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Juleeventyr
Der var engang en mand som hverken troede på jomfrufødslen eller opstandelsen. Ikke engang Gud troede
han på. Han boede med sin familie på
en gård. Hans kone var en gudfrygtig
kvinde med troen intakt, og hun insisterede på at opdrage deres fælles
børn i den samme kristentro, der havde været hendes støtte livet igennem.

M

anden var ofte efter hende og gjorde nar
af hendes tro. ”Det er jo latterligt” sagde han. ”Hvorfor skulle en Gud dog fornedre
sig selv og blive et simplet menneske som en af
os? Det er en åndsvag historie for kvinder og
syge børn”, sagde han.
En tidlig søndag morgen sneede det kraftigt.
Manden var alene på gården da hans kone og
børn var kørt i kirke. Vejret udviklede sig til
snestorm og manden satte sig foran pejsen
mens uvejret buldrede udenfor.
Pludselig hørte han et tungt bump mod ruden, så et mere, og et til. Han kiggede ud af
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vinduet men kunne intet se. Han tog frakken
på og gik ud for at bedre at kunne se. På marken, nær gården, så han en stor flok gæs. De
var på vej sydpå mod varmen, men stormen
havde blændet dem og med sin voldsomhed
tvunget dem ned på marken. De var strandede på den frosne mark uden føde, uden vand
og ly for den voldsomme snestorm, og de baskede hjælpeløse rundt i cirkler. Manden følte
medlidenhed med dem og ville hjælpe gæssene. ”Laden” tænkte han. Den er varm og der
er læ. Jeg må få dem derind. Han åbnede ladens porte og ventede på at gæssene skulle finde ind i ly og varme.
Han ventede på at de skulle få øje på laden,
men intet skete. De så ikke den åbne port og
laden med dens varme og læ. Manden gik tættere på gæssene og forsøgte at henlede deres
opmærksomhed på laden, men det hjalp ikke.
Tværtimod bakkede gæssene væk fra ham i
frygt. Han gik ind i huset efter brød, brød det i
mindre stykker og lavede et brødspor fra flokken af gæs og hen til laden. Heller ikke det hjalp.
Manden begyndte at blive frustreret og
prøvede at skræmme gæssene i retning af laden ved at baske med armene, råbe og hvisle.
Gæssene gik i panik og flygtede i alle retning-

er. Intet han gjorde kunne få dem i nærheden
af laden og den åbenlyse tryghed den tilbød.
”Hvorfor følger de ikke efter mig” tænkte han.
”Kan de dog ikke se at den eneste mulighed
for at leve frit i læ for uvejr og død er laden?
Hvordan skal jeg dog vise dem den rette vej så
de går ind til deres frelse?”
Han tænkte sig om og indså at gæssene aldrig ville følge efter et menneske. Manden
sagde til sig selv ”Hvordan i alverden skal
jeg frelse dem? Den eneste mulige måde ville
være, hvis jeg kunne blive som en af dem. