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Tak for

DØDEN
- Ars Moriendi eller kunsten at dø
I årets sidste tre måneder har jeg fået
tildelt studieorlov, i hvilken jeg skal
undersøge emnet ars moriendi eller kunsten at dø. Det har i mange år
været et emne, jeg har tænkt meget
over og ønsket at dykke ned i. Der
findes mange bøger om sorg, men jeg
oplever ikke, at der findes så megen
litteratur om, hvordan vi skal dø, eller
rettere forberede os på døden mentalt, psykisk og åndeligt.
I dag er vores syn på døden ofte præget at
fremmedgørelse eller banalisering. Vi ved,
vi skal dø og hører og ser ofte megen død,
men vi har stadig mange gange en angst eller
afstand til døden på en og samme tid. Ofte
frygter vi tiden op til døden, fordi den kan
betyde sygdom og smerte, ikke kun fysisk,
men også den psykiske smerte, der kan være
forbundet med at tage afsked med livet og
med dem vi elsker.
Men døden i kristendommen var op
rindeligt tænkt som en fredfyldt over
gang eller transformation. De kristne er som
pilgrimme, der i forbindelse med døden endelig kommer hjem. Døden var altså tænkt
som en slags paradoks, forstået således at i
døden ophører livet, samtidig med at nyt liv
opstår, ligesom vi kender det fra hvedekornet,
som må dø for at give nyt liv. Et andet paraSIDE 2

doks omkring døden er, at døden i kristendommen både tænkes som en forbandelse og
straf for at spise af kundskabens træ, og som
en velsignelse – idet ingen er større end den,
som giver sit liv for andre. Døden er at miste
sin identitet og samtidig opleve, at ens ægte
selv bliver født. I den forstand er døden en
doktor. ”Jeg dør ikke, jeg træder ind i livet”
som Therese af Lisieux skrev.
Døden er livets højdepunkt forstået ud fra,
at Jesu død kan ses som kærlighedens højdepunkt, den dybeste mening med hans liv, var
hans død! Døden er ifølge Johannes af korset
når:
”Alt samles i et og sjælens floder af
kærlighed strømmer ud i havet”.
Døden er i den forstand den totale selvovergivelse, hvor man ikke elsker, men bliver kærligheden selv, altså det øjeblik vi overgiver vores liv til Gud. I den forstand bliver død til en
kærlighedshandling.
At dø af eller i kærlighed er det højeste, livets største præstation, en pris og en befrielse.
Kunsten at dø handler om livet og om de
sidste timer, en praksis i at slippe, et valg, at
slippe andre muligheder.
Er det muligt at takke for døden, at se død
som andet en sorg og smerte, det er netop det,
ars moriendi handler om. Det handler om, at
kærlighed er til før, under og efter død, at den
i sandhed er den stærkeste kraft, fordi Gud er
kærlighed.
Sogne- og sygehuspræst
Sara Mikaelsson

Kathrine
Kjærgaard
Mens Sara har studieorlov fra oktober til og
med december, skal jeg vikariere i Ugerløse kirke. Det glæder jeg mig meget til. Jeg kender allerede lidt til kirken og menigheden, da jeg har
vikarieret nogle gange det seneste år.
Jeg er født i Viborg 1970 og teologisk kandidat fra Københavns Universitet 2002. I årene
2002-15 boede vi i Grønland, hvor jeg var tilknyttet Grønlands Universitet i Nuuk, det sidste
år som souschef på Institut for Læring (Grønlands Seminarium). Jeg har beskæftiget mig
bredt med kristendommens historie i Grønland
og har blandt andet skrevet en afhandling om
bibelske billeders betydning, som jeg forsvarede for ph.d.-graden i 2010. Derudover har jeg
interesseret mig for religionsundervisning i skolen, navnlig i Grønland, og for forholdet mellem
religion og naturvidenskab i 16- og 1700-tallets
Europa. I en årrække var jeg medlem af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.
I 2015 flyttede vi til Holbæk, hvor jeg først fik
ansættelse som administrationschef i Himmelev
kirke i Roskilde. I marts 2017 blev jeg ordineret som præst i Roskilde Domkirke og tiltrådte
et vikariat i Sønder Jernløse og Søstrup sogne,
mens Line Krogsgaard Olesen havde studieorlov. Siden har jeg været konstitueret sognepræst
(fra marts 2018 kirkebogsførende) ved Kirkerne i Mørkøv. I september er jeg i Grønland for
at undervise i dansk og grønlandsk kirkehistorie
på den teologiske uddannelse ved min gamle arbejdsplads Grønlands Universitet.
I 2001 blev jeg gift med historiker, dr.phil.
Thorkild Kjærgaard. Vi har seks børn i alderen
7 til 17 år.
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Vi burde skylde

hinanden
Det sagde en god ven til mig for nylig. Jeg
spurgte hvad han mente med det, og han
sagde, at vi har så travlt med ikke at skylde
nogen noget, ingen låner en kop sukker af
naboen mere.
Næh svarede jeg, Netto har jo åbent til
midnat nu om dage, så hvis jeg gik til naboen for at låne lidt sukker, ville han vel tænke, at jeg ikke gad bevæge mig helt hen i supermarkedet.
Det er faktisk blevet svært i vores samfund at skylde nogen noget.
Hvis jeg ikke lige har kontanter til at betale min kaffe på Caféen, og min veninde betaler, overfører jeg fluks på mobilepay.
Til jul aftaler vi gavernes økonomiske
størrelse, for det ville være pinligt om jeg
modtog en større gave, end den jeg har givet.
Fornylig fandt jeg en lommebog smidt i en
hæk, det var tydeligt at den var stjålet, men
adressen på ejeren stod inden i, og da jeg
afleverede den, insisterede hun på at give et
par flasker vin som modydelse for tjenesten.
Men det er heller ikke oppe i tiden, at
skylde nogen noget. Man skal helst kunne
klare sig selv, og hvis man ikke gør, er man
selv uden om det.
Vi hylder eneren, geniet, talentet. Og man
skal helst være selfmade.
Jeg har selv skabt alt det jeg ejer og står
for! Jeg skylder ikke nogen noget!
Jeg har kun mig selv at takke for, at jeg er
her i dag, hvor jeg er!
Hvad vi måske glemmer er, at der er koldt
og ensomt på toppen, især hvis man slet ikke
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har nogen omkring sig man skylder noget.
Sportsmanden, kommer sjældent til tops
alene, der er trænere, massører, coaches der
står i kulissen. Geniet har ikke selv skabt sin
geniale intelligens, den ligger nedarvet i generne. Og talentet kommer ikke langt uden
opbakning og støtte fra andre omkring sig.
Erhvervsmanden driver sin forretning i et
samfund, hvor pengeinstitutterne er risikovillige, og lovgivningen i en vis grad støtter
op om erhvervslivet.
Hvis vi ser det fra denne kant, så er der
faktisk ikke rigtig nogen der har skabt sig
selv. Vi er ikke alene i det liv vi lever. Vi er
i relationer, uanset om det er arbejdsmæssige, venskabelige, familiære eller samfundsmæssige. Ingen er en øde ø. Eller som Paulus siger et sted: Ingen lever for sig selv og
ingen dør for sig selv. Vi er skabt fra begyndelsen og vi dannes hen ad vejen, i de
relationer vi er i. Og vi skylder derfor altid
nogen noget.

