FEBRUAR - MAJ 2019

NR. 1

“Agnus Dei”

Francisco de Zurbarán, 1640

SODERUP

KR. ESKILSTRUP

ST. TÅSTRUP

TØLLØSE

UGERLØSE SOGNE

STOP
lige engang!

Forleden var der en
knallert, der stoppede
et øjeblik, da jeg stod
sammen med en ulykkelig familie nede ved
Kirke Eskilstrup kirkes
P-plads.
Rustvognen
var lige ved at køre ud

på Borgergade – og de stod der og så deres
elskede blive kørt væk efter bisættelsen. Bilerne kørte forbi, men knallertkøreren stoppede. Bare et kort øjeblik. Et halvt minut måske, for så var rustvognen kørt, og det hellige
øjeblik forbi. Jeg ved ikke, hvem det var, men
jeg vil gerne sige tak. Tak til dig, der et kort
øjeblik gav dig tid til at vise den respekt.

For nylig læste jeg Jón
Kalman Stéfanssons roman
Englenes sorg, en islandsk roman
hvor en stor del af handlingen er en skildring af tre mænds rejse i en forrygende snestorm over fjeldene med et buldrende hav på
den ene side og en sigtbarhed, der nærmest
ikke eksisterer.
En livsfarlig rejse, der kun har et formål,
nemlig at få bragt kisten med en ung afdød
mor frem til en kirkegård, så hun kan komme i indviet jord. Der er en nødvendighed i at
få hende frem, det kan ikke vente til foråret.
Der bliver end ikke sat spørgsmålstegn ved,
om det er risikoen værd for de tre mænd. Det
er udtryk for en tankegang og en livsindstilling, som er meget langt fra vores i dag, hvor
et ord som indviet knap giver mening. Men
at de døde skulle i indviet jord, var og er udtryk for en dyb respekt for døden - og dermed
for livet.
Døden er stor og voldsom og uigenkaldeSIDE 2

lig. Som der står et sted i romanen: ”Den,
der dør, kommer aldrig tilbage, vi har mistet
ham, ingen magt i universet formår at bringe os varmen fra et forsvundet liv, stemmens
klang, håndbevægelsen, de små åndrigheder”. Døden viser os jo også med al tydelighed, at ethvert menneske er enestående,
unik, og aldrig kan gentages. Den tanke kan
jo nok fremkalde en vis respekt.
Hos os viser vi som regel denne respekt for
det unikke ved at begrave eller bisætte den
døde, hvad enten de jordiske rester så ender i
indviet jord eller spredes for alle vinde. Men
i de år, jeg har været præst, er sket en udvikling, som ikke tager vare på den respekt, som
vi - ligesom alle andre kulturer- har brug for.
Så meget anderledes er vi nemlig heller ikke.
Det var det, knallertkøreren vidste og viste.
Tidligere holdt man lidt tilbage, når man
så en flok mennesker stå ved kirkens parkeringsplads, mens en rustvogn langsomt kørte
væk. Jeg taler ikke om dengang, man sprang
af cyklen, tog hatten af og stod helt stille. Jeg
taler om, at mange for bare ti-femten år siden, lige stilnede farten eller holdt tilbage et
øjeblik, når de så en rustvogn var på vej væk
fra kirken, hvor man i dag glad lader rustvognen holde og vente på at komme ud på vejen
eller frejdigt overhaler den. Det er ikke godt
nok. Det er udtryk for et enormt tab af alvor og respekt over for andre, over for døden,
men dermed sandelig også over for livet.
Vi taler om om øget stress, om mindfulness, om behovet for ro, men lige dér er der
faktisk et glimt af det hellige midt i hverdagstrafikken, der måske kunne give os bare 30
sekunders ro og anledning til eftertanke, hvis
vi var lidt betænksomme.
Lise Trap
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Den dag

Jesus
Døden er livets modsætning og ingen af os
kan slippe for dødens smerte eller døden
selv, end ikke Guds søn Jesus, som langfredag minder os om. Død fylder os ofte med
angst, og ars moriendi, kunsten at dø, som
jeg har arbejdet med i min studieorlov har
ikke til formål at fjerne dødsangst, men at
gøre os mere åbne for den ambivalens og
kompleksitet som død indebærer.
Ars morindi var historisk en spirituelle og
åndelige praksis for den dødende. I middelalderen frygtede man den pludselig død, for
den fjernede muligheden for at forberede
sig på at dø. En forberedelse hvor syndernes forladelse var central, for at undgå at
komme i helvede. Men kunsten at dø handler ikke kun om at forberede sig på døden,
men er lige så meget kunsten at leve, ars vivendi. Kort sagt livet kan ses som en forberedelse på at dø.
I middelalderen hvor kunsten at dø var
mest populær, bestod forberedelsen af fem
faser som ofte var skildret i billeder. På billederne ville djævelen og hans dæmoner stå
på den ene side af den dødende i sengen, og
forsøge at overbevise den dødende om, at
alt hvad han havde troet på i livet ikke kunne hjælpe ham nu. På anden side af sengen
var der engle og helgener, som inspirerede
den dødende til ikke at give efter for djævelens fristelse, men i stedet holde fast i troen. Kort sagt den første fase indeholder en
kamp om tro og tvivl. Den næste fase var en
kamp om håb, findes himlen virkelig? Eller
har jeg begået for mange synder og derfor
er uværdig til Guds rige? Håbet blev ofte
symboliseret via en hane, til minde om Peters tre fornægtelser af Jesus, som et billede
på at hvis Peter kunne blive tilgivet, da kan
vi også. Tilgivelse var et vigtig element for
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døde

finde fred inden døden. Den tredje kamp
handlede om kærlighed, djævelen ville prøve på at skabe uro ved tanken om hvad der
sker med ens kære, når man selv rives væk
af døden. Englene ville her forsøge at hjælpe
den dødende til at slippe det jordiske, slippe det som holder os fast i livet, og derved
skabe en vej til at sige farvel. De sidste kampe handlede om tålmodighed og ydmyghed.
Det handler om at accepterer den smerte og
lidelse som dødsprocessen kan indebære,
fristelse består her i at være utålmodig og
føle at ens situation er uretfærdig. Da henviser englene til Jesus død, hvordan han led
i ydmyghed, hvordan han ikke lod smerte
friste ham til at slippe troen og forbindelsen til Gud. Ydmyghed handler her om at
acceptere vores begrænsninger og indse at
alt er givet af Gud, at slippe sin egen magt,
kontrol og stolthed.
Kort sagt handler ars moriendi om tro,
håb, kærlighed, tålmodighed og ydmyghed. Sagt med moderne ord handler forberedelsen på døden om at tro på der findes
mere mellem himmel og jord, end vi selv
kan forstille os. Ikke at holde fast i fortidens
fejl og skyld, men tro på du vil blive set på
med kærlige øjne. Prøv ikke at holde fast i
det du har samlet dig på jorden, slip i stedet. Identifiser dig ikke med den smerte du
oplever, du er mere end smerten og smerten vil ende. Hold ikke fast i dig selv, i form
at stolthed og bedrifter, der ikke mere som
kan gøre, du skal ikke præstere mere. Kunsten at dø er en åndelig forandringsproces,
hvis formål det er at gøre os åbne og overgive os. Ligesom Jesus gjorde og gør hver
langfredag.
Sognepræst
Sara Mikaelsson
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Hvad er
En munk havde været i kloster i mange år. Men
han var begyndt at tvivle på om han nu var tæt
nok på Gud. Hans tvivl var også et udtryk for
hans ønske om at gøre mere for Gud, end han
kunne i klosteret. Her kunne han bede, læse
i de hellige skrifter, gå til messer og gudstjenester. Og så kunne han passe klosterhavens
urter sammen med de andre munke, så områdets indbyggere kunne få lægelig hjælp til deres sygdomme. Men var der mere, han kunne
gøre? Han ville tættere på Gud, det var jo hele
meningen med hans ønske om at bo i klosteret. Så munken besluttede sig for at søge længere ind på Gud. Helt konkret skete det ved,
at han begyndte at gå ud og lede efter Gud i
naturen, som Gud havde skabt. ”I Skaberværket må jeg kunne finde Skaberen”, sagde munken til sig selv og gik ud af klosterets porte. Og
munken ledte og ledte, længere og længere ind
i de dybe skove, indtil han pludselig stod foran et egetræ, der var tykt som klosterets mure
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meningen…?
og gammelt som bakkerne rundt om klosteret
derhjemme. I træet anede munken omridset af
en dør og et lille håndtag. Munken vidste med
det samme, at det var af stor betydning, om
han tog i håndtaget eller lod være – om han
turde åbne for træets hemmeligheder eller om
han skulle undlade, og fortsætte sin vandring.
Munken valgte det første, tog forsigtigt i håndtaget og åbnede døren. Udefra kunne munken
ikke se, hvad træet indeholdt. Han måtte træde
ind i mørket og uvisheden. ”Må Gud være med
mig”, sagde munken til sig selv og trådte ind i
mørket. Og i samme øjeblik stod han i et rum,
som han kunne genkende. Han befandt sig atter i sin klostercelle…
At være tæt på Gud er at gøre Guds vilje.
Hvor end du er sat i livet skal du gøre det gode,
leve i kærlighed til dine medmennesker og naturen – og være barmhjertig mod dem, som
har brug for din hjælp.
Det kan alle gøre, det behøver man ikke

