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Hverdagen er tilbage
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Så er det igen tid til madpakker, til at pakke tasken, stryge skjorten og tage arbejdstøjet på. Efteråret nærmere sig. Selv i kirkeåret er vi nu i den tid, der kaldes den festløse
tid. Indtil det bliver 1. søndag i advent har vi
kun to særlige markeringer i kirkeåret, nemlig høstgudstjenesterne og alle helgen, hvor vi
ved allehelgensgudstjenesterne går sammen
om at mindes dem, vi hver især har mistet og
savner. Alle de øvrige søndage er helt almindelige søndage. Hverdagen er tilbage!
Den hverdag, der er vores liv; den hverdag
hvor timerne er for lange – eller alt for korte;
den hverdag, som Dan Turell gav sin uforglemmelige kærlighedserklæring:
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Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen
til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige
og efter søvnens fjernhed
fremmede ansigter
Morgenkyssene
Postens smæld i entréen
Kaffelugten
Den rituelle vandring til købmanden
om hjørnet efter mælk, cigaretter,
aviser Jeg holder af hverdagen
Selv gennem alle dens irritationer….

Og så afslutningen
Fint nok med fester!
Al plads for euforien!
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter
at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke
så kendte samme udsigt
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie
hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget
af hverdagen.

Sådan tror jeg, vi alle sammen gerne vil
have det – og sådan er der rigtig mange af os,
der ikke har det. Vi har på mange måder fået
indrettet os sådan, at hverdagene er en pine,
noget der skal overstås og noget, der er gør
os syge. Stress er en folkesygdom – på nærmest alle arbejdspladser er der ansatte, der
må sygemeldes på grund af udbrændthed eller stress eller for stor psykisk belastning.
Alt sammen fordi vi ikke behandler hverdagen godt. Kravene er blevet for høje. Vi
skal for meget, og vi vil for meget. Der er
dem, der kalder stress for en religiøs sygdom,
fordi vi kommer til at tro, at vi selv er Gud,
almægtige, der kan klare alt. Det er klart, at
hvis et menneske tror, det besidder almægtige guddommelige kræfter, så ender det i en
diagnose.
Det er svært at give afkald på at være den,
der kan klare det hele – og så giver vi den
lige et hak mere, sidder en time længere, løber lidt hurtigere. Det kan også sagtens gå en
tid. Ingen tager skade af at stramme sig sammen og give den gas. Et stykke tid. Men bliver det hverdag, går det ikke.
Hverdag er også indkøb, mad, familie, motion og 1000 andre ting. Og den er vores liv.
Vi får ikke en chance til. Det er nu – i dag –
en helt tilfældig hverdag, hvor du kaster et
blik i kirkebladet, at dit liv er. Det er det liv,
du skal passe på. Tage vare på med et gammeldags udtryk. Men det er det, vi skal. Tage
vare på hverdagene. De skal ikke overstås.
De er liv. Dit liv. Mit liv. Vores liv.
For mig er gudstjenesten en jævnlig påmindelse om, at jeg lever i dag, men ikke nødvendigvis i morgen.
- At livet er en gave.
- At jeg ikke er god nok og aldrig bliver det,
og at det er godt nok for Gud.
- At det vigtigste ikke er det, jeg når, men det,
der når mig.
- At størst af alt er kærligheden. Når alt kommer til alt. Og det gør det. Hver dag.

Lise Trap
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Taknemmelighed trodser modgang
I skrivende stund står der en hård blæst om
præstegården.
Selvom alt skulle fortælle, at sommeren
er over os med høj sol, varme dage og lyse
nætter, så trækker kulden ind. Vinden skiftes med regnen om at have overtaget i disse
dage. Indimellem kommer solen og kræver
sin plads for årstiden, men må kæmpe forgæves mod et dyk i temperaturen og vindstød af
stormstyrke. De gamle træer i præstegårdens
have får løbende nye chancer for at bevise deres styrke og dybe rødder, når de skal modstå
vejrets overraskelser.
Men man véd aldrig… For et par år siden
lagde et gammelt lindetræ sig pludselig ned.
En helt vindstille dag i november gav træet
efter, knækkede lige under jordoverfladen
og lagde sig med et brag. Undertegnede nåede at tælle over 220 årringe før han opgav at
skelne de inderste fra hinanden… Men selv
ikke over 220 års råstyrke kunne stå imod det
råd, der åd træet op indefra.
Det gamle lindetræ kunne ikke modstå modgangen. Men vi mennesker kan bedre modstå vores modgang. Det gør vi ofte. Det er jo
ikke altid, det går ”som præsten prædiker”.
Tag vejret. Sommeren burde være fyldt med
sol og stille sommerregn. Alligevel slår vinden knuder på humøret, når den bringer kulde og skybrud med sig. Men vi behøver ikke
knække på humøret af dén grund, selvom vi
nogle gange kan have svært ved at bevare op-
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timismen, når afgrøderne og køkkenhaverne
drukner væk som forrige år – eller går til i
tørken som sidste år. Vi behøver ikke blive
mismodige trods modgangen. Vi kan holde fast ved, at det nok skal komme igen, det
gode vejr eller afgrøderne.
Vi kan vælge at se på det sådan, at ”intet
varer evigt – heller ikke det dårlige vejr”. Det
er det der sker, hvis vi læner os tilbage, og
passivt venter på, at det går over. Men så sidder vi alene i livet og venter.
Vi kan også vælge at gøre noget andet være lidt mere aktive i vores ”venten”. Vi kan
bruge ventetiden på, at være taknemmelige
over de lyse timer, som vi dog allerede har
fået. Vi kan bruge netop de forgange lyse
stunder og sol til at håbe på, at de kommer
igen. Med taknemmelighed kan vi kigge tilbage – og med håb kan vi vende blikket frem
til tiden efter modgangen. Og som vi sidder
der tilbagelænet i livets sofa og venter, er vi
pludselig ikke alene. Gud er med os – det er
Ham, vi retter vores taknemmelighed i livet
til, når vi ”aktivt” venter på bedre tider. Det
er Gud, som vi siger tak til, for hidtidige gevinster – og støtter os til, når modgangen sår
råd i vores indre. Vi er ikke som træet, der må
give op. Gud lader ikke sit barn gå til, men
oprejser det. Vi er ikke som træerne, selvom
vi kan hænge med grene og blade fra tid til
anden. Vi er menneske, i Guds billede blæst
levende med Ånd. Om vi rammer et eksisten-

