kl. 19.00
Onsdag den 13. maj kl. 19.00

Ugerløse:

Tirsdag den 10. marts kl. 19.00
Tirsdag den 14. april kl. 19.00
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00

Indre Mission i ugerløse
Marts

Ti. d. 3. kl. 19.30	Møde i Sognegården
To.d. 5. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården
To. d. 19. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården
Fr. d. 20. kl. 18.00	Årsmøde med spisning
i Sognegården. Tale
ved Lisbeth Thomsen,
Tv. Merløse.
	Generalforsamling ifølge vedtægterne.
Indsamling. Tilmelding
inden 16/3.
Ti. d. 24. kl. 19.30	Bibeltime hos Grethe og
Flemming B. Hansen,
Herluf Trollespark 15.
Filip. 1.

April

To. d.16.kl. 10.00	Kaffestue i Sogne
gården
Ti. d. 21. kl. 19.30	Fællesmøde i Sogne
gården. Tale ved Per
Ole Rasmussen, Buddinge

Maj

Fr. d. 1. kl. 19.30	Møde i Sognegården.
Tale ved Maria Legard
To. d. 7. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegåden
Ti. d. 12. kl. 19.30	Bibeltime hos Grethe og
Flemming B. Hansen,
Herluf Trollespark 15.
Filip. 2
Ti. d. 19. kl. 19.30	Møde i Sognegården.
Tale ved Sara Mikaelsson.
Alle er velkomne

Menighedsrådsvalg

2020

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 tirsdag den
12. maj kl. 19.00.
Der holdes informationsmøde i hvert sogn.
Soderup-Kirke Eskilstrup
sogn: Konfirmandstuen i Soderup.
Store Tåstrup sogn:Menighedshuset.
I Tølløse sogn: Præstegårdssalen
Ugerløse sogn: Sognegården.
Menighedsrådenes arbejde og opgaver
mangfoldige. Det er menighedsrådet, der
sidder som arbejdsgivere for ansatte, sørger 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 12. maj.
På orienteringsmødet skal 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 maj.

To. d. 2. kl. 10.00	Kaffestue i Sogne
gården
Fr. d. 3. kl. 19.30	Møde i Sognegården.
Tale ved Harry Dal
gaard
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Konfirmationer 2020
Tølløse

Store Bededag,
fredag den 8. maj
Kl. 10.00
v/ Lene Hjære Østergaard
Clara Gru-Sørensen
Emil Andresen
Emma Elisabeth Elkrog Hansen
Janus Seo Skov Henrichsen
Jasmin Busk
Jeppe Nevermann
Johanna Grande
Laura Eskehøj
Leah Dalgaard Kongsfelt
Marie Rønsholt Harsberg
Marius Høgsbro Olsen
Markus Toft Olsen
Martin Schønnemann Skou
Mikkel Alexander Stensgaard Nielsen
Nikolai Svenstrup Munk
Oliver Skoubo Jensen
Oskar Ryberg-Jensen
Kl. 12.30
v/ Lene Hjære Østergaard
Alberte Weile
Bastian Kensø
Caroline Brix Jørgensen
Christoffer Baun Kjærsgaard Hansen
Daniel Toft Larsen
Emil Hansen
Erik Andrew Jakobsen Sharp
Frederik Commerou
Hans Alexander Engstrøm
Kamma Vith Andersen
Natali Persson
Sofia Strube Damgaard
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Ugerløse

Soderup

Lørdag den 9. maj

Søndag den 3. maj

Lørdag den 25. april

Kl. 10.00
v/ Ole Bach Piekut
Andreas Aagaard Hammerum
Clara Cecilie Klintby
Jacob Lund Kolenda
Josefine Zhang Kiilsholm
Simon Weihe
Smila Lykke Maack Bakka
Viktor Mogensen

Kl. 10.00
Mica Dobel Endrup
Melanie Ringstrøm Bisci
Frida Bøje Nielsen
Alexaander Oliver Carsten Svenson
Elias Tunyogi Hansson
Daniel Rostgaard
Lukas Bjerre Kehling
Patrick Mose Jacobsen
Oskar Bøje Nielsen
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
Andreas Øland Petersen

Kl. 10.00
Astrid Elisabeth Hove
Jakob Ryberg Weigand
Lea Høyrup Troelsen
Molly Victoria Munk Piil
Philip Adasaki Strungesen Kenzie
Lukas Krenn Kindt
Lærke Olivia Brandt Rosenmejer
Lærke Reynolds Hansen
Asmus Lindholm Knudsen
Niklas Rosenkilde Vestergaard

Kl. 12.30
v/ Lene Hjære Østergaard
Emil Figat Clausen
Kasper Jespersen
Magnus Alexander Toft Ditlevsen
Nicolai Kruse Toftehøj
Pelle Hedengran Kruse
Signe Majland Elgaard Hansen

Søndag den 10. maj
Kl. 10.00
v/Ole Bach Piekut
Freja Bank Andersen
Johanna Mette Paula Pultz Pinnerup Axelsen
Karoline Maria Egeskov Simonsen
Magnus Vallø-Svendsen
Oscar Maiborg Frølich
Sif Froulund Wetendorff

Kristi Himmelfartsdag,
torsdag den 21. maj
Kl. 11.00
v/Lene Hjære Østergaard
Albert Bergstrøm Lindberg
Angela Salas Jensen
Casper Tinggaard Christensen
Emily Klink Rasmussen
Jens Christian Erichsen
Mikkel Strutski

St. Tåstrup
Søndag den 3. maj
Kl. 10.00
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
Niclas Elias Larsen
Kathrine Thrane Larsen
Juliane Skov Nielsen
Miklas Frølund Pedersen
Sofie Caroline Zimmermann

Søndag den 26. april
Kl. 10.00
Nanna Herdahl
Sofie Vesti Højer
Frida Refsgaard Frandsen
Ida Marie Amgild
Marius Dencker Kah

Kirke Eskilstrup
Lørdag den 2. maj
Kl. 10.00
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

Søndag den 3. maj
Kl. 10.00
Bjørn Laub Ahlmann Olesen
Freya Victoria Göthammar
Simone Lykke Springer
Silke Have
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Navne & adresser
Soderup & Kr. Eskilstrup

Tølløse

Henvendelse senest fredag til

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

Kirkebil:

Lejrebilen, tlf. 2727 2727.
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
Ledende Graver: Toni Bøgelund
Tlf. 24 47 05 76. E-mail: kekirkegraver@mail.dk
Træffes ikke mandag.
Menighedsrådsformand, Laila Carlsen:

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

Stestrupvej 76, 4360 Kirke Eskilstrup, tlf. 22 80 14 24.

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

Kirkeværge, Janne Juel Hansen:

Kirketjener: Tlf. 40 41 00 92

Vangevej 4, 4340 Tølløse, tlf. 61 54 48 97.

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

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

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 sognepræst
Lise Trap, Soderup kirke, tlf. 30 22 45 13.

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

Kirkebladet udgives af de 4 menighedsråd
Red.: Ole Bach Piekut · Sara Mikaelsson · Lise Trap · Mads Zachodnik · Lene Hjære Østergaard
Grafisk produktion: RFT, Tølløse