være munk i et kloster for at kunne. Enhver
kan starte, hvor de er. Tænk bare på sygeplejersken eller ambulanceføreren, der hver dag
arbejder for at patienten skal have det godt og
blive rask. Eller SOSU-personalet, der har som
eneste opgave, at sørge for dem, der ikke kan
så meget selv. Og der er mange andre faggrupper, der også er afgørende for andres liv og levned. Men også de utallige frivillige rundt omkring, som igen og igen finder kræfter og vilje
til at gøre andre bedre, gladere, sundere. Små
og store samfund bliver rigere, når f.eks. bestyrelseskræfter gør noget uselvisk og skaber gode
rammer for andre. Og små og store mennesker
bliver gladere, når naboen kigger forbi deres liv
og inviterer dem indenfor i naboens liv.
I foråret markerer konfirmationen, at den
unge ikke er et lille barn mere. Fremtid venter
og beslutninger skal træffes. De bliver større
med alderen – både beslutninger og det unge
menneske. Der er mange muligheder for for-

skellige fremtider, og det enkelte menneske
kan blive helt overrumplet af valgmulighederne. Men søger man det gode – vil man tjene
barmhjertigheden – vil man søge Gud, kan
man starte, hvor end man nu engang er. For
der er altid mulighed for at være din næste til
gavn, bruge kræfter på andre end dig selv, og
tjene næstekærligheden.
Munken søgte ud, men fandt sin største gavn
for Gud, hvor han kunne bede og hjælpe menneskerne omkring ham og klosteret.
Livets mening finder du der, hvor du gør
Guds vilje. Ja, du gør selv Guds vilje for andre, når du gør det gode for andre. Meningen
med livet skal du ikke lede efter, for den ligger
allerede i dig. Du er Guds vilje, når du gør det
gode.
Skaberværkets vilje er i det skabte – lad det
komme til udtryk i dig. Alt andet ville være
synd og skam!
Mads Zachodnik
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FASTE,
FRIHED OG
FÆLLESSKAB!

”

I år falder påsken sent, og dermed også fastens begyndelse, som er den første onsdag
efter fastelavnssøndag – altså 6. marts i år.
Fastetiden er ment som en indre forberedelse til påsken. Eller man kunne sige at i fasten, bliver vi mindet om at vende vores opmærksomhed mod vores forhold til Gud – og
derigennem vores forhold til vores liv og til
andre mennesker.
Vi plejer jo ikke at faste i folkekirken. Det
bygger vi bl.a. på det, der står i Profeten Esajas bog, kapitel 58, hvor der står:
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 ig søger de dag efter dag, de ønsker at kende
M
mine veje; som et folk, der øver retfærdighed
og ikke svigter sin Guds bud, spørger de mig
om lov og ret, de ønsker at være Gud nær.
Hvorfor ser du ikke, når vi faster, og ænser
ikke, at vi spæger vort legeme.« siger de. Og
jeg svarer dem: På fastedagen driver I handel,
og jeres arbejdere jager I med. I faster i kiv og
strid og kaster med sten i ondskab. Når I faster, som I nu gør, bliver jeres bøn ikke hørt i
himlen. Tror I, det er den faste, jeg ønsker, at
mennesket spæger sit legeme, hænger med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske? Er det
det, I kalder faste, en dag til Herrens behag?
Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg;

ja, at du deler dit brød med den sultne, giver
husly til hjemløse stakler, at du har klæder til
den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne.
Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden,
og dit sår skal hurtigt læges; din retfærdighed
går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er
bag dig. Da kalder du, og Herren vil svare,
da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!
Hvis du fjerner åget og holder op at pege fingre og tale ondt, rækker den sultne dit brød og
mætter den forkuede, så skal dit lys bryde frem
i mørketog dit mulm blive til højlys dag. Herren
vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte
dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som
en frodig have, som et kildevæld, hvis vand
ikke svigter.

Et fantastisk sted i Biblen, synes jeg. Fuld af
billeder enhver kan forstå og se sig selv i – og
med ord, som er universelle og gælder uanset
hvilken tid, vi lever i. Med de ord kan vi gå
ind i fasten ad to veje.
Den ene vej er diakoniens vej eller hjælp
somhedens vej. Sæt dig for, at åben dig for
at hjælpe andre. Det kan være meget tydeligt
ved f.eks. at tilbyde sin hjælp i et værested eller noget lignende. Du kan lave kaffe, bage
kage eller bare snakke med folk. Du kan vælge hver dag at stille et menneske det enkle
spørgsmål: Hvad kan jeg gøre for dig? Det
kan også være mere skjult. Du vælger hver
dag at vise mere hensyn i trafikken, i køen i
Brugsen, give et ekstra knus til din familie eller et ekstra klap på skulderen til dine venner.
Den anden vej går ind ad – det er hjertets
vej.
Et af de dybeste behov for et hvilket som
helst menneske er behovet for at blive værdsat. Ikke alene elsket, men også værdsat. Ikke
på den måde, at vi ønsker, at andre skal fortælle os, hvor fantastiske vi er. Det betyder
som regel ikke ret meget i længden. Det
handler mere om at føle sig set. Set af kærlige
øjne. Det kræver åbenhed, og åbenhed kræver tillid. Det kan være svære end man skulle tro, for vi er alle sårbare og lærer tidligt at
dække os, så andre ikke så nemt kan gøre os
kede af det.
Men tillid er vigtig, og skal vi finde ro og
glæde i livet, så må vi genlære det at have tillid til Gud, til min næste og til mig selv. SamSIDE 9

men med tillid kommer kærligheden nemlig.
Der er mange slags kærlighed, ligesom der er
mange slags blomster. Vi holder af forskellige blomster, fordi vi er forskellige. For nogle
mennesker handler kærlighed om lidenskab;
for andre, handler det om tryghed. For andre er det oplevelsen af fællesskab. Men for
os alle er der dybest inde i vores sjæl en længsel efter accept. At blive accepteret for den,
man er. Intet er vigtigere i et menneskes liv.
Og intet kan være mere fatalt, end oplevelsen
af ikke at blive helt accepteret. Når jeg ikke
bliver accepteret, så knækker noget i mig. Et
lille barn, der ikke er velkomment, er ødelagt
ved rødderne af sin eksistens. En studerende, der ikke føler sig accepteret af sin lærer,
vil ikke lære – enhver af os kan selv fortsætte
med at komme med eksempler.
- Accept betyder, at jeg er velkommen til at
være mig selv. Accept betyder, at selv om
der er behov for vækst, er jeg ikke tvunget. Jeg skal ikke ”præstere” noget. Jeg
behøver ikke at være noget, jeg ikke er!
På en måde kan man sige, at accept er en
afsløring – og en frisættelse.
-
Hver eneste af os er født med mange
muligheder. Men hvis de bliver trukket
væk fra den varme berøring som et andets menneskes accept af mig, er - så vil
de forblive i dvale. Den tillid der vågner i
mig, når jeg er ’rummet’ som den jeg er,
frigiver alt, hvad der er i mig. Kun når
jeg er elsket med den dybe følelse af fuldstændig accept, kan jeg blive mig selv.
Som den tidlige kristne filosof, Augustin
(13. november 354 - 28. august 430 e.Kr.),
siger: ”En ven er en, der ved alt om dig og
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stadig accepterer dig.” Det er den drøm, vi
alle deler: En dag at møde et menneske, som
vi virkelig kan tale med. En, som forstår mig,
og som hører det usagte, og forstår det også.
- Gud er opfyldelsen af den drøm. Vores
forhold til Gud handler om, at tro på, at
jeg er accepteret af Gud, som jeg er - og
ikke som jeg burde være. Han har skabt
dig – og han ved hvem du er. Mange slags
beslutninger og hændelser - gode og dårlige - har ført til, at du er, hvor du er i dag.
Noget kan du være stolt af – andet kan
du prise dig lykkelig for. Men det vigtige
er, hvad Biblen fortæller dig om, hvor du
er lige nu, nemlig at ”det sted, hvor du
står nu, er hellig jord” (Ex 3,5). Gud ved,
hvem du er. Han kender dit navn. Han
glemmer dig ikke: ”Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det
barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig…” (Er 4, 15-16).
Gud kan aldrig se på sin hånd uden at se
dit navn. Og dit navn - det er dig! Gud er
din garanti for, at du kan være dig selv.
For mig handler fasten om prøve at lade
Gud fylde mere i mit liv – også i hverdagen. Det behøver ikke være noget andre lægger mærke til. Det kan være et arbejde, jeg
gør inden i mig selv. Det kan være de enkle
ting, jeg vælger at gøre for andre. Både hjælpsomhedens og hjertets vej. For de to veje går
nemlig rigtig godt hånd i hånd.
Her er en lille vejledning til hvad du f.eks.
kan gøre, hvis du skulle få lyst til at gøre fasten til noget særligt for dig i år:
Start hver dag med at bruge et lille minut