”Iforngensig lever
selv

og ingen dør
for sig selv

noget

mere…

Men tanken er svær. Tanken om at stå i
taknemmelighedsgæld til andre. For på en
eller anden måde er taknemmelighed blevet
mere gæld end tak.
Jeg læste på facebook i en debat om nogle flygtninge, som var kede af de forhold de
levede under. Der var flere der gav udtryk
for, at disse flygtninge skyldte at være taknemmelige for at være her i landet. Men
kan man kræve taknemmelighed af et andet
menneske?
Det er retorisk spørgsmål, for nej, det kan
man ikke!
Taknemmelighed er ikke et opdragelsesinstrument, det er ikke noget man kan bruge som magtmiddel. Det er en sindstilstand.
Og sindstilstande kan ikke tvinges frem. Vi
kan heller ikke tvinge et andet menneske til
at være glad og lykkelig.
Og alligevel, har vi fået ind med modermælken, at der skal siges tak for mad, tak
for gaven, tak for en hyggelig aften. Og i virkeligheden ligger det lille ord tak så dybt i
os, at vi siger det mange gange i løbet af dagen. Prøv selv at tælle, hvor mange gange
du siger tak i løbet af en dag. Måske er det
blot blevet en vane, en høflighedsfrase, som
har mistet sin egentlige dybde.
For hvor mange af os siger det dybfølt udover i særlige situationer?
Ikke jeg i hvert fald. Men det er jo så også
netop i disse særlige situationer, hvor der er
noget på spil, hvor vi vitterligt mærker livet,
hvor det handler om det eller de mennesker
vi står overfor, hvor vi oplever at være i taknemmeligheden. Og nogen gange kan den-

ne taknemmelighed overmande os så meget, at vi slet ikke har ord for det.
I disse situationer kan man nogen gange synes, at man står over for noget, der er
større end en selv, og det kan være svært at
agere i og forholde sig til. I sådan en situation kan det føles befriende, kort at folde
hænderne og sige tak. Eller sige sit Fadervor
om ikke andet!
I taknemmeligheden ligger der en erkendelse af, at vi ikke selv er forudsætningen
for vores eget liv. Ingen af os lever for os
selv, ingen kan klare sig på egen hånd. Vi er
alle af hængige af andre mennesker på godt
og ondt. Taknemmelighed er glæde ved at
få noget givet, man ikke selv er ophavsmand
til. Det er at erkende sin rolle som modtager, som af hængig af andre uden at opleve
det som et nederlag.
I en verden, hvor selvstændighed og uafhængighed er de højeste idealer, har taknemmeligheden med andre ord svære
vilkår. Mange af os vil helst ikke stå i taknemmelighedsgæld, vi vil ikke skylde nogen
noget. At vise taknemmelighed er at skulle indrømme, at man er af hængig af andre.
Det menneske er ensomt, som ikke kan, vil
eller har nogen at takke bortset fra sig selv.
Taknemmelighed forudsætter en erkendelse af, at jeg er af hængig af et andet menneske, et større fællesskab eller Gud.
For i virkeligheden skylder vi den Anden,
Verdensaltet, Skaberen, Gud alt.
Måske skulle vi også begynde at skylde
hinanden lidt mere.
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Tak
ngen er så god til at være taknemmelig,
”Isom
en der er kommet ud af nattens rige

har en jødisk forfatter sagt. Han overlevede
selv Holocaust.
Det er en helt almindelig erfaring, at der
nærmest skal et eksistentielt elektrochok til,
før vi vågner op og indser, at der er grund til
at være taknemmelig. Det kan være en katastrofe, en diagnose, et møde med kærligheden – eller sorgen.
Selvfølgelig er det, det handler om, ikke at
være høflig og pænt sige tak. Det er bestemt
også godt. Men det, det handler om, er taknemmelighed som del af ens livsindstilling,
og det er ikke i højsædet i dag.
Det er derimod rettighedstænkningen. Vi er
præget tanken om, at vi har ret det ene og andet, behandlingsgaranti, daginstitutionsplads,
tog der går til tiden. I gamle dage havde de ikke
ret til så meget, og måske havde de derfor også
mere sans for det, der aldrig kan blive en ret.
For os er det kommet så langt, at vi i vid udstrækning mener, at både liv og død er blevet
en ret. Vi har ret til et langt liv. Det er uretfærdigt, hvis vi dør, før vi er blevet gamle. Vi
har ret til selv at bestemme, hvornår vi vil dø.
Alt er blevet en ret.
Sagen om en handicappet elev på et sjællandsk gymnasium er et godt eksempel. EleSIDE 6

”

ven er handicappet, og kommunikerer ved
hjælp af sin far og staveplader, hvilket en del
af hans lærere finder højst problematisk, fordi
der er meget stor usikkerhed om stavepladers
brugbarhed som kommunikation. Lærerne er
ganske enkelt i tvivl om, hvorvidt det faktisk
er elevens far og ikke eleven selv, de underviser og tager til eksamen. De henvender sig
derfor og forelægger sagen for undervisningsministeren. Svaret fra ministeren er, at det er
vigtigt at man ikke fra samfundets side nægter den enkelte et sprog. Hvor kom den lige
fra, fristes man til at spørge.
Der er meget, vi efter love og bestemmelser har ret til, men der er meget mere, vi slet
ikke har ret til. At leve længe for eksempel. At
kunne se. Eller høre. Eller have et sprog. Vi
vil gerne have det. Vi vil gerne arbejde for, at
alle har det. Men en ret kan det nu aldrig blive. Som Evert Taube spørger:

Og hvem har sagt at netop du
sku’ høre og se
høre bølgernes brus
og kunne synge…

Foto: Liselund, Slagelse
Det er en gave. Det er en gave at være i live.
Nogen kan ikke se, nogen kan ikke synge - eller tale - og livet er stadig en gave.
Ja, men nogen gange er der altså svært at
finde noget at takke for, vil nogen sige. Og ja,
de steder i livet, hvor det er sådan, det er, kender vi vel alle sammen til. Men vi skal ikke
sige tak, fordi vi er lykkelige. Vi bliver lykkelige, fordi vi siger tak. Det er en helt anden
bevægelse. Det er ikke kun på de gode dage,
der er noget at takke for, men de gode dage
bliver flere, når vi takker for, at vi i det hele
taget er levende lidt endnu og har del i det her
liv, for forurettethed og bitterhed går dårligt i
spænd med taknemmelighed over at være til.
Taknemmelighed er ikke kun at sige tak
for dit og dat. Taknemmelighed er lade sit liv
gennemsyre af glæden ved at være til – også
selvom det tit er på trods.
Som så mange andre har jeg også af og til
lavet den øvelse at have et stykke papir liggende ved sengen og hver aften, inden jeg faldt
i søvn, skrevet tre ting ned, jeg havde været
glad for i løbet af dagen. Sådan en slags aftenbøn på skrift, for mere nærliggende er det
jo at folde sine hænder og sige ”Tak Gud, for
….”. Nu udelukker det ene jo ikke det andet,
og det er også meget godt at have sådan en

lille stak taknemmelighedssedler liggende til
mørkere tider. Men det er og bliver kun en
øvelse. Hovedopgaven er at få vendt perspektivet og se, at livet er en gave, vi får fuldstændig uden grund og uden at have gjort os det
mindste fortjent til. Det er at få blik for, at

dejligst af alle glæder
er glæden for slet ingenting,
ikke for noget,
du kan eller vil,
glæden for intet,
og glæden for alt,
glæden: fordi du er til
(Axel Juel)
En endnu bedre øvelse end små sedler ved
sengen er at gå i kirke. Den ugentlige påmindelse om, at livet er en gave, at få sat perspektiverne på plads, at kunne rette sin tak til Gud
i sit hjerte, i stilhed eller i sang – ikke for dette
eller hint, men ene og alene fordi jeg er til.
Ren antistress. Ren livshjælp.
Lise Trap
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Taknemlighed over