tielt vemod i modgangen, og lader forgængelighedens tegn gnave sig ind i troen på den
store sandhed, så skal vi dog ikke miste livet.
Hvis vi bærer taknemmeligheden over livet
og livets gaver med os, så står vi ikke alene i
hverken skybrud eller storm – ej heller i sol og
sommer – ej heller i liv eller død.
Man kan vælge at se på den hårde blæst
med fortrydelse over det, man bliver forhindret i. Men man kan også se på den med
taknemmelighed for det forgange OG det,
der kommer, når blæsten engang lægger sig.
Således bliver livet en gave og ikke bare noget, der sker – og som du er alene med. For
med taknemmelighed sidder du aldrig alene
i modgangen, men altid med Gud ved siden
af – hvilket jo i sig selv er værd, at være taknemmelig for.
Som vi synger i ”Nu falmer skoven trindt om
land”: ”Ham takker alle vi med sang / for alt,
hvad han har givet / for hvad han vokse lod i
vang / for ordet og for livet.”
Taknemmeligheden trodser modgangen.
Mads Zachodnik
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I 1941 skrev Kaj Munk følgende:
”Høstgudstjenesten – oh, flagene skulle vaje fra sogn til sogn, og kirkerne
være pyntede, og præsterne tale på
vers. Det var en opgave for landets
bisper ligefrem at finde på et særligt
ritual til høstens højmesse. Det lod sig
gøre med en lille ballet foran alteret,
4 småpiger fra sognet, rug og hvede,
byg og havre, kunne træde frem og
neje sig for Altets Herre som en takkens førstegrøde fra det folk, han igen
i sin nåde har bespist. Hvem kunne
det forarge? Dansede ikke David til
Herrens pris foran Pagtens Ark? Og
danser ikke vore hjerter i os af glæde
og tak til Gud, over at det igen er
lykkedes, årets gerning er atter kranset med sejr. Vi såede, og se, det randt
op af rode, det holdt liv i sig trods
mange trusler, det modnedes, og høsten gik sin gang gennem vanskelighed efter vanskelighed, og nu har vi
bjerget; hæs (korn- el. høstak ude i
det fri) blev det ikke til uden for gårdene i år; men inde i laden ligger det
og nynner for os om Guds miskundhed: endnu et år skal du bønhøres på
dit: Giv os i dag vort daglige brød.”
Sådan altså Kaj Munk.
SIDE 6

Giv os i dag vort
daglige brød
Giv os i dag vort daglige brød! slutter Kaj
Munk sin fortælling om en høstgudstjeneste.
Dermed minder han os om, at også i år fik vi
vores bøn opfyldt. Det er en påmindelse om,
at vi i grunden er nogle skarn når vi med al
selvfølgelighed sætter os ved det veldækkede
bord, surmuler og glemmer at det er alt andet end en selvfølgelighed, glemmer, at heller
ikke det daglige brød er en selvfølge.
Det er et af høstens aspekter, at den afslutter den grønne væksttid hvor naturen bryder frem omkring os som en påmindelse om
grokraften i skaberværket. Høsten afslutter
væksttiden og bliver forudsætningen for den
nye såsæd. På den måde sammenfatter høsten både livet og døden og viser os, at døden
er forudsætning for, at noget nyt kan frembryde. Det billede kender vi også fra evangeliets fortælling. I kirkeårets tid føres vi igennem forudsigelserne af Jesu komme, hans
undfangelse, fødsel og vækst til de sidste timer af hans liv – til hans død. Som et frø der

lægges i jorden i det tidlige forår, spirer, gror
og bliver til liv. Ligeså bliver Jesus også til liv
og til håb for disciplene – og for os ved sin
opstandelse.
Det er nogle af kristendommens centrale motiver der sammenfattes her: såning,
vækst, modning og høst.
Høsten giver os tilsagn om håb og nyt liv,
om at der er en grokraft som gør, at liv opstår

af døde, og at døden derfor ikke er det sidste
der er at sige om et menneskeliv. For efter
døden skal vi skal leve hos Gud.
Skaberkraften virker i naturen, det er Gud
der har skabt himmelen og jorden som vi bekender det i vores trosbekendelse, og det er
Ham der har givet planterne vækstbetingelser - sol og regn. Derfor er der stadig grund
til at takke for alt det vi høster på vore marker
og i vore haver, takke for det daglige brød –
for vi ved jo nok dybest nede, at vi er afhængige af en skaberkraft større end os selv.
Vi behøver ikke, som Kaj Munk beretter,
alle mulige og umulige påfund fra biskopper
og andet godtfolk for at fejre høsten og huske
naturen. Vi behøver blot ganske almindelig
taknemmelighed. En enkel kærlig tanke der
bryder den selvfølgelighed hvormed vi møder
tilværelsen.
Eller sagt med et kort og meningsmættet
bordvers:

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
Ole Bach Piekut
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Gudstjenester gør os
modstandsdygtige
I dag tales der meget om resiliens, altså modstandskraft. Ofte falder talen på vores behov
for søvn, sund mad og motion, som gør vores
krop stærk, men resiliens handler også om
følelsesmæssig styrke. Omkring følelser spiller fællesskab og relationer en stor rolle, vi
er i konstant følelsesmæssig udveksling med
hinanden når vi mødes. Men det sker ofte at
vi ikke altid har styr på vores følelser, vi kan
føle, uden at vide hvad det er vi føler. Vores
måde at få styr på vores følelser er ofte at tale
om værdier og mening. Vi har alle et behov
for at finde mening i livet, og netop gudstjenesterne er sådanne meningsskabende fællesskaber.
I efteråret byder kirken udover almindelige gudstjenester på høst og allehelgen. Og
i Ugerløse har vi også en særlig halloween
børnegudstjeneste. Hver af disse gudstjenester handler om mening, i høstgudstjenesten
står taknemmeligheden i fokus. I hvert fald
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i gamle dage fejrede man at høsten var i hus
og at man derved kunne overleve vinteren. I
dag er høsten som meningsbærende fest mindre fordi vi altid har mad til rådighed i vores
del af verden. Man kunne derfor spørge hvad
er meningen med høsten i dag? Hvilken betydning har den, og skal den evt. have en ny
betydning?
Halloween er sådan en ny tradition, som
dog har rødder tilbage i gamle fester, det
handler om mødet med det onde, med mørket og det ukendte. Hvordan finder vi mening i det uhyggelige? Jeg tror denne gudstjeneste er populær fordi vi i vores tid ofte
konfronteres med ondskab i form af krig og
terror, overgreb og vold. I kirken gives det
onde mening i form af at Jesus overvinder
det onde, det betyder kort sagt, at nok er der
ondskab men kærligheden er en større og
stærkere magt. Derfor skal vi ikke fortvivle
midt i mørket man bærer troen på at lyset vil

sprede mørket og at Gud vinder. Jeg tror det
er vigtig at kunne findes mening i mørket, i
en tid hvor mange er stressede, angste og deprimerede har vi brug for at vide at kærligheden og godheden er til.
Allehelgen er en tid hvor vi forsøger at finde mening i sorgen, i forladtheden og tomheden. Allehelgens gudstjeneste indbyder os
via musikken, ritualerne og talen til at holde
fast i håbets og kærligheden livliner.
Og vi har brug for at nogle rækker os en
hånd, vi har brug for trygheden i den kendte
kirkelige rammer og vi har brug for fællesskabet som minder os om at selvom vi føler os
alene så er vi ikke ensomme. Vi har brug for
Gud, som garant for at den kærlighed som
lever i os giver mening når nu vore kære er
borte.
Gudstjenesterne gør os altså modstandsdygtige fordi de giver os tryghed, fællesskab
og mening, fordi det er et kollektivt rum og