i ro på at mærke hvordan du gerne vil have
det den dag: Stærk, glad, fokuseret, kreativ,
hjælpsom, mild. Hvad der nu end kommer
til dig. Lad det simre lige under overfalden af
dine bevidste tanker dagen igennem – som en
melodi, man har hørt og ikke kan slippe igen.
Om aftenen inden du skal sove, kan du i
tankerne gå gennem din dag og de billeder
eller de følelser, du har haft i løbet af dagen.
Døm ikke dig selv, men mærk hvordan Gud
elsker dig gennem alt hvad der er sket og sker
for dig i dit liv. Tro på det! Gud følger dig
som en god mor og far følger deres børn fuld af kærlighed, forundring og glæde – og
smerte og sorg, når barnet har det svært. Han
ønsker at redde dig og beskytte dig mod alt
ondt. Men han ønsker også at du skal vokse
og mærke Hans ånd i dig, så du selv kan give
kærlighed videre uden frygt for at fejle. Hav
tillid til Gud!
Du behøver ikke bede en særlig bøn. Alene
det, at du vender dine tanker og dit liv med
Gud er en bøn. Det største og vigtigste bøn.
Men der er også en enkel bøn, som jeg personligt har haft glæde af gennem mit voksne
liv. Man kalder den Jesusbønnen. Det særlige ved denne bøn er, at der uden så mange
ord både er en bevægelse hen mod Jesus
og samtidig en bevægelse tilbage til mig
selv. Den rummer med få ord hele den kristne tro fra oldkirken og til i dag, og den har
rødder helt tilbage til 100-tallet. Den Jesusbøn man kender i dag, er en økumenisk bøn,
der stammer fra den ortodokse kirkes meditative og mystiske tradition. Den blev udviklet i 1300-tallet og fik i 1800-tallet – nu i igen
i vores tid - en opblomstring.

I Jesusbønnen gentages ordene: ”Herre Jesus Kristus Guds søn, forbarm dig over mig”
i takt med åndedræt og hjerteslag. Man siger ikke ordene højt. Man beder bare bønnen indeni en selv. Når man har lært ordene, så de kommer helt naturligt til en, vil den
på en måde ubevidst være med dig hele tiden. Derfor kalder man også Jesusbønnen
for ”den uafladelige hjertebøn”, og frugten af
denne bøn er, at vi åbner vores hjerte for Gud
uden selv at have ”præstere” en hel masse.
Man kan bede den i alle de mange spredte
øjeblikke, der er i vores liv: Ved rutine opgaver som for eksempel at børste tænder, vente
på toget, skrælle kartofler og den slags. Man
kan også bede den i øjeblikke præget af anspændelse og angst eller bekymring. Mere opmærksomt. Og man kan bede den helt koncentreret, så at sige, hvor man stopper med al
ydre aktivitet, lukker øjnene, knæler og siger
bønnen højt. Endelig kan man bruge en bedekrans, som man selv laver eller køber. Formålet med en bedekrans er ikke at tælle bønnerne, men at få hjælp til at koncentrere sig
og finde rytmen i bønnen.
Modsat mange andre kristne kirker (de ortodokse og katolikkerne for lige at nævne de største), så er der ret meget frihed i Folkekirken til
at finde sin egen vej – sammen med Gud og
sammen med andre. Glem ikke det med de andre. Der er en af grundene til ind i mellem at
gå i kirke: For at lade sine egne tanker om Gud
møde lidt inspiration og udfordring.
Brug din frihed til at nå længere med dig
selv og dit liv. Husk, at Gud er din ven, din
vejviser, din forløser og din hjælp!
Lene Hjære Østergaard
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTETIDER
24. februar
Seksagesima
3. marts
Fastelavn
10. marts
1. søndag i fasten
17. marts
2. søndag i fasten
24. marts
3. søndag i fasten
31. marts
Midfaste
7. april
Mariæ bebudelses dag
14. april
Palmesøndag
18. april
Skærtorsdag
19. april
Langfredag
21. april
Påskedag
22. april
Anden påskedag
28. april
1. søndag efter påske
5. maj
2. søndag efter påske
12. maj
3. søndag efter påske
17. maj
Bededag
19. maj
4. søndag efter påske
26. maj
5. søndag efter påske
30. maj
Kristi himmelfarts dag
2. juni
6. søndag efter påske
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9.00 Zachodnik

9.00

13.30 Mikaelsson
Fastelavn

10.00

10.00 Mikaelsson
Koncertgudstj.
10.00 Olesen

14.00

10.00 Olesen

9.00
9.00

10.15

9.00 Østergaard
10.00 Mikaelsson
Familiegudstj.
19.00 Østergaard
17.00 Mikaelsson
Skærtorsdagmåltid
i kirken
9.00 Piekut
10.00 Mikaelsson

10.00

10.00 Piekut

10.00 Piekut
Kirkekaffe
10.00 Piekut

10.30 Trap

10.00 Olesen

10.00 Mikaelsson

Zachodnik

9.00 Zachodnik

UGERLØSE

10.00

10.30 Østergaard

10.00 Zachodnik
Konfirmation
10.30 Zachodnik

APRIL

10.00 Mikaelsson

9.00 Zachodnik

Trap

Trap

Trap

10.30 Zachodnik

Trap

Trap
Konfirmation
Zachodnik

Zachodnik

13.15 Østergaard
og Piekut
Fastelavn
10.00 Piekut

Zachodnik

Zachodnik
Trap
Konfirmation

10.30 Zachodnik
Merløse
Fritidscenter
9.00 Zachodnik

Trap
Zachodnik

Zachodnik

ST. TÅSTRUP
TØLLØSE
9.00 Zachodnik
10.00 Østergaard

MARTS

19.00 Østergaard
9.00 Østergaard
Konfirmation
10.00 Piekut
Konfirmation
9.00 Østergaard
Kirkekaffe
10.30 Østergaard
Konfirmation
10.00 Piekut

10.00 Mikaelsson
Koncertgudstj.
17.00 Olesen
10.00 Olesen

16.00

10. marts
Matt 4,1-11
17. marts
Matt 15,21-28
24. marts
Luk 11,14-28
31. marts
Joh 6,1-15
7. april
Luk 1,26-38
14. april
Matt 21,1-9
18. april
Matt 26,17-30

19. april
Matt 27,31-56 / Mark 15,20-39
14.00
21. april
Mark 16,1-8
9.00
22. april
Luk 24,13-35
9.00
10.00

10.00 Mikaelsson
12.00

16.00

11.00 Mikaelsson

10.00

11.00 Mikaelsson
Gospelgudstj.
10.00 Mikaelsson
Koncertgudstj.

EVANGELIELÆSNINGER
24. februar
Mark 4,1-20
3. marts
Matt 3,13-17

10.00

19.00 Mikaelsson
Konfirmation
10.00 Mikaelsson

10.00 Olesen

MAJ 2019

10.00

9.00
14.00
14.00

28. april
Joh 20,19-31
5. maj
Joh 10,11-16
12. maj
Joh 16,16-22
17. maj
Matt 3,1-10
19. maj
4. Joh 16,5-15
26. maj
4. Joh 16,23b-28
30. maj
Mark 16, 14, 20
2. juni
Joh 15,26-16,4
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Konfirmander
ved roret!