utaknemlighed
Kan man sige andre nok tak? Kan man sige tilværelsen nok tak? Kan man sige Gud nok tak?
Jeg har engang lavet en øvelse med et hold
konfirmander. De skulle have 10-15 små sten
eller nødder i den højre bukselomme. Og hver
gang de sagde tak for noget, skulle de flytte
én sten/nød fra højre lomme til den venstre.
Det var ikke alle konfirmanderne, der havde
fået tømt den højre lomme bare én gang på
en dag…
Man kan selv prøve øvelsen. Man behøver
ikke kun sige tak til en bestemt person, som
er i nærheden. Man kan også sige tak til Gud.
Tak for livet, vilkår, glæder, mennesker i livet, blomsterne, helbredet, at operationen gik
godt, at børnene ”kom godt i vej”, at børnebørnene er sunde og glade, at man fandt den
store kærlighed, at man selv er et andet menneskes store kærlighed, besøget fra en god
ven/veninde, osv. osv. – læg selv til.
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Jo mere, man synes at kunne sige tak for, jo
mere taknemlig er man. Der, hvor taksigelsen
får plads – hvor man er taknemlig – dér kan
ærgrelser og bitterhed ikke få plads. Tankerne kan ikke på samme tid rumme vrede og
glæde, bitterhed og taknemlighed. Så jo mere
plads og tid man bruger på, at være taknemlig, kan man ikke bruge på at være sur eller
bitter.
Det lyder nemmere, end det opleves. For
nogle gange kredser tankerne hele tiden om
både det gode og det dårlige – om succeser og

udfordringer. Særligt når sorg og modgang
vælter ind på ens livs bred. Men sorg er jo
ikke bare sorg – den er også udtryk for glæde
ved det menneske, som man havde hos sig.
Modgang er ikke alene modgang men udtryk
for, at der er noget, der er svært. Men det er
måske svært, fordi det er vigtigt. Kærligheden til et andet menneske kan være svær i perioder. Men det kan på samme tid også være
udtryk for, at det andet menneske har betydning – er vigtig i ens liv. Hvis landmændene
rev sig i håret i sommers af frustration over
den manglende nedbør, så er det forståeligt.
Og sikkert mange har overvejet om landbruget var værd at satse på. Det har været hårdt
og ærgrelserne og bekymringerne har været
store. For nedbøren var vigtigt for landmanden fordi markerne var vigtige fordi livet i
landbruget er vigtigt – fordi landmanden nærer kærlighed til landbruget.

I mindre målestok: Når havens æbler ikke bliver så mange og så store som håbet, så er det
lidt ærgerligt. Men kun fordi man havde glædet
sig til store saftige æbler og dejlig æblegrød.
Når efteråret rammer os så kan man blive
påvirket af det manglende dagslys, blive irriteret over den hyppige regn og blæst – og ærgre
sig over det, man ikke fik nået mens sommeren var over os. Men man kan også glæde sig.
Glæde sig til æblehøsten, stearinlysets magt og
stemning på mørke aftener, glæde sig over at få
blæst sindet og tankerne igennem på gåture i
blæst, se frem til efterårets mange smukke farver på træer og buske, og meget andet.
Man skal altid søge at finde det gode i livet.
Apostlen Paulus siger: ”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med
det gode” (Rom 12,21).
Overvinder man bitterhed og ærgrelser
med tak – overvinder man vreden med glæde
over kærligheden – da lever man i taknemlighed over det, man er givet af Gud i livet.
Og skifter de små sten i lommen side bare én
gang i livet, så er det dog én gang mere, end
hvis man slet ikke var taknemlig.
Må efteråret bringe enhver meget at være
taknemlig over.
Mads Zachodnik
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Er der
egentlig
noget at
takke for
Temaet for denne udgave af kirkebladet er
”tak”. Det læner sig selvfølgelig op af høsten,
hvis udbytte svinger år for år som den altid
har gjort det. Nogle år er der derfor meget at
takke for, andre år knap så meget. Spørgsmålet er imidlertid, om vi overhovedet husker at
takke de år hvor der er er grund til det, og
også de år hvor der ingen åbenlys grund er
til det?
Når vi sætter os ved bordet og tager for os
af vådt og tørt gør vi det med største naturlighed. Vi er jo vant til at køleskabet bugner og
føden er let tilgængelig. Måske er det derfor,
at vi ofte rent glemmer at være taknemmelige
for alt det vi har. For hvorfor dog være taknemmelig for det, som jo bare er hverdag og
helt almindeligt? Derfor handler det at takke
også først og fremmest om perspektiv, om øjnene der ser. Og det skal være min påstand,
at livet bliver større hvis vi husker at takke
både, når der er grund til det, men også når
det måske ikke er så åbenlyst. Et af de bedste
råd jeg har fået er, at begynde hver dag med at
slå vinduet op i soveværelset og sige tak. Takke for, at man har fået skænket endnu en dag.
Samtidig husker man jo så også at få luftet
ud. Men udover at man får lidt frisk luft i sovekammeret, så øver man sig også på at få et
bredere perspektiv, at se tingene på en anden
måde og måske se mere end der umiddelbart
forekommer at være. Det jo den samme måde
Gud ser os på. Han ser altid mere i os, end vi
selv kan få øje på, derfor er hans kærlighed til
os også ubetinget.
Om perspektiv handler også en lille fortælSIDE 10

ling der stammer fra Vestjylland. Her havde
høsten et år været ualmindelig dårlig og en
landmand gik henover markerne med sin svigerfader, der var på besøg. Landmanden beklagede sig i et væk over det dårlige udbytte
alt imens han pegede ud over de vidstrakte
jorder. Efter endnu en lang række klager over
den dårlige høst tog svigerfader ordet og sagde roligt: Jeg synes nu ikke der så ringe endda
for en gave.
Svigerfaderens perspektiv havde han fra
sin kristentro. Han betragtede derfor høsten
med det begrebsapparat han havde fået med
sig fra sin kirkegang. Og i kirken handler det
jo ikke om kornpriser og fugtighedsprocenter
men derimod om det, at i sidste ende er alt
hvad vi høster en gave fra oven. Det vokser
jo medens vi sove, som det hedder i en vore
høstsalmer. På samme måde som hver eneste
dag vi slår øjnene op ikke er en selvfølge, men
en gave der er skænket os af Herren vor Gud,
og det er der god grund til at takke for.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

STORE TÅSTRUP:
Tirsdag d. 4. september kl. 19.00
Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.00
Tirsdag d. 6. november kl. 19.00

SODERUP – KR. ESKILSTRUP:
Tirsdag d. 4. september kl. 19.00
Tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00
Tirsdag d. 13. november kl. 19.00

TØLLØSE:

Sted og dagsorden og evt. øvrige møder
i våbenhusene og på hjemmesiden
soderupeskilstrup.dk

UGERLØSE:
Tirsdag d. 5. september kl. 19.00
Tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00
Tirsdag d. 13. november kl. 19.00

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

INDRE MISSION I UGERLØSE
SEPTEMBER
To. d. 6. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Ti. d.11. kl. 19.30	Tersløse Sognegård ved
Kurt Kristensen, Brøndby
Strand.
To. d. 20. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Fr. d. 28. kl. 18.00	Høstfest med spisning. Tale
v. Hanus Poulsen, Slagelse.
Indsamling. Tilmelding inden 22/9.