ingen af os kan leve uden at være en del af
fællesskaber. De giver os ord for det vi ikke
selv altid kan finde ord for, ja selv for det ordløse, og gudstjenesterne giver os mulighed
for at se på vores situation ud fra et større
perspektiv, Gud er sådan et stort perspektiv.
Gudstjenesterne minder os om at vi er elskede som den vi er, selvom vi ikke altid kan acceptere os selv, eller andre ikke kan acceptere
os. Gudstjenester giver os noget vi har meget
brug for i vores tid, for vi lever i en åndelig
fattig tid, fordi materialisme og stræben ikke
kan fylde vores sjæl. Og sjælen er det som får
hele vores væsen til at hænge sammen. Vi har
brug for at kunne forstå og fortolke vores eget
liv, og det er det som gudstjenesterne giver os
rum til at øve os i.
Sara Mikaelsson
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Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Høstfesten
er tilbage

Spejder
gudstjeneste
I anledning af KFUM
spejderne i Kr. Eskilstrup
har 40 års jubilæum den 1.
september holder vi gudstjenesten den dag i grusgraven i Kr. Eskilstrup,
Sønderstrupvej 169 kl.
9.00. Og samtidig ønsker
vi stort tillykke til med det
fine jubilæum.

Konfirmation
Skal du
konfirmeres i
2020, skal du
tilmeldes
NU!

Soderupeskilstrup.dk
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Høstfesten er tilbage i Soderup! Forhåbentlig er præstegårdshaven ved at være byggeplads, så i år bliver der dog
en mindre ændring mht sted.
Høstgudstjenesten vil være
helt, som den plejer at være
– flot pyntet Soderup kirke,
trompet, spejdere og gode
høstsalmer.
Efter gudstjenesten samles
vi på Hjertebjærggård, som
vi kan bruge både udendørs
og indendørs. Der er mulighed for at køre i bil dertil og
parkere på stedet. Det er ca.
1 km. Man kan også gå en
kortere vej derover ad 100 m
landevej – resten sti og mindre vej.
Konceptet er i øvrigt helt
det sædvanlige.

Alle medtager en salat eller en kage til fælles bord,
eget service og mobilepay
eller kontanter til drikkevarer mm (det vil sige hønseskidningskonkur rence…),
landmændene giver kødet,
vi synger, spiser, snakker, leger og menighedsrådet tager
tovet med, så vi kan få kåret
årets vinder i tovtrækning og
sørger for musikalsk underholdning mm. Høsttaler i år
er Margrethe Lyngs Mortensen, Stestrup Old. Og det er
alt sammen for både børn og
for voksne!
Det er søndag den 8. september, og der er tilmelding
af hensyn til bordopstilling
mv. til ltr@km.dk / 30224513
inden 3. september.

?

Undergang
eller overgang

Højskoledag lørdag den 5. oktober i konfirmandstuen
Årets højskoledag sætter fokus på de mange undergangsforestillinger,
der huserer i dag. Lad os sammen se nærmere på dem, blive oplyst,
provokeret måske, diskutere, spise, drikke kaffe, synge og hente mod og
kræfter til at besvare spørgsmålet: undergang eller overgang?

Esben Bjerggaard Nielsen
der er retoriker og underviser på
Aarhus universitet, fortæller om:
Undergang, håb og fremtidsvisioner,
som de kommer til udtryk i
samfundsdebatten.

Niels Henrik Gregersen
der er teolog og underviser i teologi
på Københavns Universitet, stiller
spørgsmålet: Hvad er forskelle og
ligheder mellem vore dages verdslige
dommedagsforestillinger og troen på,
at Gud er dommer og talen om ”den
sidste dom”?
Tine Krebs
”Jeg æælsker mad” siger Trine Krebs.
Hun er gårdejer i Hornsherred og
gastronomisk ildsjæl med speciale
i grønsager, bæredygtighed og
madformidling. Hun står for frokosten
og fortæller senere om sin kærlighed
til mad og ikke mindst rodfrugter – og
måske deler hun en opskrift eller to,
for dem der trænger til ny inspiration.

Vi begynder kl 9.45 med
morgensang i Soderup
Kirke og derefter står
morgenkaffen står klar
i konfirmandstuen.
Vi slutter kl. ca. 16.00
Deltagerpris inkl.
morgenkaffe, frokost,
eftermiddagskaffe

125,-

Tilmelding til Lise Trap
ltr@km.dk eller
tlf. 30 22 45 13
senest 30. september.
Alle er velkomne!

Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Meddelelser

SODERUP & kr. ESKILSTRUP

Elverdamens møller
Konfirmandstuen i
Soderup onsdag den 6.
november kl. 14.30-16.30.

Alle Helgen
Søndag den 3. november
kl. 17.00 i Kirke Eskilstrup
kirke og kl. 19.00 i
Soderup kirke

Kaj Norman
Andersens
melodier
Konfirmandstuen i
Soderup onsdag den
9. oktober kl. 14.3016.30
PH-duoen, der består af
kirkesanger Helene Gerup
og tidligere museumsinspektør Per Karlsson, der
akkompagnerer på guitar,
præsenterer komponisten
Kai Normann Andersen
efterfulgt af et musikalsk
intermezzo med hans melodier fra 1920erne og
frem til 50erne, herunder
“Du gamle måne”, “Man
binder os på mund og
hånd” og “Den allersidste
dans”. Der serveres kaffe
og brød.

Globale
fortællere
Konfirmandstuen i
Soderup onsdag den 23.
oktober kl. 14.30-16.30
Besøg af unge fra Danmission, der beretter om mødet
med jævnaldrende afrikanere
og danmissions projekter på
øen ud for Tanzanias østkyst.
Der serveres kaffe og brød.

Hvordan
i al verden
kan det tage
så lang tid at
renovere en
præstegård?

Rester
af stearinlys

Konfirmandstuen i
Soderup tirsdag den 5.
november kl. 17-18.30

Efterår er tid til stearinlys.
Vi indsamler lysestumper.
De kan lægges i kasserne i
kirkernes våbenhuse.

Ja, hvad laver de egentlig i
det menighedsråd? Hvorfor kan de godt lide at være
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Alle helgen er en tilbagevendende dag i kirkeåret, hvor vi
igen mindes dem, vi har mistet for nylig eller for alt for
længe siden. Gudstjenesten
har sit særlige præg af sorg og
vemod, men også af taknemmelighed for den kærlighed, vi
har mødt – og har mødt andre
med.
Vi har ikke navneoplæsning,
men alle er velkomne uanset
om og hvornår de har mistet.
Lars Aabo medvirker på
klarinet.

med, og hvilke tanker gør
de sig om Folkekirken i Soderup og Kr. Eskilstrup
sogne? Og hvilke tanker gør
du dig?
På det årlige menighedsmøde for alle medlemmer
af folkekirken i Soderup og
Kr. Eskilstrup redegør menighedsrådet for det forgangne år og orienterer om
det kommende års arbejde
og visioner for de kommende år.
Kom og vær med. Der
serveres forskellige typer lasagne under mødet.