Arkæologi
på vores egn
De gravede og gravede, arkæologerne, da
dobbeltsporet blev lavet
ved Soderup. Men hvad
fandt de egentlig?
Mu s e u m s i n s p e k t ø r
Hugo Hvid Sørensen
fortæller om de kendte
fund og fortidsminder
fra Soderup-Eskilstrup.
Han forsøger at samle det, som fundene og
gamle kort kan vise om
den historiske og forhistoriske udvikling af kulturlandskabet.
Vi skal også høre om,
hvordan arkæologerne
arbejder med udgravninger og med bestemmelse af de mange fund
fra udgravninger og fra
markerne. Vi kommer
til at høre om aldersbestemmelser og naturvidenskabelige analyser af
fundne ting og af plantemateriale.
Onsdag d. 20. februar
kl. 14.30 i konfirmand
stuen i Soderup
SIDE 14

Årets 22 konfirmander giver deres bud på, hvordan en
gudstjeneste kan være. De
vælger salmerne, de pynter
kirken, vælger tema, tekster
og prædiker. Kom og vær
med!
Soderup Kirke onsdag
den 27. februar kl. 16.30

Sorg og glæde
i ord og toner
Kirkesanger Tine Refsgaard
og sognepræst Lise Trap har
sammensat sange og ord –
egne og andres, der vil kaste
lys over de første forårsdage.
Onsdag den 6. marts
kl. 14.30 i konfirmand
stuen i Soderup

Fastelavn i Soderup
- for alle, der gerne vil være med

Fastelavn er traditionelt kirkens fest, inden fastetiden begynder. Det holder vi fast i. Gudstjeneste, løjer og tøndeslagning
og godt med fastelavnsboller og kakao. For børn og voksne,
trolde, mariehøns, prinsesser, ninjaer og hvem der ellers har
lyst.
Soderup Kirke søndag d. 3. marts kl. 10.30

MEDDELELSER
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Præstegården

Endelig er der nyt. Der er nu indgået aftale mellem arkitektfirmaet Krogh Hansens tegnestue og menighedsrådet om en
gennemgående renovering af præstegården i Soderup. Indledningsvis skal der indhentes diverse tilladelser og tilbud,
men efterfølgende vil det egentlige arbejde i kunne gå i gang.

Ny graver
I Soderup har vi nu ansat
ny graver, og vi er glade for
at kunne byde Anne Gisselø
velkommen. Anne vil fortrinsvis være knyttet til Soderup, men graverne arbejder tæt sammen, så Anne
vil også være at træffe i Kr.
Eskilstrup. Anne er allerede
godt i gang, og vi ser frem til
et godt samarbejde og håber,
at alle vil tage godt imod vores nye medarbejder.
Anne Gisselø får ordet:
Midt i december begyndte jeg som graver i Soderup
- Kirke Eskilstrup pastorat.
Det er på mange måder en drømmestilling for mig, selvom
jeg kommer fra noget helt andet – nemlig IT-verdenen, hvor
jeg har arbejdet med overvågning og fejlretning af radio- og
tv-distribution. Nu er det gartnerarbejde, kirkeliv og mennesker, der bliver min dagligdag, og det glæder jeg mig til. På
den korte tid jeg har været her, har jeg allerede mødt mange
mennesker i både glæde og sorg, og jeg er så småt ved at lære
kirkegårdene at kende.
Jeg er blevet hjulpet godt i gang, og I er altid velkomne til
at tage en snak med mig, hvis der er noget, vi skal drøfte omkring kirkegård og gravsteder.
Om mig selv kan jeg nævne, at jeg bor ved Stenlille, og at en
stor del af min fritid bliver brugt på hunde. Jeg er uddannet
hundeinstruktør og har selv en bordercollie, som jeg dyrker
lydighed og nose work med på konkurrenceplan. Derudover
fotograferer jeg både mennesker og dyr.

Folkekirkens
Nødhjælps
sogne
indsamling
Klimaforandringer er en
af hovedårsagerne til, at
821 millioner mennesker
– svarende til hver niende verdensborger – sulter.
Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang
hører om klimaforandringernes konsekvenser
– ikke mindst for verdens
fattigste lande. Men her er
din chance for at gøre noget, der i hvert fald nytter.
Som indsamler d. 10.
marts er du med til at
samle ind til steder i verden, hvor broer, diger
og flugtveje kan udgøre
et værn mod klimakatastrofen. Du er med til at
samle ind til rent drikkevand og mad, der kan
overleve tørken.
Vil du have en hyggelig søndag og samtidig
slå et slag for verdens
vigtigste sag? Så kontakt
Merete Skov-Hansen på
24608092 eller merete@skov.mail.dk. Sidste
år samlede vi 12.344,50
kroner ind i Soderup/
Eskilstrup Sogne – lad
os gøre det endnu bedre i
år! På landsplan blev der
samlet 11 millioner kroner ind.
Søndag 10. marts
kl. 10 med udgangs
punkt i konfirmand
stuen i Soderup
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Fra sportsjournalist
til Bibelnørd
Foråret er så småt på vej, og
denne eftermiddag holder vi
det sidste vintermøde i denne vinter.
Vi begynder dagen med
frokost kl. 12. deltagerpris
50,- (husk tilmelding senest
18.marts til Lise Trap, hvis
du vil spise med) og fortsætter med foredrag kl 13.15.
Man er velkommen til kun at
komme til foredraget.
Dagens
foredragsholder
er Rasmus Birkerod, som af
mange vil være kendt fra TV
2 øst programmet Præstens
lektie. Birkerod var i mange år været sportsjournalist,
men fik idéen til at lave et
debatprogram med præster.

Skærtorsdag

Det førte til det prisvindende
eksistensprogram Præstens
Lektie.
Få historien og hvorfor
han mener, at det er vigtigt,
at trosfjernsyn skal være underholdende. Et foredrag,
der handler om fodbold, tro,
eksistens og at turde lytte til
sig selv.
Undervejs vil der være kaffe og mulighed for at snakke med hinanden og stille
spørgsmål til foredragsholderen.
Onsdag d. 20. marts kl. 12
til frokost og kl. 13.15 til
foredrag i Konfirmand
stuen i Soderup
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Påskedag
Kristenhedens store festdag.
Det er påske, det er opstandelse, det er forår. Kirkerne vil være smukt pyntede,
trompeten vil spille fanfare
og vi vil synge de store flotte
påskesalmer.
Søndag den 21. april
kl. 9.00 i Kr. Eskilstrup
Kirke og kl. 10.30 i
Soderup Kirke

Udflugt

Forårstur, hvor bussen først
kører os til Kjøge miniby og
dernæst til Malerklemmen.
Kjøge miniby er en samling
tro kopier af de huse, der lå
i Køge By i årene omkring
1865, men bygget i størrelsesforholdet 1:10 af entusiastiske frivillige pensionister.
Vi vil få en rundvisning og
høre om arbejdet med at lave

byen og om de enkelte huse.
Byen er stadig under opbygning, og allerede med over
600 huse og en hel del modelskibe i havnen er der nok
at se på.
Malerklemmen er et hyggeligt traktørsted med en lang
historie. Stedet er kendt for
sine æbleskiver, som vi selvfølgelig skal have til kaffen.

Tilmelding til Lise Trap
senest 2. maj. Deltagerpris
150 pr. person.
Onsdag den 8. maj kl.
12.45 fra Soderup Kirkes
P-plads og kl. 13.00 fra
Kr. Eskilstrups Kirkes
P-plads.

Nogle dage er det bare sjovere at spise sammen med
andre.
Torsdag d. 18. april kl. 17
er der gudstjeneste i Soderup Kirke og derefter fællesspisning i konfirmandstuen, hvor alle der har
lyst til at være med, er velkomne til et godt påskemåltid.
Pris incl.et glas vin/ vand
og kaffe 70 kr.
Tilmelding til spisningen
til Lise Trap senest mandag d. 15. april.
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Sangaften

Søndag den 3. marts
kl. 13.15
Find masken og kostumet
frem – og kom til gudstjeneste i Merløse Fritidscenter.
Sammen med fodboldklub-

bens fastelavnsarrangement
holdes en familiegudstjeneste
i børnehøjde, inden der slås
på tønder i hallen. Kirkens juniorkor kommer også og synger ved gudstjenesten.
Kom udklædt og start fastelavn med en gudstjeneste,
der er lidt kortere end normalt i kirken.
Denne gudstjeneste i Merløse Fritidscenter erstatter
den normale i kirken, så der
er ikke gudstjeneste i kirken
denne dag.