OKTOBER

Ti. d. 2. kl. 19.30	Bibeltime hos Stinne og
Henning Nielsen, Hulebækvej 20. Rom. 1.
To. d. 4. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Ti. d. 9. kl. 19.30	Tersløse Sognegård ved
Henrik Jensen, Skovlunde.
Ti. d.16.kl. 19.30	Møde i Sognegården.v.

Lennart Grønkjær
Davidsen, Slagelse.
To. d 18.kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Fr. d. 26.kl. 19.30	Møde i Sognegården.

NOVEMBER
To. d. 1. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården
Ti. d. 6. kl. 19.30	Sangaften i Sognegården.
Ti. d. 13. kl. 19.30	Bibeltime hos Grethe og
Flemming Brask Hansen,
Herluf Trollespark 15, Tølløse. Rom. 2.
To. d. 15.kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Ti. d. 20.kl. 19.30	Møde i Sognegården ved
Erik Friberg ,Kbh.
Vil du vide mere om møderne, eller ønsker du
transport, kan du ringe til Henning tlf 59188305.
Velkommen
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTETIDER
2. september



KR. ESKILSTRUP

SODERUP

ST. TÅS

10.30

Trap

10.00

10.30

Trap

10.00

14. søndag efter trinitatis
9. september
15. søndag efter trinitatis
16. september
16. søndag efter trinitatis

Høstgudstj.
10.30

Zachodnik

14.00

23. september
17. søndag efter trinitatis

10.30

30. september
18. søndag efter trinitatis

9.00

Trap 9.00
Forklaringsgudstj.

7. oktober
19. søndag efter trinitatis

9.00

Trap 10.30

14. oktober
20. søndag efter trinitatis

10.30

Trap

21. oktober
21. søndag efter trinitatis

9.00

Trap 19.00
9.00

Zachodnik

28. oktober
22. søndag efter trinitatis

Zachodnik 10.30

10.30
9.00

Zachodnik 10.30

4. november
Alle helgens dag

17.00

Trap 19.00

Trap 15.00

11. november
24. søndag efter trinitatis

10.30

Trap 9.00

Trap 11.00

18. november
25. søndag efter trinitatis

10.30

Trap

25. november

9.00
9.00

Sidste søndag i kirkeåret

TYSINGEHAVE PLEJECENTER
DER ER GUDSTJENESTE KL. 13.30
PÅ FØLGENDE DAGE:
13/9 (Piekut) · 11/10 (CRIP) · 8/11 (Piekut)
SIDE 12

Zachodnik 10.30

SEPTEMBER

STRUP

OKTOBER

TØLLØSE

Zachodnik 10.00

NOVEMBER 2018

UGERLØSE
Piekut 10.00

Mikaelsson

EVANGELIELÆSNINGER
2. september
Joh 5,1-15

Zachodnik 10.00
Zachodnik 10.00

Mikaelsson

9. september

Høstgudstj.

Høstgudstj.

Luk 10,38-42

Ringsing-Pedersen 9.00

Krogsgaard

16. september

Piekut 14.00

Joh 11,19-45

Høstfest
Trap 10.00

Piekut 10.15

Mikaelsson

Mark 2,14-22

Jagtgudstj.
Zachodnik 10.00

Ringsing-Pedersen 10.00

23. september

Mikaelsson

30. september
Joh 15,1-11

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Kjærgaard

Joh 1,35-51

VOKS
Trap 10.00

Ringsing-Pedersen 10.15

Kjærgaard

Ringsing-Pedersen 17.00

14. oktober
Matt 21,28-44

Familiegudstj.
Zachodnik 10.00

7. oktober

Kjærgaard

21. oktober
Luk 13,1-9

Zachodnik 10.00

Piekut 10.00

Kjærgaard

28. oktober
Matt 18,1-14

Zachodnik 19.00

Piekut 16.00

Kjærgaard

4. november
Matt 5,13-16 / 5,1-12

Zachodnik 10.00

Ringsing-Pedersen 9.00

Krogsgaard

11. november
Joh 5,17-29

Trap 10.00

Piekut 10.15

Kjærgaard

18. november
Luk 17,20-33

Zachodnik 10.00

Ringsing-Pedersen 10.00

Kjærgaard

25. november
Matt 11,25-30
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Hvornår er det nu,
man skal stå op?
Søndag den 23. september kl. 10.30
i Soderup Kirke

Høstgudstjeneste
Søndag den 9. september kl. 10.30
i Kr. Eskilstrup Kirke
I år holder vi den fælles høstgudstjeneste i Kr. Eskilstrup Kirke, og bagefter
vil der være lidt at spise og drikke omkring kirken. Senere er man velkommen
til at fortsætte med rundbold og lege på
det grønne område ved Røde Kors børnehaven. Medbring evt. tæpper og legeting.
Da præstegården er under istandsættelse, er det ikke muligt at bruge have og
faciliteterne i Soderup til vores traditionelle høstfest, men høsten skal naturligvis fejres, så Kr. Eskilstrup Kirke vil stå
klar - festpyntet med åbne arme.

Soderup Kirke
Soderup Kirke står strålende hvid og nykalket, men ikke desto mindre lukkes den henover sensommeren, da orglet skal nedtages
og renses og ordnes. Sidste gudstjeneste, inden arbejdet går i gang, bliver søndag d. 5.
august. Den første gudstjeneste efter arbejdet er fuldført, bliver antagelig søndag d. 23.
september, men følg med på hjemmeside og
opslag ved kirkerne.
Der er i skrivende stund ikke nyt om præstegården.
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Det er tid til nye konfirmander, men der er
andre end nye konfirmander, der ikke helt
har styr på, hvornår man skal rejse og sætte
sig under en gudstjeneste. Kom og få undervejs lidt forklaring på, hvorfor vi gør, som vi
gør, når vi holder gudstjeneste. For både nye
og garvede kirkegængere.

Ånd, kultur,
kamp og kærlighed
Onsdag den 26
september kaffe
og sang kl. 14.30.
Foredrag kl. 16.00
En ny vintersæson
nærmer sig, og vi
lægger ud med en
onsdag eftermiddag
med sang, kage og
Bertel Haarder. Vi
begynder med højskolesang og eftermiddagskaffe, og kl. 16.oo vil der være foredrag ved
Bertel Haarder, en institution i dansk politik
og den, der har siddet som minister længst af
alle siden systemskiftet i 1901.