Formand for Holbæk arkæologiklub Lone Fasmer vil
fortælle om dalens møller,
hvoraf de ældste stammer
helt tilbage fra slutningen
af 1300-tallet, hvor trolden
ifølge sagnet fortalte hr. Bille, hvor han skulle opføre

møllerne, for at de ikke skulle savne vand.
På billedet ses Fristrup
Vandmølle, der som den
eneste i Elverdamsdalen blev
udvidet med en vindmølle
– først en stubmølle senere
en hollandsk vindmølle med
galleri. Dertil kom så et bageri, som eksisterede indtil
2012.
Der serveres kaffe og brød.

Henrik
Pontoppidan
og ”Lykke-Per”
Konfirmandstuen i
Soderup onsdag den
20. november
kl. 14.30-16.30

Sæt X :

Søndag den 1. december
fejrer vi 1. søndag i advent og
Lise Traps 25 års jubilæum
som sognepræst i SoderupEskilstrup med gudstjeneste
i Soderup Kirke kl. 14.00 og
efterfølgende reception.
Fredag den 13. december kl 19.00 Julekoncert i
Soderup Kirke, hvor Den Jyske Sinfionetta opfører udvalgte dele af Händels Messias med otte sangere og seks
musikere.

Sjælesorg
Har du brug for en personlig samtale, er det
altid en mulighed at
henvende sig til sin sognepræst. Du er velkommen til at kontakte Lise
Trap. Det gælder også,
hvis du søger en sorggruppe.

Med Bille Augusts filmatisering af ”Lykke-Per” er
forfatterskabet igen blevet
højaktuelt. Men hvad ville
Pontoppidan med sin store roman, som var med til
at give ham nobelprisen i
1917? Det spørgsmål vil
sognepræst i Sorø, kritiker
og kommentator ved Kristeligt Dagblad og forfatter til en række bøger om
forholdet mellem kristendom og litteratur Kristian
Østergaard svare på.
Han vil desuden tegne et
portræt af forfatteren, der
nok forstod sig på mennesker, men selv nærmest
var menneskesky.
Der serveres kaffe og
brød.
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gudstjenester
Gudstjenestetider
11. august
8. søndag efter trinitatis
18. august
9. søndag efter trinitatis
25. august
10. søndag efter trinitatis
1. september
11. søndag efter trinitatis
8. september
12. søndag efter trinitatis
15. september
13. søndag efter trinitatis
22. september
14. søndag efter trinitatis
29. september
15. søndag efter trinitatis
6. oktober
16. søndag efter trinitatis
13. oktober
17. søndag efter trinitatis
20. oktober
18. søndag efter trinitatis
27. oktober
19. søndag efter trinitatis
3. november
Alle helgens dag
10. november
21. søndag efter trinitatis
17. november
22. søndag efter trinitatis
24. november
Sidste søndag i kirkeåret

9.00

August



Kr. Eskilstrup
Zachodnik

Soderup

Tølløse
Østergaard 9.00

Ugerløse
Østergaard

17.00

Zachodnik 19.00

Zachodnik 10.00

Piekut 9.00

Piekut

9.00

Zachodnik 10.30

Zachodnik 10.00

10.00

Zachodnik 10.00

Østergaard 9.00
Højskolegudstj.
Piekut 10.00

Trap 9.00
Høstgudstjeneste
14.00

Trap 10.00

Østergaard 10.00

Mikaelsson

Piekut 10.00
Høstgudstjeneste
Piekut 14.00

Mikaelsson

Østergaard 10.00

Zachodnik 10.00
Høstgudstjeneste
Zachodnik 10.00

10.30

Zachodnik 10.00

Østergaard 10.00

Mikaelsson

Trap 14.00

Piekut 14.00

Spil Dansk

Zachodnik 10.00

Østergaard 10.00

Mikaelsson

Trap 10.00

Mikaelsson

Brunshuus
9.00
Zachodnik

10.30

Trap

9.00
10.30
10.30

10.30
17.00

Trolddal
Trap 19.00
10.30

9.00

Trap 10.30

10.30

Trap

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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November 2019

St. Tåstrup
Zachodnik 10.00

Trap
Udendørs hos
spejderne
Fælles med Soderup
10.30

9.00

oktober

10.30

9.00

10.30

september

Trolddal 10.00
Trap 9.00

Piekut
Thomas
Gudbergsen

Høst

19.00

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00
Jagtgudstjeneste
Østergaard 9.00

Trap 15.00

Zachodnik 19.00

Østergaard 16.00

Allehelgen

Trap 10.00

Piekut 10.00

Mikaelsson

Zachodnik 10.00

Østergaard 10.00

Mikaelsson

Trap 9.00
Trap 14.00
9.00

Trap 10.00

Piekut 9.00

Østergaard

Piekut

Evangelielæsninger
11. august
Matt 7,15-21
18. august
Luk 16,1-9
25. august
Luk 19,41-48
1. september
Luk 18,9-14
8. september
Mark 7,31-37
15. september
Luk 10,23-37
22. september
Luk 17,11-19
29. september
Matt 6,24-34
6. oktober
Luk 7,11-17
13. oktober
Luk 14,1-11
20. oktober
Matt 22,34-46
27. oktober
Mark 2,1-12
3. november
Matt 5,1-12
10. november
Joh 4,46-53
17. november
Matt 18,21-35
24. november
Matt 25,31-46

Tysingehave Plejecenter
Der er gudstjeneste kl. 13.30
på følgende dage:
12/9 (OBP) · 10/10 (LHØ) · 14/11 (OBP)
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Meddelelser

St. Tåstrup

Opstart for
korene første
gang efter
sommerferien
Korene i St. Tåstrup kirke
rummer en masse glade sangere, der udover at synge i
badet, også nyder at synge
sammen i det fællesskab det
er; at synge i kor.
Voksenkoret øver om onsdagen og Børne- og Juniorkoret øver om torsdagen!

Børnekoret
”Spilopperne”
øver første gang torsdag
den 29. august kl. 14.30 –
15.15.
Sangerne hentes på skolen
kl. 14.00 og følges retur. Børnekoret er for sangere i 0.–2.
klasse, hvor sangerne øver sig
i at synge i kor, og når sangerne bliver rigtige dygtige rykker de op i Junior-koret.
Vi synger sange med fagter
og bruger hukommelsen på at
huske sangene, og være gode
kammerater!