Tirsdag den 12. marts
kl. 19.00
Organist og præst introducerer en forfatter eller komponist, og vi skal synge nogle udvalgte sange, inden der
bliver ønskekoncert. Så om
du vil synge din mest skattede sang fra højskolesangbogen, hygge dig med at synge, eller nyde selskabet med
andre, så er denne aften noget for dig!

ST. TÅSTRUP

Gudstjeneste
med voksenkoret
Søndag den 17. marts
kl. 10.00.
Kirkens voksenkor
VOKS er med ved gudstjenesten og vil undervejs synge for os.

Koncertgudstjeneste
med Voksenkoret
Søndag den 12. maj
kl. 19.00.
Voksenkoret vil denne forårsaften synge i løbet af
gudstjenesten, hvor der vil
blive budt på klassikere og

nye sange. Undervejs vil
der være oplæsning og fællessang. Så kom og nyd den
korsangen, inden forårssolens sidste stråler forsvinder
bag horisonten.

kirkekaffe
Der er kirkekaffe efter
gudstjenesterne den
7. april og 2. juni.

Danmarkshistorien i gulvhøjde
Tirsdag den 30. april
kl. 19.00 med Kåre
Johannessen
Danmarkshistorien er fyldt
med store og små begivenheder. Vi kender hver især de
største, som f.eks. krigene.
Rygraden i dansk historieforståelse var gennem århundreder
kongerækken.
Men hvor meget betød de
enkelte konger egentlig for
den jævne dansker? Og hvor
stor betydning havde f.eks.
svenskekrigene for almindelige bønder, når alt kommer
til alt?
I virkeligheden var mange af de hændelser, vi har
lært at opfatte som “vigtiSIDE 18

ge”, uden særlig betydning
for den brede befolkning. I
foredraget prøver Kåre Johannessen at viske tavlen
ren, og med friske øjne se på
hvilke (såkaldte!) store og afgørende begivenheder der
reelt var fuldkomment uin-

teressante for alle andre end
en lille magtelite – og hvilke
virkeligt afgørende og betydningsfulde hændelser som er
blevet helt glemt i historieskrivningen…
Kåre Johannessen er historiker, tidligere museumsinspektør og aktiv indsamler og
formidler af historie – både
dansk, nordisk og europæisk. Denne aften får vi glæde af hans store formidlingslyst, små anekdoter og sjove
beskrivelser af Danmarkshistorien, som vi alle står på
skuldrene af i dag.
Det foregår i menighedshuset – og kaffe og kage koster 20 kr.
SIDE 19
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FREDAGSCAFEER

”Toner fra himlen”
Fastelavnsgudstjeneste
i Tølløse
kirke
Gl. Tølløse borgerforening og Tølløse kirke
indbyder til en festlig
eftermiddag. Vi begynder med en kort familiegudstjeneste kl 13.30
hvor I meget gerne må
komme udklædte.
Bagefter slår vi katten
af tønden ved præstegårdssalen. Når vi har
kåret kattekonge og kattedronning
fortsætter
festlighederne i præstegårdssalen hvor der serveres varme forfriskninger og lidt til den søde
tand.
Vi glæde ros til at se
nogle uhyggelige, smukke, festlige, drabelige
og eventyrlige udklædninger! Der er kåring af
bedste udklædning i alderskategorier.
Deltagelse er gratis.
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Fredag den 22.
februar kl. 14.00
Viseforedrag
om
komponisten
Kai
Normann Andersen.
PH-duo`en
vil
give os præsentation af komponisten
Kai Normann Andersen efterfulgt af
17 af hans melodier
fra 20èrne ,30èrne,
40èrne og 50èrne. I
viseforedraget søges
svar på, hvorfor hans musik dengang blev folkeeje og så populær. Hver vise bliver introduceret med en fortælling om
melodiernes og teksternes tilblivelse og historisk baggrund.

”Fristaden
Christiania”
Fredag den 26. april kl. 14.00.
Ole Lykke Andersen har været beboer i Christiania siden
1971, da Fristaden opstod.
Ole Lykke Andersen vil fortælle os om Fristadens historie
med dens gode og dårlige sider. Der er mange beboere, der
har haft et godt liv i Christiania, men presseomtalen har ofte
været meget negativ.

”Jødisk humor”
Fredag den 22.
marts kl. 14.00
Tidligere overrabiner Bent Melchoir
fortæller om jødisk
humor.
Jøder har ofte været
udsat for diskrimination og forfølgelser.
I den situation har
man overlevet blandt
andet ved hjælp af
underfundig humor,
der sjældent har alvorlig brod mod
fremmede, og som
også kan udtrykke en
god portion selvironi. Anekdoterne kan være præget af nationale kulturer, hvor jøder har bosat sig.

Nørkle
klubben
ved Tølløse Kirke vil
gerne takke for den store
opbakning til vores julebasar.
Der var stor aktivitet
lige fra morgenstunden,
og handlen gik lystig
med alle de fine ting,
som damerne havde
fremstillet i årets løb. En
stor tak skal også lyde til
dem.
Tak også til Tølløses
forretningsdrivende der
havde sponseret flotte
præmier til vores tombola. Alt dette gjorde,
at vi fik et overskud på
14.100,00 som vi valgte
at dele mellem Frelsens
Hær og Kvindekrisecenteret i Holbæk.
Nørkleklubben starter
op igen 9 jan. kl. 10.00 i
præstegårdssalen. Er der
nye der har lyst at være
med er de velkomne. Vi
mødes onsdag i lige uger
- og man møder bare op.

TYSINGEHAVE PLEJECENTER
DER ER GUDSTJENESTE KL. 13.30
PÅ FØLGENDE DAGE:
10/1 OBP · 14/2 LHØ · 14/3 OBP · 11/4 LHØ · 9/5 OBP
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Påskedagene i Tølløse
Påskens dage følger Jesus næsten skridt for skridt fra Jesus rider ind i Jerusalem på et
æsel for at fejre påske (Palmesøndag), spiser det sidste måltid med sine venner og senere
bliver forrådt og taget til fange i Gethsemane have (Skærtorsdag); hvordan en hadefuld hob brutalt slæber ham
fra Herodes til Pilatus, for at
få ham dømt til døden – mishandlet, svigtet, tortureret og
uretfærdigt dømt. Henrettet
på et kors (Langfredag). Stilheden, da det hele er slut og
Jesus er død. Sorgen og chokket over at alt er tabt: Håbet
og troen på en bedre fremtid
– den genvundne tillid til, at
livet kan være godt og at vi
kan have det godt med hinanden… nu kan vi kun hol-
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de fast i hinanden og håbe,
vi ikke også går under (påskelørdag). Og så viser Guds
plan sig at være ubegribelig stor: Jesus bryder dødens
lænker, og opstår lige som solen er stået op, fuglene synger
og hans kære er på vej for at se
til hans grav (påskedag). Og
selvom Han nu ikke kun er
deres ven, men alles ven – alle
menneskers forløser på tværs
af tid og sted – så slår Han følge med sine gamle venner på
vejen hjem fra Jerusalem (2.
påskedag), ligesom Han slår
følge med os i vores liv. Jesus er altid med os, og vi skal
aldrig være bange for at tale
med Ham. Han kan forløse
os og frelse os, selv der hvor
alt synes tabt.
I Gl. Tølløse kirke vil vi

gerne følge Jesus gennem påskens dage, og vi håber, at I
vil være med. Der skal være
plads til både børn og voksne. Fest og fællesskab. Alvor
og fordybelse. Glæde og håb.
Vi begynder med en familiegudstjeneste:
Familiegudstjeneste
Palmesøndag 14. april kl.
10.00, hvor vi håber rigtig
mange børn vil komme og
være med til at et palmeoptog i begyndelsen af gudstjenesten. Måske er der en, der
vil spille Jesus og ride på et
rigtigt æsel, ligesom ham.
Der er også andre roller man
kan få. Ring til Lene Hjære
Østergaard og hør mere. Efter gudstjenesten er der påskeboller og påskeæg til alle.

Skærtorsdag –
den sidste nadver
Torsdag 18. april kl. 17.00
indbyder vi alle til et særligt
påskemåltid inspireret dels af
det jødiske påskemåltid, dels
af det oldkirkelige agapemåltid (kærlighedsmåltid). Vi
dækker op i Grevekirken, og
inden vi spiser sammen, vil
vi synge og læse fra Biblen.
Vi slutter måltidet med nadver, og en kort stemningsfuld
Gethsemaneandagt. Måltidet vil bestå af lammekølle, kylling, salat og kartofler.
Børn er også meget velkomne. Det er gratis. Har du lyst
til at hjælpe til, så er der helt
sikkert brug for det. Tilmelding og tilbud om hjælp til
Lene Hjære Østergaard senest 16. april på 24477078.