Program for
højskoledagen 2018
Mød Marie, Mads og Marianne!
Tre engagerede mennesker lægger op til debat.
Hvad vil det sige at være menneske? Hør hvad en
præst, en højskoleforstander og en musiker svarer.
Lørdag den 6. oktober kl. 9.30 - ca. 16.00 i
konfirmandstuen i Soderup. Der er tilmelding på ltr@km.dk eller
30224513 inden den 1. oktober (så vidt muligt). Deltagerpris 125, inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
9.30:	Kaffe
10.00:	Sognepræst Marie Høgh: Hvad er da et menneske? En orm, en Gud?
	Skal omskæring forbydes? Skal (juridisk) kønsskifte for børn tillades? Skal
sæddonoranonymiteten ophæves? Skal filosofikum og dannelse genindføres? Og
hvad stiller vi i øvrigt op med den snigende islamisering af den vestlige verden?
	Disse og utallige andre etiske og kulturelle spørgsmål svirrer i samfundsdebatten
med ideologiske og politiske argumenter fra højre og venstre. Men vi farer vild i
argumenterne og diskussionerne, hvis ikke vi hele tiden besvarer spørgsmålene ud
fra en kristen fortælling om, hvad et menneske er.
	Med Grundtvigs teologi som udgangspunkt og omdrejningspunkt skal vi finde ud
af, hvad mennesket i verden er, og hvor sammenviklet, hvor underfuldt mennesket
er. En orm, en Gud? En Orm-Gud? Eller himlens og jordens samavlede børn med
et hjertespejl af dunkle rav.
	Marie Høgh er sognepræst, ivrig debattør og gift med sognepræst Ole Piekut i
Tølløse.
12.00: Frokost
12.45: Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen: Hvad vil det sige at være menneske?
	Mennesket har til alle tider stillet sig selv spørgsmålet, hvad vil det sige at være
menneske - i en tid, på et sted og i forhold til andre. Derfor synger vi også med
Grundtvig: “Menneskelivet er underlig, langt mer, end vi kan beskrive; dog lysner
det op fra slægt til slægt, hvor mennesket holdes i live.”
	Denne undren er ikke blevet mindre de sidste generationer, hvor gamle svar på disse
grundlæggende spørgsmål ikke længere synes fyldestgørende og hvor en hastigt
ændret verden hele tiden udfordre vores opfattelse af individ og samfund. Denne
eftermiddag kommer forstander for Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen, der
er cand.mag. i historie og filosofi, på besøg og giver sit svar på, hvad det vil sige at
være menneske.
14.45:	Kaffe
15.00:	
Sangtime med Marianne Søgaard
	Marianne Søgaard er sanger, sangskriver og lærer på Silkeborg højskole. Hun
har skrevet ”Fantastiske fødselar”, som vandt DR P2’s konkurrence om en ny
fødselsdagssang for voksne. Marianne har skrevet flere fællessange, hvoraf tre er
optaget i Kirkesangbogen, der udkom i 2017. Marianne Søgaard har også skrevet
melodier til tekster forfattere som Dy Plambeck og Helle S. Søttrup. Marianne vil
synge – og vi vil synge og både nyt og gammelt.
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Gustav Wied
Thit
Jensen
Onsdag den 10. oktober
kl. 14.30 i konfirmand
stuen i Soderup
Thit Jensen er emnet for
denne eftermiddag. Hun
var på mange måder en
usædvanlig kvinde i sin
samtid. Dansk forfatter
og foredragsholder med et
livslangt engagement i forbedringen af kvindernes
situation.
Hun skrev en række realistiske samtidsromaner
om misforholdet mellem
kvindernes kulturbærende
arbejde og deres ubeskyttede stilling i samfundet
og var desuden optaget af
spiritisme.
Dagens foredragsholder
er Lillian Hjorth-Westh,
tidligere højskoleforstander og erfaren foredragsholder.

Alle Helgen
Søndag den 4. novem
ber kl. 17.00 i Kr. Eskil
strup Kirke og kl. 19.00
i Soderup Kirke
En dag, hvor vi mindes
vore døde, og hvor gudstjenesten i særlig grad
farves af glæde og sorg
– og af tro, håb og kærlighed.
Lars Aaboe spiller med
på klarinet.
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Onsdag den 24. oktober kl. 14.30
i konfirmandstuen i Soderup
Den tidligere skoleleder
og formand for Gustav
Wied-Selskabet Louis Hansen fortæller om Gustav
Wied, og hvorfor han også i
dag er aktuel og læseværdig.

Lidt
af far

- og noget om Alzheimers
Tirsdag d. 6. november
kl. 19.00 i konfirmand
stuen i Soderup
Da vores tidligere biskop Jan
Lindhardt i 2012 fik konstateret Alzheimers indvarslede det store forandringer for
hele familien. Fra at have været en aktiv, vidende og begavet debattør om kirke, kultur
og samfund, blev det svært at
skelne mellem op og ned og
stort og småt.

Som mange andre familier
i tilsvarende situation måtte
også Jan Lindhardts familie
finde ud af, hvordan de skulle være pårørende.
Lindhardts yngste søn,
Frederik Lindhardt, vil denne aften – ud fra sin bog Lidt
af far fortælle om sorgen, frustrationerne, håbløsheden,
men også om minderne, humoren og kærligheden i den
tid, der fulgte.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
• Julemusikgudstjeneste Soderup
1. søndag i advent kl. 14.00.
• Julemøde med korshærspræst
5. december kl. 14.30.
• Stor julekoncert søndag den 9. december 2018
kl. 16.00 i Soderup kirke.
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Høng-Tølløse Jernbane –

1968 – 2018

Onsdag den 7. november
kl. 14.30 i konfirmand
stuen i Soderup

med Per Christoffersen
og Thomas Sloth

den røde tråd gennem Vestsjælland

Ole-Chr. M. Plum, der
har skrevet flere bøger om
Høng-Tølløse banen, tager
os med på en rejse i privatbanens spændende historie fra
industrialiseringens store år

og frem til i dag. Flere gange
har banen været truet af lukning, senest i 2014-15, men
den betjener fortsat en lang
række byer.
Den er en del af vores kulturarv, men også en vigtig del
af den kollektive trafik, der
forbinder land og by.

I Mandelas fodspor
Onsdag den 21. november
kl. kl. 14.30 i konfirmand
stuen i Soderup
Nelson Mandelas navn er
kendt over hele verden. Efter at have været fængslet i
27 år, blev han løsladt og kort
tid efter valgt som Sydafrikas
præsident og blev dermed en
af verdens største statsmænd
indtil nu.
Mange har været i Sydafrika og har set Krügers
Nationalpark og ”The Big
Five” samt Cape Town og
Robben Island, hvor mange politiske fanger, herunder

Mandela, sad fængslet under Apartheid. Få har rejst i
Mandelas fodspor. Følg med
sognepræst Lisbeth Thomsen, Tveje Merløse Kirke,
på rejse og hør om, hvordan hun oplevede at få både
Apartheidtiden og det nye
Sydafrika ind under huden.

Fra Beatles til
Barbie Girl
Kom med på en svimlende rejse fra 1968 frem
til i dag. I kombinationen af foredrag og musik vil aftenens musikere
lave nedslag i historien
over de seneste 50 år - og
genopleve de begivenheder og musikstykker, der
har gjort os til dem, vi er
i dag. Thomas fortæller
historierne om oliekrisen, hippier og yuppier
– om EF, EU og EM –
om Murens fald, 9/11 og
månelanding – og meget,
meget mere…. Historierne underbygges med
filmklip og billeder.
Indimellem indrammer Per stemningen fra
dengang med de sange,
som vi alle gik og nynnede…. Og det er tilladt at
synge med.
Fredag d. 16. november kl. 19.30 i Kr. Eskilstrup Kirke. Døren åbnes en halv time inden.
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Kirkens kor starter op igen
”Spilopperne” og ”Ventilerne” –
kirkens kor for børn og unge.
Torsdag den 23. august kl. 15.00-16.30
Kom til kor og lær en masse nye sange, god
vejrtrækning og at synge i kor. Vi elsker
godt humør – og øver os i at koncentrere os
om sangen, når vi synger.
Spilopperne (0.-2. klasse) og Ventilerne
(3.-6. klasse) optræder i kirken et par gange om året, og Spilopperne øver sig også i
at blive korsangere, der kan rykke op i store kor i 3. klasse.