Meddelelser

Junior-koret
”Ventilerne”

Høstfest med
korpiger og Erik Grip

er for sangere i 3.-6. klasse
og øver onsdage kl. 15.0016.30.
Den første korsamling er
onsdag den 28. august. Junior-koret synger tostemmige
sange, lærer solo, nodeværdier, kanons og at være gode
kammerater.

Søndag den 15. september kl. 14.00

Voksenkoret
”VOKS”
øver første gang onsdag den
28. august kl. 18.30-20.30.
For sangere mellem 18 – 99
år. Vi synger alt fra Bellman
og Bach til Lars Lilholt! Koret synger 3-stemmigt sange
fordelt på sopran, alt og 1 herrestemme.
Der er let til latter i vores
kor, og kirken giver den fantastiske akustik (rumklang),
som vi nyder godt af når vi
øver!
Tilmelding for nye sangere
sker til korleder Dorte E. Jensen på st.taastrupkorleder@
outlook.dk

Kirkens kor, Ventilerne og
Spilopperne kommer deltager med skønsang, smil og
blomsterkranse. Og som forgange år, opfordres alle til at
komme ”iklædt” blomster,
så kirkegængere og kormedlemmer sammen kan løfte
gudstjenesten op, så det står
i mål med taknemligheden
over Guds skaberværk.

Efter gudstjenesten er der
underholdning i menighedshuset med Erik Grip.
De fleste kender Erik Grip
og hans viser og sange. Erik
Grip er værdsat folke- og visesanger, der spiller og fortæller historier, så enhver
bliver revet med. Denne eftermiddag vil han synge for
os i menighedshuset, og der
kommer nok en sang eller to,
som folk kan synge med på…

St. Tåstrup

Høstguds
tjeneste for
institutioner
og dagplejere
Torsdag den 12.
september kl. 10.00
Daginstitutioner og dagplejere – og alle andre –
inviteres til en lille høstgudstjeneste.
Det hele foregår helt
nede i gulvhøjde, så alle
kan være med, selvom
man ikke er så gammel.
Det hele tager en halv times tid, så både store og
små kan nå tilbage til deres normale spisetid.

kirkekaffe
Åben korprøve
Lørdag den 7. september kl. 11.00-13.00
Der er åben korprøve i St. Tåstrup kirke, for nye, kommende og forhenværende sangere!
Som noget nyt synger alle kor sammen denne dag. Her er mulighed for at prøve, hvad
det vil sige at synge i kor. Og selvom vi øver i kirken, er alle sangere gode til at hygge sig
sammen.
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Der er kirkekaffe efter
gudstjenesterne den
1. september, 6. oktober
og 3. november.
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Meddelelser

St. Tåstrup

Meddelelser

St. Tåstrup

Alle Helgen
Søndag den 3. november
kl. 15.00

Thomas Ubbesen og Anne Haubek
Vi var folket –
møder med østeuropæerne.
Tirsdag den 22. oktober
kl. 19.00
Til efteråret er det tredive år
siden Berlin Muren blev væltet af ekstatiske folkemængder i Østberlin. “Wir sind da
Volk”, råbte DDR-borgerne
og krævede frihed for diktatur og kommunisme.
Men hvordan er det egentlig gået vore medeuropæere i
øst gennem de mellemliggende år? Er de blevet frie, lykkeligere borgere i en demokratisk og bedre verden – eller
er hele friheds-eksperimentet

endt i korruption og højrepopulisme?
Sammen med sin kone,
journalist og Østeuropa-kender Anne Haubek, har Thomas Ubbesen gennem et
efterår og en vinter rejst “Udkant-Østeuropa” – 15 tidligere
kommunistiske lande – tyndt
og talt med ganske almindelige mennesker om forholdene
dengang og nu. De har bl.a.
mødt Lech Walesa, der var
med til at starte fagforeningen
”Solidaritet” i Polen, og senere blev symbolet på Sovjetunionen opløsning og Østeuropas
opbrud med den kommunistiske styreform. Billedet her vi-

ser aftenens foredragsholdere,
Thomas Ubbesen og Anne
Haubek, der møder Lech
Walesa for at tale om østblokkens udvikling.
Denne aften får vi et medrivende og bevægende foredrag
om menneskeskæbner fanget
i historiens malstrøm.
Sidste år holdt Thomas
Ubbesen et formidabelt foredrag om 1. verdenskrig. Så
det bliver et glædeligt gensyn
med en dygtig fortæller og et
spændende og aktuelt emne.
Det foregår i menighedshuset – og kaffe og kage koster
20 kr., som går til menighedsplejen.

Vi mindes og tænder lys for
dem, der ikke er iblandt os

mere. I løbet af gudstjenesten
vil navne på dem, vi har mistet det seneste år, blive læst
op. Efter gudstjenesten er der
kaffe i menighedshuset.

Sangaften
Onsdag den 25.
september kl. 19.00
Der synges fra højskolesangbogen. Vi starter med en introduktion af en komponist
eller forfatter, inden vi forsøger at opfylde så mange ønsker som muligt før vi slutter.
Kaffe og kage koster 20 kr.,
som går til menighedsplejen.

Børnekirke
Søndag den 17. november kl. 14.00.

Familiegudstjeneste
Spirekoret og juniorkoret synger undervejs i gudstjenesten. Vi slutter af med kaffe/saftevand og kage i våbenhuset.
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Skal du
konfirmeres
i 2020?
Selve konfirmationen er
søndag den 3. maj 2020.
Konfirmationen sker på
7. klassetrin. For at blive
konfirmeret skal man deltage i konfirmandforberedelsen. Den skal man
tilmelde sig ved hjælp af
blanket på kirkens hjemmeside:
storetaastrupkirke.dk
senest 1. september.
Print blanketten ud, udfyld den, og aflever den
ved en gudstjeneste i kirken, eller i postkassen ved
præstens kontor.
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Meddelelser

Tølløse

Meddelelser

Tølløse

Fredagscafeer

Titanics forlis

Fredag den 27.
september kl. 14.00
Thomas Sloth, Vores lokale
TC-Lærer fortæller om Titanics forlis.
RMS Titanic var datidens
største dampskib – og også
et af de mest luksuriøse. Der
var stor interesse omkring
dette ”verdens største menneskeskabte Motorskib”, og
tusinder fulgte da skibet søsattes med mere end 2200
passagerer.
Starten gik planmæssigt,
men da Titanic kolliderede
med et isbjerg, blev skroget flænset op – og vandet
strømmede ind. Ulykken,
der ikke kunne ske, var sket.

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

Fredagscafeer
I september begynder sæsonen for fredagscafeerne.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Der husstandsomdeles en
folder med foredragsholdere inden sæsonen begynder.
Fredagscafeerne finder sted
i Præstegårdssalen kl 14.00
på følgende datoer:
27. september
25. oktober
13. december
31 januar
28. februar
27. marts
24. april
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Nyt fra Nørkleklubben
Den 4 september åbner nørklerne sæsonen i præstegårdssalen kl 10.00. Der nørkles
hver onsdag kl 10.00 og alle
er velkomne til at møde op
og deltage.
Nørkleklubbens julebasar
Den traditionsrige julebasar

afholdes igen i år i præstegårdssalen.
Dørene slås op lørdag den
23.11 kl 10.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og
mød op i god tid så du kan
sikre dig nogle af de mange
fine ting til julegaver.