Langfredag Jesu korsfæstelse og død
Fredag 19. april kl. 10.00
mindes vi Jesu lidelse og død
ved særlig gudstjeneste. I
kirken vil alteret være bart,
Biblen lukket og alterlysene slukket. Vi følger gennem
læsninger og salmer Jesu
vandring til Golgathas kors.
Påskedag - opstandelsen
Søndag 21. april kl. 10.00
fejrer vi Jesu opstandelse ved en
festgudstjeneste hvos vi synger

påskens største salmer akkompagneret af orgel og trompet.
2. påskedag –
vandringen til Emmaus
Mandag 22. april kl. 17.00
I Oldkirken var påsken den
tid, hvor man døbte dem, der
havde gået til undervisning i
den kristne tro i det forgangne år. Derfor vil vi også denne dag døbe de konfirmander, der ikke er blevet døbt
som børn. Det bliver en festlig afslutning på påsken.
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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 Ramussen.

Englekoret
Ugerløse kirkes englekor fortsætter i foråret,
mere information følger.

Børnegudstjenester

Hos Andersen
Teaterforstilling for børn fastelavns
søndag den 3. marts kl. 10.00
i Ugerløse kirke
Teater Fyren og Flammen fortæller en buket
af H C Andersens eventyr i billeder, tekst og
dans, for de små og barnelige sjæle
Hos Andersen handler om en mand af ubestemmelig alder, der kommer forbi med sin fortællevogn. På vognen står hele hans hus. Huset, som er på størrelse med et gammelt das,
er fyldt med låger, billeder og alle mulige ting.
Andersen går på opdagelse i låger og billeder,
som starter forskellige af H C Andersens eventyr op. En låge går op og ud springer en gedebuk. Andersen kaster sig overskrævs på bukken
og i et vild ridt indhenter han, sine to brødre
”Halle-høj her kommer jeg”…… Prinsessen
som er et postkort sidder med sin far og steger
hanekyllinger, Klods-Hans får sin prinsesse.

HUSK

der oprettes babysalmesang
efter behov.
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Børnegudstjenester begynder i Ugerløse
kirke kl.17.00 og efterfølges at spisning
i sognegården kl.17.30. spisning er gratis for børn men voksne kan betale 20 kr.
pr. næse. Tilmelding til spisning gives
til Charlotte Blume tlf. 23 35 57 52 el.
email: charlotte@broedholt.dk
HISTORIEN OM KAIN OG ABEL
onsdag den 27. februar kl.17.00
Historien om Kain og Abel handler om
hvordan det ikke altid er nemt at have søskende, man kan fx blive misunderlig eller sur på ens søskende, og det skal vi legende undersøge til denne gudstjeneste.
I sognegården vil der være frikadeller
med tilbehør, men madkrig er ikke tilladt!!
PÅSKE HVAD ER DET?
onsdag den 27. marts kl.17.00
Vi skal se på påskens begivenheder i børnehøjde, så som hvad Jesus spiste hans
sidste aften sammen med hans venner.
Hvordan Jesus døde på et kors, og hvordan han stod op fra døden. Ja påsken er
mærkelig og fantastisk.
I sognegården står menuen på pitabrød
med forskelligt fyld.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Skærtorsdagsmiddag

kl. 17.30 i sognegården
Gå ikke glip af den hyggelige påskemiddag i Ugerløse kirke,
men husk at tilmeld dig til Sara Mikaelsson senest den 7.
april pris pr. person 50 kr.

Varme hveder
og musikalsk gudstjeneste
Bededag fredag den 17.
maj i Ugerløse Kirke kl.
15.00 indbyder vi alle til
hjemmebagte varme hveder i
sognegården, hvorfra vi i fællesskab følges til gudstjeneste kl.16.00. Her vil du blive
præsenteret for en musikalsk oplevelse fra Frederik og Magdalena, og der vil være mulighed for lystænding og tid til eftertanke.

We got Joy
sætter fut i Kr. Himmelfart med glad gospel
torsdag den 30. maj kl.14.00
Kristi Himmelfarts dag handler om glæde og himmerig og
derfor kommer kirkens gospelkor og synger og vi får lov til
at nyde de smukke gospelsange og forny vores energi så vi er
klar til hverdagens mange opgaver.

Schumann gudstjenestekoncert
søndag den 2. juni kl.14.00 i
Ugerløse Kirke
Dichterliebe af Robert Schumann er en af de absolutte
musikalske perler i det romantiske lied-repertoire. Cyklussen er komponeret i 1840
- også kendt som ”Sangens
år”, hvor Schumann komponerede ikke mindre end 138 sange. Den består af 16 intense,
højromantiske stemningsbilleder til tekst af Heinrich Heine.
Tenor, Magnus Vassbotn. Klaver, Frederik Malmqvist

UGERLØSE

Frederiks
favoritter
en gudstjenestekon
cert søndag den 10.
marts kl. 14.00
Vi skal høre organist
Frederik Malmqvist og
sopran Magdalena Kozyra spille og synge deres favoritter. Vi har alle
musik som har en særlig betydning for os, en
sang kan føre os tilbage
til vores ungdom, eller
minde os om begivenheder vi delte sammen med
dem vi holder af. Dagens
tema er derfor favoritter,
det i livet som satte et varig indtryk på os, de sødmefyldte minder vi bærer med os.

Påske
fuld af musik
Til påske vil der, udover
de smukke evangelietekster, kunne høres en
masse af den fantastiske
musik, som er skrevet
til netop denne højtid.
Fra Pergolesis ”Stabat
Mater” og Bachs ”O,
Mensch bewein dein
sünde gross” til musikalske repræsentationer af
stenen der ruller fra graven, og eksalteret jublen.
Tenor, Magnus Vassbotn og sopran Magdalena Kozyra vil medvirke til at gøre musikken
til noget helt særligt.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER

Præsten
og coachen
Hverdagsgudstjenester i kirkens rum over livets spørgsmål med fællesspisning.
Gudstjenesterne vil indeholde en kort meditation, tid til refleksion både alene og i fællesskab, skøn musik og en bibeltekst som spejler
dagens tema.
Vi mødes i Ugerløse kirke kl.17.00 og spiser sammen i sognegården kl.18.30, pris for
spisning er 75 kr. tilmelding modtages gerne,
men det er også ok bare at dukke op.

Tirsdag den 9. april:

Denne aften vil vi undersøge temaet selvværd, hvad er det i forhold til selvtillid og
selvsikkerhed. Hvordan er mit selvværd?
Tænker jeg at jeg er værdiløs eller værdifuld!
Hvad betyder mit selvværd for den måde jeg
lever på sammen med andre, i forhold til mit
arbejde og i forhold til mig selv. Målet er at
opnår større forståelse for begrebet selvtillid og en bevidsthed om sit eget selvværd og
konsekvenserne af det.

Denne aften taler vi om vrede. Hvad er vredens formål? Gudstjenestens formål er at tale
om, hvad vreden gør ved os, hvis den får lov
til at bosætte sig i os og styre vores liv. Vrede
og glæde rimer og er hinandens modsætninger, det ser i nærmere på denne aften. Målet
er at blive opmærksom på, hvad vrede kan
bruges til?

Tirsdag den 5. marts:

Tempo

Denne aften vil vi tale om det tempo vi har
på i hverdagen. Hvordan lever og balancerer
vi med alt det, vi skal nå i vores liv. Hvad vil
det betyde, at sætte tempoet lidt ned? Og kan
og vil vi sætte tempoet ned? Gudstjenestens
formål er at få ordet tempo ind i kroppen på
forskellige måder og blive fysisk bevidst omkring tempo og hastighed.
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AKTIVITETER FOR VOKSNE

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

Tirsdag den 5. februar:

Selvværd

UGERLØSE

Vrede

Onsdag den 8. maj:

Empati

Hvad er empati og hvorfor er det vigtigt i
vores kommunikation? Hvordan kan vi blive bedre til at udvise empati over for os selv
og andre. Gudstjenesten formål er at give en
forståelse for empati og en overvejelse over
hvad empatisk kommunikation giver os i vores private såvel som arbejdsmæssige relationer.