Korene øver hver torsdag. Ventilerne
kommer selv til menighedshuset, mens
Spilopperne hentes i SFO kl. ca. 14.45,
og bliver fulgt til menighedshuset, hvor
de øver. Korsamling slutter kl.16.30, hvor
børnene hentes af forældrene i menighedshuset.
Vi starter hver kortime med lidt hygge til
ganen, og korsangerne bager på skift.
Tilmelding til korleder Dorte E Jensen
på mail dengodevej@gmail.com.

”VOKS” – Kirkens kor for voksne
Onsdag den 29. august kl. 18.30-20.15
St. Tåstrup kirkes voksenkor VOKS øver
hver onsdag kl. 18.30-20.15, i både menighedshuset og i kirken.
Vi optræder et par gange om året i kirken
og eventuelt ved arrangementer i nærområdet. Dorte, som er organist ved kirken, leder
koret med fast, kærlig og humoristisk hånd.
Koret synger lidt af hver så det bliver alt fra
Bach til Bell og lidt gamle revy ting.
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Vi har et godt fællesskab i koret og der bliver grinet en hel del. Så mød op onsdage i
menighedshuset, og få rørt både lattermusklerne og sangmuskelen. Og tag gerne en ven
eller veninde med – der er altid plads til flere
sangere, både mænd og kvinder.
Spørgsmål mm. kan rettes til korleder Dorte E Jensen på mail dengodevej@gmail.com.
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Høstfest

Sangaften

Søndag den 16. september
kl. 14.00 i kirken

Torsdag den 20.
september kl. 19.00

Høst, gudstjeneste, korsang
og irsk folkemusik.
Denne dag siger og synger
vi Gud tak for ”alle gode gaver, de kommer oven ned”
som en kendt salme lyder.
Men man behøver ikke
have høstet korn for at sige
tak. Alle har noget, de kan
takke andre for. Ved denne
gudstjeneste takker vi Gud
for livet og hans gaver – og
sammen kigger vi fremad
med håb om et år med regn
og sol og vind og liv i passende mængder.
Kirkens kor, Ventilerne og
Spilopperne kommer deltager med skønsang, smil og
blomsterkranse. Og i stil med
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 fortsætter høstfesten i menighedshuset med underhold-

Denne aften synger vi fra
højskolesangbogen.
Der vil indledningsvis
være en introduktion til
en tekstforfatter, hvor vi
også skal synge nogle af
dennes sange. Bagefter
er der mulighed for at
komme med ønsker. Så
kom og ønsk dig lige dén
sang, der betyder noget
for dig – eller som du
bare har lyst til at synge
med os andre.
Undervejs er der kaffe
og kage for 20 kr.

ning ved Henry O’Connor,
som vil spille irsk folkemusik
for os.
Så kom og bliv i godt humør af både korpigerne, irske
folkemelodier og septembers
milde himmel.
Undervejs i eftermiddagen
vil der være kaffe og kager og
drikkelse til alle.

Gudstjeneste med voksenkoret
Søndag den 7. oktober kl. 19.00.
Mens skoven falmer trindt om land, og fuglestemmen
daler, så samles vi i kirken og hylder efteråret med både
korsang og fællessang. Kirkens voksenkor VOKS er med
ved gudstjenesten og vil synge for os.
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Børnekirke
Torsdag den
25. oktober
Efteråret er over os.
Æbler er faldet fra
træerne, alle er i gang
på nye klassetrin i skolen, efterårsferien er
slut og næste ferie er
helt henne til jul. Hvilke tanker sætter det i
gang? Og hvad har efteråret og det aftagende dagslys at sige os –
hvis det har noget at
sige…?
Kom til børnekirke og hør spire- og
juniorkor synge efterårssange
undervejs. Bagefter spiser vi
sammen i menighedshuset.
Det er gratis at deltage til spisning, men
af hensyn til opdækning og madlavning,
skal du tilmelde dig
senest tirsdag den 23.
oktober kl. 16.00 hos
præsten Mads eller organisten Dorte.

Rovmordere, tyveknægte
og forbryderbander
i 1800-tallet
Tirsdag den 30. oktober
kl. 14.00-16.00.
Journalist Henning Frandsen
Hør et foredrag om gamle kriminalsager fra et Danmark på vrangen. Vi skal
bl.a. stifte bekendtskab med
handskemagerbanden
på
Lolland, en rovmorder, en
barnemordersken – og ikke
mindst
Jens Nielsen, der som den
sidste dansker blev henrettet
i 1892.
Gennem disse forbrydere –

og andres – skæbner fortælles historien om 1800-tallets
Danmark på vrangen. Foredraget vil også komme ind på
datidens fattigforsorg, straffesystem og de sociale forhold, herunder det herskende
syn på fattigdom, forbrydelse
og straf.
Henning Frandsen er, udover en levende fortæller,
også journalist og historiker.
Så kom og hør farverige historier og drabelige skæbner.
Undervejs er der kaffe og
kage for 20 kr.

Alle helgens dag
Søndag den 4. november kl. 15.00.
Denne søndag mindes vi de, der er gået bort siden Alle
helgen sidste år. Deres navne vil blive læst op i tilknytning til dagens prædiken. Efter gudstjeneste er der kaffe
i menighedshuset.
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Vi markerer
afslutningen
på Første
Verdenskrig

Første
Verdenskrigs
eftermæle

Søndag den 11. november
kl. 11.00.

Torsdag den 22. november kl. 19.00.
Foredrag ved Thomas Ubbesen

Ved denne gudstjeneste og
efterfølgende foredrag marker vi afslutningen af Første
Verdenskrig.
Den 11. november 1918
indgår Tyskland og Ententemagterne (de allierede) en
våbenstilstand, der træder i
kraft kl. 11.00. Dermed var
kamphandlingerne på vestfronten slut.
100-året for krigens afslutning markeres med en gudstjeneste. Efter gudstjenesten
vil der være et arrangement
i menighedshuset. Programmet slås op når vi nærmer os.
Så hold øje med dagspressen,
hjemmeside og facebook – og
meddelelser efter prædiken,
når du alligevel er i kirke.

Thomas Ubbesen har i
mange år beskæftiget sig
med militære og strategiske forhold. Han har også
personligt besøgt en lang
række af de blodmættede
slagmarker i Europa, hvor
kampene rasede i de to verdenskrige, og besøgt flere
krigsveteraner – og studeret betydningen af verdenskrigene. På den baggrund
holder han foredrag om de
spor, som første verdenskrig
satte i for eftertiden. Hvem
bærer hovedansvaret for udbruddet af Første Verdenskrig? Og hvad affødte krigen af betydning for Europa i resten af århundredet og
frem?
Mange vil genkende Thomas Ubbesen fra reportager
og interviews for Danmarks Radio, hvor han arbejdede
i mange år. Så kom og få et spændende og medrivende
foredrag i anledning af 100-året for afslutningen af Første Verdenskrig – fra en mand med stor viden om de seneste 100 års store krige.
Det foregår i menighedshuset – og kaffe og kage koster 20 kr.

KIRKEKAFFE
Der er kirkekaffe efter gudstjenesterne
den 2. september, 7. oktober og 4. november.