Annemarie
Hessellund
Beanland

Æblets dag i
Tølløse Kirke
Tag dine æbler med og få dem
mostet på kirkens udstyr!
Søndag den 6. oktober holder vi æblets dag! Vi begynder med en kort gudstjeneste
kl. 14.00 i Tølløse kirke.
Herefter er der æblemostproduktion ude foran Sognehuset, hvor man kan få presset sine æbler til æblemost.
Du skal bare medbringe egne
æbler, tage tomme flaske/
plastflasker med og så kan
du lave din egen æblemost på
udstyr, som kirken stiller til
rådighed.
Mens der mostes æbler kan
børnene lave snobrød over
bål.

Høstgudstjeneste
Årets høstgudstjeneste i Tølløse bliver den 15 september kl. 10.00
Vi synger høstens smukke
salmer og efter gudstjenesten
mødes vi til høstgilde i præstegårdssalen. Af hensyn til

maden er tilmelding nødvendig. Prisen for mad og drikke
er 50 kroner.
Tilmelding til Ole Bach
Piekut obp@km.dk eller tlf.:
59 18 53 37.

Fredag den 25. oktober
kl. 14.00
Annemarie
Hessellund
Beanland er en humoristisk
kvinde, og den genre er hun
født med. Det er en dejlig
gave for hele livet.
Annemarie fortæller om:
”Hvorfor kede sig selv, når
man kan dø af grin sammen
med andre”.
Hvad er humor? Kan den
købes på tilbud ? Er livet noget at grine af? Hvad kan vi
gøre for at få det sjovere? Få
fod på livet med hele hovedet!
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Tølløse

Mindegudstjenesten
i Tølløse Kirke
Alle Helgens søndag den
3. november kl. 19.00

i Tølløse Kirke den
20. oktober kl 10.00
Vær med til at fejre jagtsæsonen med en festlig jagtgudstjeneste.
Vi begynder med en
gudstjeneste hvor kirken
er smukt pyntet efter jagttema.
Efterfølgende bliver der
grillet rådyrpølser i haven
og serveret lidt at slukke
tørsten med.
Deltagelse er gratis.

Vi indbyder til to dage i og omkring Tølløse Kirke med tre spændende foredrag om
fællesskaber. Der er forfriskninger og festmåltid, fællessang, ridderskole for de små og
en flot koncert for hele familien. Og masser af fællesskab!
o

foredragsholdere

program

rsk le fo
de

• Britta Kornholt, lektor for
Københavns Professionshøjskole og
tidligere præst vil tale om de
kristne fællesskaber.

Lørdag 24.8

• Jeppe Søe, tv-vært, journalist,
kommunikationsrådgiver m.m. vil tale
om de folkelige fællesskaber.

10.45 Foredrag v/lektor Britta Kornholt

• Rasmus Skov Boring, pianist,
komponist og foredragsholder vil
fortælle om de musiske fællesskaber
- og sætter gang i fællessangen!

13.45 Foredrag v/journalist Jeppe Søe

10.00 Ankomst, frugt og kaffe
10.30 Velkomst, Ridderskole begynder
12.30 Frokost i det grønne
15.15 Eftermiddagskaffe og kage

15.45 Sang i kirken v/komponist Rasmus
Boring

• Malte Skov, lærerstuderende,
mangeårig spejder og aktiv rollespiller 17.00 Festmåltid
holder ‘Ridderskole’ for alle børn over
Søndag 25.8
6 år.
10.00 Gudstjeneste i Tølløse Kirke med
gospelkoret Liberty
100 kr/voksen
75 kr/barn
350 kr/familie, uanset antal børn
Så ring til Sognepræst
Tilmelding og betaling til mobilepay 55910 med
Lene Hjære Østergaard:
beskeden: ‘sommerhøjskole” og antal børn til
24 47 70 78 eller
Ridderskolen. Du kan også tilmelde dig søndage
Sognepræst
efter gudstjenesten til Lene eller Ole.
Ole Bach Piekut:
Tilmeldingsfrist d. 11/8-2019
59 18 53 37

pris og tilmelding

Har du spørgsmål?
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ørn!
rb

Jagt
gudstjeneste

Alle Helgens dag er den
dag, vi, i den kristne tradition, mindes dem, vi har elsket og holdt af, men som nu
er døde. Det kan somme tider være svært i vores samfund at finde et sted, hvor vi
bare kan være med det savn
og den sorg, vi bærer inden i
os. Derfor holder vi en særlig
gudstjeneste Alle Helgens aften, hvor der vil være plads til
at mindes, dem vi har elsket

og mistet. Navnene på dem,
vi i årets løb af sagt farvel til
her i sognet, vil blive læst op.
Kirken vil være oplyst af levende lys, og alle vil få mulighed for også selv at tænde
et særligt Alle Sjæles lys.
Efter gudstjenesten er der
kaffe i Grevekirken, og mulighed for at få en snak med
andre, der også har mistet,
inden man kan gå ud på kirkegården og tænde lys ved
graven.
Præst ved gudstjenesten er
Lene Hjære Østergaard

Fælles
for hele familieN i tølløse kirke skaber

Sommer
højskole

24.-25.
august
2019

Rid

Meddelelser

Meddelelser

Ugerløse

Aktiviteter
for børn og unge

Kirkeog 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. 9.45-10-45 i Ugerløse Kirke. Det ledes af
vores dygtige kirkesanger
Pernille Ramussen.

Meddelelser

Ugerløse

Børnegudstjenester

Bueskydningsgudstjeneste

Halloween

onsdag den 25.
september kl. 17.00

onsdag den 30. oktober
kl. 17.00

At synde betyder at skyde forbi målet, til denne gudstjeneste skal vi derfor lære hvor

dan vi skyder med bue og pil.
Sorø Bueskyttelaug kommer
og fortæller om bueskydning
og giver mulighed for på sikker vis at prøve. Så kom til en
aktiv og sjov gudstjeneste.

Ugerløse kirke åbner op for
en uhyggelig aften, vi laver
kirken om til helvede, og det
er vigtig du tager far eller
mor ved hånden for der vil
være ild, dæmoner og monstre i kirken. Vær bange men
frygt ikke for Jesus vinder
selv over helvedes magter.

HUSK
der oprettes
babysalmesang
efter behov.