Kursusdage
med Peter Ruge
”Vær altid glade” - spiritualitet og livsmod
To møder
13. februar og 30. april kl. 15.30-21.00
Glæde spiller en afgørende rolle i kristendommen. Den er knyttet til den tanke, at
Guds liv lever og er til stede i mennesker - og
i alt, hvad der er til.
Jesus vil tale om, at glæden er forbundet
med gudsrigets nærvær. For Paulus er det
Ånden, der skaber den dybe glæde i menneske. Og Luther knytter taknemmelighedens
glæde sammen med Guds kærlighed og syndernes forladelse
Vi vil på forårets to møder - gennem meditativ praksis - fordybe forståelsen af glædens
fænomen og den brede vifte af nuancer, som
glæden forbinder sig med. Vi skelner f.eks.
mellem den glæde, der kommer og går – og så

den dybereliggende glæde, som er der hele tiden, uanset hvordan det overfladiske humør
er. Den er forankret dybt i brystet/hjertet, og
er forbundet med Ånd.
Problemet er, at vi alt for let lukker af for
denne dybt forankrede glæde. Det sker dels af
uopmærksomhed eller sløvhed, og dels fordi
vores opmærksomhed bliver fanget af bekymringer, stress, forkerthed og tvivl om os selv.
Vi vil derfor også søge at iagttage, hvordan
vi holder glædeserfaringen på afstand. Sådan
at vi mere opmærksomt kan vælge den dybe
og varige glæde, der aldrig tager af - og som
er baggrund for Paulus enkle påmindelse til
menigheden i Thessaloniki: ”Vær altid glade” (1. Thessalokinerbrev kap 5.16).
Møderne ledes af Peter Ruge tilmelding
kan ske til Sara Mikaelsson.
SIDE 27

MEDDELELSER

UGERLØSE

MEDDELELSER

Nyt fra gospelkoret We Got Joy

Ikongruppen
i Ugerløse
Kirke
Ikongruppen mødes ons
dage den 13. marts, 8.
maj. Alle er velkommen,
husk dog at tilmelde dig
hvis du er ny. Ikonskrivningskursus i Påsken
I påsken er der et fire
dages ikonskrivningskur
sus fra mandag den 15.
april til og med torsdag
den 18. april i Ugerløse
kirke og sognegård. Kurset koster 500 kr. som
indbefatter undervisning
og frokost. Materialer
kan købes, så man behøver ikke have noget med
eller have nogen erfaring
inden for ikonskrivning
for at kunne deltage.
Tilmelding til underviser Finn Günther tlf. 41
83 48 02 el. email: finn@
famgunther.dk

I koret har vi haft en forrygende efterårssæson med medlemstilgang. Vi har øvet os under kyndig ledelse af Dea
Skovshoved, for at blive klar til vores optrædener ved adventsgudstjenesten og ikke mindst, korets egen julekoncert
som blev afholdt d. 6. december. Det var en fantastisk koncert der fyldte Ugerløse kirke til bristepunktet. Vi samlede
ind via Danmission til krigsramte børn i Syrien, som vi valgte at støtte via koncerten.
Nu er en ny sæson i fuld gang, og vi glæder os til mange
hyggelige og arbejdsomme stunder i koret, når vi øver os til
de næste optrædener, som vil være til gudstjenesten d. 30.
maj Kristi Himmelfart i Ugerløse Kirke samt korets egen
sommerkoncert i Ugerløse Kirke d. 6. juni 2019.
Find mere information om vores optrædener på vores Facebookside https://www.facebook.com/wegotjoy

Schlagt
sie tot!
En opera om reformationen og Luther i Malmø
Opera. Vi arrangerer en
fælles rejse til Malmø er
du interesseret i at deltage så kontakt Sara Mikaelsson, men vær opmærksom på at man selv
skal betale vi får dog en
rabat. Vi forventer at finde en dato i maj.

DEN KRISTNE
RADIO
TYSINGEHAVE
PLEJECENTER
FREKVENS:
104,7 mHz
DER ER
GUDSTJENESTE
KL. 13.30

Kasernevej 4 st.th.
Holbæk · Tlf.: DAGE:
59 43 76 43 · www.d-kr.dk
PÅ· 4300
FØLGENDE

SENDETIDER:
24/12 – kl.
10.30 (Piekut)
· 10/1 (N.N) · 14/2 (Piekut)
Torsdag kl. 18-20 · Fredag kl. 18-21 · Lørdag kl. 9-14
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Fernisering
Søndag d. 7 april kl.11.00
ny fernisering med Ugerløse
fotoklub i galleriet

Sommerkoncert
i Ugerløse Kirke søndag
den 12. maj kl. 16.00
Tølløsekoret og Jernløsekoret
vil sammen synge sommeren
ind, med nye og gamle sommersange og viser og et lille
syngespil om et bryllup på
Elverhøj.

UGERLØSE

Lidt om Frederik
som spiller i Ugerløse Kirke
Jeg har nu haft fornøjelsen af,
at spille i Ugerløse kirke gennem mere end et år, og vil her
fortælle ganske kortfattet om
mig selv.
Jeg begyndte at spille klaver,
da jeg var 10 år gammel og elev
på Bernadotteskolen i Hellerup. På denne skole havde vi
et udvalg af såkaldte praktiske
fag såsom billedkunst, madlavning, sløjd, musik o.a. - og
hvert år kunne eleverne vælge
ét af disse fag. Jeg ville egentlig
helst have haft madlavning, da
man så kunne lave en ordentlig bunke kanelsnegle, hvilket jo var en yderst attråværdig ting. Det gik dog ikke som
planlagt og jeg blev nødt til at
lade mig nøjes med musik som
praktisk fag.
Efter et par ugers musikundervisning opdagede jeg, hvor
heldig jeg rent faktisk havde
været og inden længe måtte
klassekammeraterne tilbringe deres eftermiddage med at
lege uden mig - jeg følte nemlig, at det var vigtigere for mig
at få øvet, inden de sure naboer kom hjem fra arbejde og
begyndte at banke på radiatorerne.
Jeg har senerehen uddannet mig på solistlinien på Det
Jyske Musikkonservatorium,
hvor jeg studerede hos John
Damgaard og har i mere end
20 år fulgt prof. Peter Feuchtwanger på hans mange masterclasses i Europa og privat i

London indtil hans død i sommeren 2016.
I min konservatorietid fordybede jeg mig bl.a. i musikken af den spanske komponist
Isaac Albéniz og jeg fik den
store ære at kunne gennemarbejde mange af dennes værker
med den legendariske pianistinde Alica de Larrocha i Barcelona.
I forlængelse af min debutkoncert modtog jeg et legat
fra Aennchen og Eigil Harbys
fond, som sommetider kaldes
”ungdommens Sonningpris”.
Ved denne lejlighed spillede
jeg Ravels G-Dur klaverkoncert med Århus Symfoniorkester i Musikhuset, Århus.
Jeg har sidenhen uddannet
mig som organist på Sjællands

Kirkemusikskole, hvor jeg
studerede hos organist Mads
Damlund i Jægersborg Kirke.
Orgelet fungerer på nogle andre præmisser end klaveret og
det er en stor glæde at kunne
male sine musikalske portrætter med forskellige ”pensler”.
Jeg bor nu i Vanløse sammen med sopranen Magdalena Kozyra, som absolut heller
ikke er fremmed for Ugerløse
Kirke.
Jeg håber og ser frem til, at
kunne spille på Ugerløse Kirkes fine orgel og flygel ved
mange lejligheder fremover.
Kærlig hilsen
Frederik Malmqvist
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Påskeblomst!
hvad vil du her?
N.F.S. Grundtvig 1817

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.
Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?
Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.
Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
SODERUP – KR. ESKILSTRUP:

TØLLØSE:

5. marts – 3. april – 7. maj – 4. juni.
Tid, sted og dagsorden oplyses på hjemmeside
og i våbenhusene ugen op til.

Onsdag den 13. marts kl. 19.00
Onsdag den 10. april kl. 19.00
Onsdag den 8. maj kl. 19.00

STORE TÅSTRUP:

UGERLØSE:

Tirsdag den 5. marts kl. 19.00
Tirsdag den 2. april kl. 19.00
Tirsdag den 7. maj kl. 19.00
Tirsdag den 4. juni kl. 19.00

Tirsdag den 12. marts kl.19.00
Mandag den 8. april kl.19.00
Tirsdag den 14. maj kl.19.00

INDRE MISSION I UGERLØSE
FEBRUAR

Ti. d. 19. kl. 19.30	Møde i Sognegården v.
Helle Pedersen, Gørlev.
To. d. 21. kl. 10.00	K affestue i Sognegården
Ti. d. 26. kl. 19.30	Bibeltime hos Elisabeth og
Jørgen Hansen, Hoppe
olden 9, Hvalsø. Rom. 6.