SIDE 21

MEDDELELSER

TØLLØSE

Allehelgen:
Søndag den 4/11 kl 19.00 er der Allehelgens
gudstjeneste i Tølløse kirke.
Allehelgensdag den 4. november mindes vi de,
som Herren har kaldt hjem til de lyse sale i det
forløbne år. Vi vil mindes de der døde bort fra
os og samles til gudstjeneste i visheden om, at vi
skal mødes igen.
Vorherre Jesus Kristus siger: Jeres hjerte må
ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I
min faders hus er der mange boliger; hvis
ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for
at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er
gået bort og har gjort en plads rede for jer,
kommer jeg igen og tager jer til mig, for at
også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går

Høstgilde

i Tølløse kirke
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hen, derhen kender I vejen.« Thomas sagde
til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen,
hvordan kan vi så kende vejen?« Jesus sagde
til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen uden ved mig. Joh
14.1-6

Under gudstjenesten vil navnene på dem vi
mindes blive læst højt. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et glas portvin i Grevekirken. Alle der har lyst kan få udleveret et gravlys
der kan sættes på kirkegården.

Laver du pastoratets bedste marmelade eller
saft? Bager du det flotteste brød eller binder
du den smukkeste buket? Eller har du Tølløses flotteste græskar eller andet fra haven?
Så medbring det til den festlige auktion ved
høstfejringen i sognehuset.
Den 7/9 kl. 10.00 holder vi fælles høstgudstjeneste i Tølløse kirke. Efter gudstjenesten er
alle velkomne i sognegården hvor vi vil spise
en god høstfrokost sammen og synge de salmer og sange der hører høsten til.
Der vil desuden være auktion over de medbragte, hjemmelavede produkter. Indtægter fra auktionen går ubeskåret til Pakistans
kristne kirke.
Der serveres smørrebrød samt øl/vand.
Frokosten koster 50 kroner per person. Heri
indgår smørrebrød samt øl/vand. Medbringer du varer til auktionen er frokosten gratis
– men du skal stadig tilmelde dig.
Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding
nødvendig. Tilmelding kan ske til sognepræsten på tlf: 59 18 53 37 eller på mail: obp@
km.dk. Seneste frist for tilmelding er den 2/9.

MEDDELELSER

TØLLØSE

Forklaringsgudstjeneste
for konfirmander
Den 26/9 kl 19.00 er der forklaringsgudstjeneste i Tølløse kirke for de nye konfirmander samt deres forældre.
Gudstjenesten er en introduktion til pastoratets faste gudstjeneste, højmessen.
Derfor vil de enkelte elementer såsom salmer, bønner,
prædiken, altergang osv. undervejs blive ledsaget af for-

klarende kommentarer. Alle
er velkomne til at deltage og
få genopfrisket vores fælles
historie om den gudstjeneste
der været afholdt i århundreder og som stadig holdes hver
søndag i det ganske danske
land. Efter gudstjenesten er
der lidt at styrke sig på og
mulighed for at hilse på hinanden.

Æblets dag
i Tølløse Kirke
Søndag den 14/10 holder
vi æblets dag! Vi begynder
med en familiegudstjene
ste kl. 10.00 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.
Desuden vil der være mulighed for at nyde saft/vand/
øl til rimelige priser sammen
med æbleflæsk, som bliver
serveret i Sognehuset efter
gudstjenesten.
For børnene og barnlige
sjæle, vil det være muligt at
lave pandekager over åben ild.
Mens de voksne moster æbler er der konkurrencer for
børnene.

Jagtguds
tjeneste
Den 23/9 kl 10.00 er
der jagtgudstjeneste i
Tølløse kirke. Vi priser altets Skaber og
glædes sammen over
den velsignede midtsjællandske natur med
dens mange gaver.
Der medvirker Jagthorsnblæsere.
Efter
Gudstjenesten er alle
velkomne i præstegårdshaven. Menighedsrådet er vært ved
en grillpølse og lidt at
drikke. Der vil være
aktiviteter for både
børn og voksne, bl.a
lu f tgevær sk y nd i ng,
knivmagere, jagtsti og
meget mere.
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Hvad sker
der i Tølløse
kirke?
Efter gudstjenesten
den 28. oktober er der
menighedsmøde og
kirkefrokost kl 11.30 i
Præstegårdssalen.
Menighedsmødet er det
årlige møde, hvor der fortælles om det forgangne
års arbejde i menighedsrådet. Menighedsrådet
har haft et travlt år og vi
vil gerne fortælle om alle
de tiltag der er sket og
al det arbejde der er sat
i gang. Vi vil også gerne
høre dine forslag til nye
projekter og gode ideer
til livet i og omkring Tølløse kirke. Alle kan stille spørgsmål og komme
med forslag til menighedens virke og trivsel. Så
mød op, hvis du vil være
med til at sætte præg på
din kirke.
Menighedsmødet holdes i præstegårdssalen
efter højmessen. Mødet
begynder med en kort orientering fra menighedsrådet om deres arbejdet i
sognet, inden ordet gives
frit. Efter mødet serveres
der en let anretning.
Det er gratis at deltage, og vi håber, at mange
vil komme og gøre deres
indflydelse gældende.
Med venlig hilsen
Tølløse sogns
menighedsråd.
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER
I UGERLØSE KIRKE…
Efter alle gudstjenester i Ugerløse kirke indbydes alle
til kaffe og hjemmelavet kage/småkager i kirkens
café.

Høstgudstjenestekoncert
Søndag den 9. september
kl. 14.00 afholdes der en
smuk og festlig gudstjeneste med massere af fantastisk
musik.

Velkomstgudstjeneste
Søndag den 7. oktober
kl.10.00 byder vi sognepræst
Kathrine Kjærgaard velkommen til Ugerløse kirke med
en festlig gudstjeneste.

Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 4. november
kl.16.00. Traditionen tro afholder vi allehelgensgudstjeneste i Ugerløse kirke, navnene på alle som er døde siden

sidst vil blive læst op og Inger
Petri og Jesper og Therese
Ankjær kommer igen og spiller og synger for os.

MEDDELELSER

UGERLØSE

AKTIVITETER FOR VOKSNE…

Christian den 7.
- Den ulykkelige konge

Nyt fra gospelkoret
We Got Joy

Onsdag den 3. ok
tober byder vi velkommen til årets
første onsdagshyggeeftermiddag med
et dramatisk og historisk foredrag af
f o r e d r a g s h o l d e r,
journalist og forfatter Lars Ringholm.
Christian 7. 17491766-1808 - er en af
de mest tragiske skæbner i Danmarks historie. Som ung udviklede han den sindssygdom,
der formørkede hans sind og gjorde ham aldeles uskikket til sin kongegerning. Ved hoffede herskede intriger, jalousi og magtbegær, der udviklede sig uhæmmet under den
syge konge. I 1768 blev den holstenske læge,
Struensee, ansat som læge for kongen. Det
blev indledningen til et af de mest dramatiske og utrolige kapitler i Danmarks historie.

Efter en forårssæson med stigende medlemstal og forrygende koncerter startede We Got
Joy efterårssæsonen 23. august. Var du til en
af vores koncerter? Blev du i godt humør? Så
kom og vær med! Du kan stadig blive medlem af gospelkoret. Alt hvad du behøver er,
at møde op i Ugerløse Sognegård torsdage kl.
19.00. De tre første gange er gratis, så du har
en chance for at se om det er noget for dig.
Hold øje med vores alle vores aktiviteter
og koncerter på Facebook: https://www.facebook.com/wegotjoy/ - her kan du også stille
spørgsmål.

Onsdagshygge
Den første onsdag i måneden
fra kl.14.00-16.00 i sognegården
pris 25. kr.

Fernisering
Søndag den 28. oktober kl.11.00 ved kunstner Ingrid Fuglseth Jensen.