Indre Mission i ugerløse
September

Jule børne
gudstjeneste
onsdag den 27. november
kl. 17.00
Vi fylder kirken med levende
lys og stjerner. Vi skal undersøge hvad stjerner er og deres
betydning for os mennesker.
Efter alle børnegudstjenesterne vil der være fællesspisning, husk tilmelding til
Charlotte Blume tlf. 23 35
57 52 el. email: charlotte@
broedholt.dk
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Ti. d. 3. kl. 19.30	Møde i Sognegården ved
Sara Mikaelsson.
To. d 5. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Ti. d. 17. kl. 18.00	Høstfest med spisning i
Sognegården. Tale v. Lennart Grønkjær Davidsen.
Slagelse. Indsamling.
Tilmelding inden 10-9.
To. d. 19. kl. 10.00	K affestue i Sognegården.
Ti. d. 24. kl. 19.30	Bibeltime hos Stinne og
Henning Nielsen,
Hulebækv. 20. Rom. 10.

Oktober

Ti. d. 1. kl. 19.30	Møde i Sognegården
ved Michael Nørgaard,
Slagelse.
To. d. 3. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Fr. d. 11. kl.19.30	Bibeltime hos Grethe og
Flemming Brask Hansen,
Herluf Trollespark 15.
Rom. 11.

To. d.17. kl.10.00	Kaffestue i Sognegården.
Ti. d. 22.kl.19.30	Bibeltime hos Stinne
og Henning Nielsen,
Hulebækvej 20. Rom 12.

November

Ti. d. 5. kl 19.30	Møde i Sognegården.
To. d. 7. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Ti. d.12. kl.19.30	Bibeltime hos Grethe og
Flemming Brask Hansen,
Herluf Trollespark 15.
Rom. 13.
Vil du vide mere om møderne, eller ønsker du
transport, kan du ringe til Henning på tlf. 59
18 83 05.
VELKOMMEN
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Meddelelser

Ugerløse

Meddelelser

Særlige gudstjenester

Musikcafeen i ugerløse Kirke

Spil Dansk
gudstjeneste

Populær musik
gennem tiderne
med Frederik
og Magdalena

søndag den 6. oktober
kl. 14.00
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I efteråret begynder et
helt nyt musikalsk arrangement i Ugerløse kirke,
nemlig vores musikcafé.
Fra kl. 19.00-20.30 vil der
være mulighed for at købe
et glas vin, sodavand eller
en kop kaffe til en billig
penge samt diverse snacks.
Herunder vi der være musikalsk underholdning fra
flygelet og en sanger.
En dejlig aften til dig
som bare gerne ville slappe af og nyde god musik.

Denne første aftenen vil Frederik og Magdalena spille og
synge populære sange gennem tiderne. En rejse igennem klassiske favoritter til
moderne popsange som ”I
will always love you.”

Allehelgens
gudstjeneste
Ugerløse kirke byder alle
men særligt jer som har
mistet til en stemningsfuld gudstjeneste hvor der
er plads til minder, tårer
og længsel. Igen i år vil Inger Petri og Jesper og Therese Ankjær synge og spille cello og flygel for os.

Musikcaféen i
Ugerløse kirke

Musikcafe onsdag den 4.
september kl. 19.00-20.30

Denne musikgudstjeneste vil være fuld af dansk
musik, en munter og dejlig
time i Ugerløse kirke. Frederik og Pernille vil står
for musikken.

søndag den 3.
november kl. 16.00

Ugerløse

Høstgudstjeneste med
Folkemusiks
søndag den 22.
september kl. 14.00
Ravdal består af de to musikerer Tobias Dahl (klaver) og Natasja Vosgerau
Hansen(Violin)
De har mødt hinanden på
Syddansk Musikkonservatorium, hvor de begge studerer
til dagligt - Tobias studerer
kirkemusik og Nathasja folkemusik. Takket være deres
forskellige musikalske baggrund, formår de at skabe
et musikalsk rum, hvor de
iklæder nordisk folkemusik
nye klange, og gør musikken
til deres egen med dansende
rytmer.
Nathasja er opvokset med
den danske folkemusik og
folkedans, som siden hendes

barndom har været en hobby
ved siden af den normale skolegang. Nu er folkemusikken
og dansen blevet en livsstil,
som præger hendes hverdag
i stor stil både på konservatoriet og når hun tager rundt
i kongeriget for at undervise
eller spille koncert.
Tobias dansede folkedans
da han var helt lille, men det
blev lagt på hylden til fordel for jazzklaveret og senere kirkeorglet. På musikkonservatoriet genopdagede
Tobias glæden ved folkemusikken, hvor han kan trække
på sin spraglede musikalske
baggrund.
Og et nyt link til lydklip på
facebook: https://www.facebook.com/ravdalmusic/videos/181850686086960/

Lotte Riisholt
Musikcaféen torsdag
den 10. oktober
Når Lotte Riisholt gæster
musikcaféen, er der lagt op
til musikalsk topunderholdning med en af Danmarks
populæreste og meget efterspurgte sangerinder, som har
vundet adskillige priser og

haft mange førstepladser på
Dansktoppen.
Med stort nærvær – flot
sangstemme samt smil og
glimt i øjet serverer Lotte
den ene ørehænger efter den
anden fra sit store og meget
alsidige repertoire.
Vel mødt til en hyggelig aften!

Vinter
stemning med
Frederik og
Magdalena
Musikcaféen onsdags
musikcafe den 6. november kl. 19.00 - 20.30
Ugerløse kirke byder
denne aftenen på gløgg og
sange som varmer hjerte
og sjæl.
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Fernisering i Ugerløse kirkes galleri

Meddelelser
Onsdagshygge

Fernisering
i Ugerløse Kirkes Galleri
søndag den 22. september ll.15.00 i anledning
af den nye patchworkudstilling.
De er tre ”piger”: Bente
Hansen, Birthe Lindhardt
og Inger Falbe Wätjen, som
kender hinanden fra KDAS
(Lærerseminariet) i Skovlunde, sådan lidt på kryds
og tværs. En ting har de til
fælles - tekstiler og broderi.
De udtrykker sig meget forskelligt, men kærligheden til
det tekstile lyser ud af deres
arbejder.

Barnemordet i Veggerslev
Onsdag den 2. oktober
Foredraget er en sandfærdig beretning om en fødsel i
dølgsmål i 1831.
Begivenheden foregik i en
landsby ved Grenå. Vi følger

Bente Hansen har arbejdet
med patchwork og tekstile
projekter de sidste 36 år og
deltager løbende i kurser for
at lære nye teknikker.
Birthe Lindhardt er oprindelig billedkunstner, men
har de sidste fire år arbejdet
med broderi og med at kombinere frit broderi med diverse former for tryk.
Inger Falbe Wätjen er
Håndarbejds –og Billedkunstlærer og har arbejdet
de sidste 10 år med at kombinere disse to felter.

Søren Mols blev født i Viborg
Tugthus, og det er hans familie
foredraget omhandler.