MARTS

Ti. d. 5. kl. 19.30	Møde i Sognegården v.
FlemmingBraskHansen,Tølløse.
To. d. 7. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Fr. d. 15. kl. 18.00	Årsmøde med spisning i
Sognegården. Generalf.
ifølge vedtægter.
	Tale v. Lennart G. Davidsen. Slagelse. Indsamling.
Tilm. inden 12-3.
To. d. 21. kl. 10.00	K affestue i Sognegården.
Ti. d. 26. kl. 19.30	Bibeltime hos Grethe
og Flemming B. Hansen, Herluf Trollesp. Tø.
Rom.7.

Ti. d. 2. kl. 19.30	Fællesmøde i Sognegården, v. Henrik Bøje Jensen, Skovlunde.
To. d. 4. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Ti. d. 9. kl. 19.30	Bibeltime hos Stinne og
Henning, Hulebækvej 20.
Rom. 8.
Fr. d. 26. kl. 19.30	Møde i Sognegården v.
Jørgen E. Larsen, Sorø.

MAJ

To. d. 2. kl. 10.00	Kaffestue i Sognegården.
Ti. d. 7. kl. 19.30	Møde i Sognegården, v.
Lisbeth Jørgensen, København.
Ti. d. 14. kl. 19.30	Bibeltime hos Grethe og
Flemming B. Hansen Herluf Trollesp. Tø. Rom. 9.
Ti. d. 21. kl. 19.30	Sangaften i Sognegården.
Alle er Velkommen.

APRIL
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Kirke Eskilstrup Kirke

Store Tåstrup kirke

Caroline Lykke Hansen, Hvalsøvej 225
Hannah Hansen Degn, Borgergade 8
Josefine Vistrup Christensen, Hasselvej 3
Karoline Møller Kastrup, Platanvej 52
Lea Drachmann Kambskard, Dalstrøget 20
Micas Felix Egholm Møller, Stestrup Oldvej 16
Silas Marboe Bigom, Roskildevej 489, 4340 Tølløse
Simon Sibborg Klang, Stestrupvej 2
Smilla Vinther Dueholm, Skovbakkevej 4, 4340 Tølløse
Villas Janus Thesander, Mosevej 30, 4340 Tølløse

Simon Ljungberg Ankersen
Villas Dam
Amalie Luna Trebbien Gundmann
Cecilie Høegh Jakobsen
Lukas Both Kragh
Thor Leth Kruuse
Josephine Winnie Ellen Larsen
Mille Madsen
Daniel Grønhøj Nielsen
Karoline Fredslund Pedersen
Jasmin Klarskov Nielsen
Julie Sejer Pedersen
Oliver Bøjesen Rasmussen
Philip Hessellund Larsen Rasmussen
William Nærum Rasmussen
Mathias August Stengelshøj

Konfirmationer

28. april kl. 10.00:
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Hvor intet andet er nævnt, er postnummeret 4360 Kr. Eskilstrup

Soderup Kirke
5. maj kl. 10.00:

Anne Nielsen, Gl. Høbjærgvej 105
Elvira Siff Littau Jacobsen, Vangevej 6
Emilia Lykke Nielsen, Hjertebjærgparken 5
Ida Holst Andersen, Dalstrøget 9
Karl-Ferdinand K. Oldin, Gl. Tadrevej 2
Lua Klostergaard Munkø, Gl. Tadrevej 2
Sofie Scully Porsing, Dumpedalvej 3
Mark Juul Westermann, Rosenvænget 6
Nanna Bach Ditlevsen, Vinkelvej 8, 4360 Kr. Esk.
Rasmus Bodekær Lykkebo, Bakkedraget 9
Tilde Galina K. Christensen, Gl. Høbjærgvej 89
Tricia Kristensen Høstring, Hjertebjærgparken 11
Hvor intet andet er nævnt, er postnummeret 4340 Tølløse

5. maj kl. 10.00:

Tølløse Kirke

St. Bededag 17. maj kl. 10.00 v. Lene Hjære Østergaard
Kildedamsskolen
Serina Malou Dacooper
Laura Klinje Bager
Rikke Selchau-Hansen
Cecilie Gilsager
Dicte Ejby Rasmussen
Niklas Eiberg Ibsen
Nomi Rindel Sahl Kristiansen
Noah Jørgensen Stentoft’
Clara Birch Pedersen
Freja Cornelia Petersen
TPOE
Selma Meldgaard Kjær
Jonas Jeppesen
Sofie Amalie Andersen
Lucas Enoch Sønderbye
Rasmus Korsgaard
Anna Korsgaard
Oskar Emil Hansen Rhode
Christine Marie Hansen
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Tølløse Kirke

Konfirmationer

St. Bededag 17. maj kl. 12.00 v. Lene Hjære Østergaard
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TPOE
Noah Flygstrup Nørgaard
Benjamin Tadros Olskær Hvid
Nikolai Dahl
Anna Meyer
Kristine Meyer
Julia Møller Jensen
Celina Christophersen James
Casper Rix Hansen
Iben Blok Nielsen
Ditte Klitgaard Hansen
Noah Rygaard Nielsen
Rasmus Mathis Gøtje Jørgensen
Mathias Bjæverskov Hemmingsen
Ida Hammer Sonne Nielsen
Tobias Schønecker
Lasse Gert Galsgaard Kofoed
Maia Bjerregaard Lerche

Tølløse Kirke

søndag 19. maj kl. 11.00 v. Ole Bach Piekut
Sejergaardsskolen
Christian Stockholm Kristensen
Katrine Vestergaard
Jannick Torp
Selma Rasch Binozi
Isabella Føhns Hutchinson
Noah Berg Pedersen
Caroline Hjortaa Stensnæs
Lukas Emil Egholm Rasmussen
Lærke Ravnholt Jensen
Caroline Sofie Poulsen
Nicoline Holm Jørgensen
Lærke Kronhøj Valentin
Lousie Poulsen
Patrick Bjerregaard Andersen
Alberte Puch Zedler

Tølløse Kirke

Kristi Himmelfartsdag,
30. maj kl. 11.00 v. Lene Hjære Østergaard
Hjortholmskolen
Patrick Bjerregaard Andersen
Sarah Sofie Kristensen
Bastian Erik Høholt Larsen
Rasmus Steen Larsen
Celina Scholer Luthman
Fie Nielsen
Oliver Bøgdahl Petersen
Asger Moos Kühle

Ugerløse Kirke

Søndag den 5. maj kl. 10.00
Kenneth Heine Peitzsch Møller
Mads Mikael Bang Helmer
Gustav Lykke Brandenburg
Signe Dorthe Petrine Svilling
Smilla Kjær Barkum
Theodor Rath Rosenvanger
Astrid Elkrog Kruuse
Chris Kolbe Birch Andersen
Christian Bing Poulsen
David Skovgaard Larsen
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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: Anne Gisselø, tlf. 22 64 48 21
graver1@outlook.dk. Træffes ikke mandag.
Graverkontor Kr. Eskilstrup: Toni Bøgelund, tlf. 24 47
05 76
ke-kirkegraver@mail.dk. 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.

Sognepræst, Ole Bach Piekut:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 53 37.
E-mail: obp@km.dk. Træffes ikke mandag.
Sognepræst, Lene Hjære Østergaard:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 24 47 70 78.
E-mail: lhh@km.dk. Træffes ikke mandag
Ved præstens ferie- og fridage henvises til kollega på
telefonsvarer.
Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Facebook: Tølløse kirke
Graverkontor: Nybyvej 12, 4340 Tølløse. tlf. 21 73 47
22. Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12.00-12.30.
Kirketjener: Tlf. 40 41 00 92
Menighedsrådsformand, Carsten Bo Hansen:
Buskebjerggård, Tjørnedevej 62, Tjørnede, 4340
Tølløse, tlf. 20 12 45 09. E-mail: buskebjerggaard@
gmail.com
Kirkeværge, John Abrahamsson,
Dalvænget 91, Tølløse, tlf. 25 77 62 30,
E-mail: joab1@live.dk

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

UGERLØSE
Sognepræst, Sara Mikaelsson:
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 80 74 eller
mobil 26 84 67 91. E-mail: sym@km.dk.
Træffs ikke fredag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til 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 12 og 12.30.
E-mail: administrationschef@mail.dk
Menighedsrådsformand, Niels Weinreich:
Lilleskovvej 25, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 84 30 eller
mobil 28 80 04 30. E-mail: nw@ditobus.dk
Kirkeværge, Gitte Jensen:
Abildhaven 35, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 82 05.
E-mail: gittej@privat.dk
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