Ikongruppen
i Ugerløse Kirke
Ikongruppen mødes onsdage den 12.
september, den 10. oktober og den 7.
november kl. 9-15, det koster 45. kr. pr.
gang som inkluderer frokost.
Alle er velkommen, husk dog at tilmelde
dig hvis du er ny.
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Kursusdage
med Peter Ruge
Dejlig er jorden”. Mandlig og kvindelig
livsforståelse
Vi vil på møderne 4. september og 28. no
vember kl. 15.30-21.00 i Ugerløse Kirke
undersøge, hvordan vi i det kristne kan forholde os mere bæredygtigt - både til vores
eget liv og til klodens liv.
De fleste vil kunne genkende en fornemmelse af, at vores tid er præget af nogle meget
kraftige spændinger i klodens samlede liv –
og dermed også i vores egne livsvilkår. Denne
spænding kan man beskrive i kønnenes billedsprog som opstået af en alt for stærk udfoldelse af det mandlige på bekostning af en
kvindelige holdning.
Vi lever stadig efter et gammelt paradigme,
som om det gjaldt en kamp for overlevelse og
om at tilkæmpe os så meget som muligt at de
fælles ressourcer. Den nye erkendelse, som er
ved at vokse frem i disse årtier, er at menneskehedens livsvilkår er et samliv med kloden
og et samvirke med alle dens livsformer.
Vi vil på disse to kursusdage se på, hvordan denne polspænding gør sig gældende ind
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i den enkeltes liv, og hvordan vi kan finde ind
i en mere bæredygtig holdning til os selv.
Den kristne tradition har en række ressourcer at gøre gældende – som udtryk for en kristen spiritualitet:
• At alt menneskeliv må være et samvirke
med Gud - som repræsentation af Helheden.
• At ethvert menneske rettelig står i en modtagende holdning over for livet – svarende
til det kvindelige.
• At ethvert menneskes hjerte står åbent for
Guds Ånd, og at man derved kan give videre fra empatiens og kærlighedens kilde.
Der er tale om tre grundholdninger. De må
øves for at blive til virkelighed. De vokser ikke
bare ud som hår og skæg. Kristen spiritualitet er en øvelse i – igen og igen - at vende sig
imod det, som er større – altså omvendelse!
På disse to kursusdage vil vi gennem fordybelsespraksis med indre øvelser og samtale holde det kollektive og det personlige sammen, og søge at bevidstgøre hvordan mandlig
og kvindelig tilgang til livet præger vores selvforståelse og vores dagligdag.
Nærmere oplysninger på www.ugerloesekirke.dk. Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson på mail: sym@km.dk
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Traumer i livet
Foredrag mandag den 8. oktober kl.19-21 i
Ugerløse kirkes sognegård ved psykolog Henrik Lyng
Ingen mennesker kommer gennem livet
uden modgang. Det ved de fleste. Men ind i
mellem viser livet sig fra sin aller mest barske
side, og det er ikke nødvendigvis forventet.
Hvordan skal vi forstå livet, når vi bliver ramt
at traumer? Hvad gør traumerne ved os? Bliver vi varigt skadet, eller kommer vi ovenpå
igen? Kan det være skadeligt at tale om sine
voldsomme oplevelser?
I foredraget Traumer i livet vil psykolog
Henrik Lyng give nogle gode og let forståelige
forklaringer på, hvordan vi skal forstå traumer. Han vil fortælle om de mest almindelige reaktioner og give eksempler fra sit eget

arbejde med traumatiserede mennesker. Endelig vil
han komme med
en række gode
råd til, hvordan
man bedst hjælper et familiemedlem, en ven
eller en kollega
efter en voldsom hændelse.
Der er nemlig
rigtig
meget,
man kan gøre
som medmenneske.

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE…

Englekoret
Ugerløse kirkes englekor begynder i september måned, mere information følger.

Børnegudstjenester
Igen i år byder Ugerløse kirke på sjove og
spændende børnegudstjenester, er du interesseret kan du holde dig informeret på
kirkens hjemmeside.

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

HUSK
der oprettes babysalmesang
efter behov.
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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
Graverkontor Soderup: Henrik Schoubye:
E-mail: graver1@outlook.dk, tlf. 22 64 48 21.
Træffes ikke mandag.
Graverkontor Kr. Eskilstrup: Toni Bøgelund:
E-mail: ke-kirkegraver@mail.dk, tlf. 24 47 05 76.
Træffes ikke mandag.
Menighedsrådsformand, Laila Carlsen:
Stestrupvej 76, 4360 Kirke Eskilstrup, tlf. 59 17 14 50.
Kirkeværge, Janne Juel Hansen:
Vangevej 4, 4340 Tølløse, tlf. 61 54 48 97.

ST. TÅSTRUP
Kirkebil:
Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller
arrangementer i kirken, så kontakt præsten
(gerne et par dage i forvejen).
Sognepræst, Mads Zachodnik:
Tåstrupvej 54, 4370 St. Merløse, tlf. 57 80 13 68.
Email: maz@km.dk.
Træffes bedst efter aftale.
Kirkekontoret er lukket om mandagen.
Ved ferie og på fridage henvises til sognepræst
Lise Trap, Soderup kirke, tlf. 59 18 50 37
Hjemmeside: www.storetaastrupkirke.dk
Facebook: StoreTaastrupKirke
Graverkontor, Pia Hansen
tlf. 57 80 20 13.
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12-13.
Menighedsrådsformand, Hanne Mellerup-Poulsen:
Kildegårdsvej 53, 4370 St. Merløse, tlf. 23 49 42 48
Kirkeværge, Pia Krogager:
Ordrupvej 46, Ordrup, 4370 St. Merløse, tlf. 27 20 70 53
Kasserer, Henning Bang Hansen:
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33

Sognepræst, kbf: Ole Bach Piekut
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 24 47 70 78.
E-mail: obp@km.dk. Træffes ikke om mandagen.
Konstitueret sognepræst, Charlotte Ringsing-Pedersen
Tlf. 24 47 70 78. E-mail: crip@km.dk.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til kollega på
telefonsvarer.
Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Facebook: Tølløse kirke
Graverkontor:
Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 61 33.
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12.00-12.30.
Menighedsrådsformand, Carsten Bo Hansen:
Buskebjerggård, Tjørnedevej 62, Tjørnede, 4340 Tølløse,
tlf. 20 12 45 09. E-mail: buskebjerggaard@gmail.com
Kirkeværge, John Abrahamsson,
Dalvænget 91, Tølløse, tlf. 25 77 62 30.
E-mail: joab1@live.dk

UGERLØSE

Sognepræst, Sara Mikaelsson:
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 80 74 eller
mobil 26 84 67 91. E-mail: sym@km.dk.
Træffes ikke fredag.
Fra den 1. oktober og frem til 31. december henvises
der til rognepræst Kathrine Kjærgaard, tlf. 59 18 80 74.
E-mail: kkj@km.dk
Ved præstens ferie- og fridage henvises til sognepræst
Line Krogsgaard tlf. 24 45 54 02. E-mail: lkp@km.dk
Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Facebook: Ugerløse Kirke
Graverkontoret:
Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:
Mobil 20 58 27 61 bedst mellem 12.00 og 13.00
E-mail: graveren.ugerloese@mail.dk
Træffes ikke mandag.
Graver og administrationschef, Jess Sørensen:
Træffes også på 59 44 10 01 bedst mellem
kl. 12.00 og 12.30.
E-mail: administrationschef@mail.dk
Menighedsrådsformand, Niels Weinreich:
Lilleskovvej 25, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 84 30 eller
mobil 28 80 04 30. E-mail: nw@ditobus.dk
Kirkeværge, Gitte Jensen:
Abildhaven 35, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 82 05.
E-mail: gittej@privat.dk
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