Lotte Riisholt
fra kirkekor
til dansktop
Onsdag den 28. august
Hør Lotte berette om sin
spændende karriere, hvor
hun udgav første plade i 1976
og senest album nr. 8 i efteråret 2018. Hør om over 40
års erfaring på diverse spillesteder i Danmark, Grønland
og Sverige. En musikalsk fortælling om hendes livs op- og
nedture, og sorger og glæder.
SIDE 28

Ugerløse

en familie og indbyggerne i
den lille landsby Veggerslev
time for time, den skæbnesvanger dag.
Det er en fortælling om,
hvordan nogle personer lidt i
panik forsøger at redde familiens ære, og må tage straffen
for deres handling. Vi følger en morderskes ophold i
fængslet, og hvordan hun efter løsladelsen igen bliver optaget som en del af familien
og lokalsamfundet. Foredraget holdes af Leif Sepstrup.

Slægtsforskning
og slægtshistorier

Onsdags
hygge

Onsdag den 13. november

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.

”De fleste mennesker er nysgerrige på deres slægt og
dens historie. Per Andersen
er slægtsforsker og fortæller
om, hvordan man finder oplysninger om sin slægt - om
man nu vil finde sin slægt tilbage til Gorm den Gamle,
vil finde ud af om oldefar var
en spansk soldat eller oldemor resultatet af en stuepiges
møde med en greve eller om
man gerne vil finde en halvsøskende, man mener man
har. Igennem årene har Per
løst flere hundrede af sådanne sager og vil i foredraget
komme med mange eksem-

pler på gode slægtshistorier.
Per Andersen er næstformand i foreningen Danske
Slægtsforskere og løser bl.a
opgaver for advokater, skifteretten og TV.”
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Aktiviteter for voksne

Ny graver i ugerløse

Nyt fra Menighedsrådet

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.

Ikongruppen
i Ugerløse
Kirke
Ikongruppen mødes onsdage den 11. sept. 9. okt.
og 6. nov. Alle er velkommen, husk dog at tilmelde
dig hvis du er ny. Tilmelding til underviser Finn
Günther, tlf. 41 83 48
02 eller på email: finn@
famgunther.dk
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Den kristne visdom
som livspraksis
”Vismænd du gør af vankundige små” (Salmebogen 392 v. 6)
22. oktober og 15. januar
kl. 15.30-21.00
Vi har ikke megen tradition
for at tale om visdom, og det
er ikke mange personer, vi ville kalde vise. Om os selv vil vi
næppe heller sige, at vi lever og
handler med visdom.
Nu er det er imidlertid sådan, at kristendommen insisterer på, at visdommen er indenfor menneskers horisont – og at
vi er forpligtede på at søge den,
fordi Jesus er Guds visdom.
På disse to møder vil vi forsøge at blive mere præcise i
vores forståelse af den kristne
visdoms væsen, og af hvordan
den kan give sig udtryk i menneskers liv.

Visdom adskiller sig grundlæggende fra viden ved at være
forbundet med Ånd. Det vil i
korthed sige, at hvor mennesker lader liv og handling lede
af erfaringen af Ånd, opstår
der visdom. Sagt med andre
ord: hvor mennesker oplever
det muligt at gøre sig ledige for
Åndens dannelse – og erkender f.eks. kærlighed, glæde og
venlighed, som frugter af Ånd
– og lader sig lede - dér folder
den kristen visdom sig ud.
Vi vil i fælles samtale - og
med afsæt i indre øvelser, bøn
og meditation - undersøge vilkåret for den kristne visdom
som livspraksis.
Møderne ledes af Peter
Ruge men tilmelding er til
Sara Mikaelsson, pris 100 kr.

Mit navn er Morten Christiansen. Jeg er den nye graver
på Ugerløse kirkegård, jeg er
47 år og bor på Vestsjælland
med min kone og 2 drenge, hvor vi nyder vores store
have, hinanden, familie, venner og diverse hobbies.
Jeg har arbejdet de sidste
30 år inden for det grønne
område. Både med skovbrug, landbrug, planteskole
og kontorbeplantning, og jeg
glæder mig til at sætte mit
præg på kirkegården i samarbejde med kollegaer, kirkegårdens brugere og Menighedsrådet.

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

Menighedsrådsmøder
Soderup – Kr. Eskilstrup:

Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 5. november kl. 19.00

Tirsdag den 3. september
Tirsdag den 8. oktober
Tirsdag den 5. november.
Alle dage i konfirmationsstuen i Soderup
kl. 19.00

Tølløse:

Store Tåstrup:

Tirsdag den 10. september kl.19.00
Tirsdag den 8. oktober kl.19.00
Tirsdag den 12. november kl. 19.00

Tirsdag den 3. september kl. 19.00

Ugerløse:
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Navne & adresser
Soderup & Kr. Eskilstrup

Tølløse

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

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

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

Sognepræst, kbf: Ole Bach Piekut:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 53 37.
E-mail: obp@km.dk. Træffes ikke 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.
Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Facebook: Tølløse kirke

Ledende Graver: Toni Bøgelund
Tlf. 24 47 05 76. E-mail: sodkegraver@outlook.com.
Træffes ikke mandag.

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

Menighedsrådsformand, Laila Carlsen:
Stestrupvej 76, 4360 Kirke Eskilstrup, tlf. 22 80 14 24.

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

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

Kirketjener: Tlf. 40 41 00 92

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

St. Tåstrup
Kirkebil:
Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller
arrangementer i kirken, så kontakt præsten (gerne et
par dage i forvejen).
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Sognepræst, Mads Zachodnik:
Tåstrupvej 54, 4370 St. Merløse, tlf. 57 80 13 68.
Email: maz@km.dk.
Træffes bedst efter aftale.
Kirkekontoret er lukket om mandagen.

E-mail: sym@km.dk.

Ved ferie og på fridage henvises til sognepræst
Lise Trap, Soderup kirke, tlf. 30 22 45 13
Hjemmeside: www.storetaastrupkirke.dk
Facebook: StoreTaastrupKirke
Graverkontor, Pia Hansen
tlf. 57 80 20 13. Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12-13.

Sognepræst, Sara Mikaelsson:
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, mobil 26 84 67 91.
Træffes ikke fredag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til præsterne
ved Tølløse Kirke.
Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Facebook: Ugerløse Kirke
Graverkontoret: Morten Christiansen
Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:
Mobil 26 44 15 55 bedst mellem 12.00 og 13.00
E-mail: graveren.ugerloese@mail.dk.
Træffes ikke mandag.

Menighedsrådsformand, Hanne Mellerup-Poulsen:
Kildegårdsvej 53, 4370 St. Merløse, tlf. 23 49 42 48

Menighedsrådsformand, Niels Weinreich:

Kirkeværge, Pia Krogager:
Ordrupvej 46, Ordrup, 4370 St. Merløse, tlf. 27 20 70 53

mobil 28 80 04 30. E-mail: nw@ditobus.dk

Kasserer, Henning Bang Hansen:
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33

Abildhaven 35, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 82 05.

Lilleskovvej 25, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 84 30 eller
Kirkeværge, Gitte Jensen:
E-mail: gittej@privat.dk

Kirkebladet udgives af de 4 menighedsråd
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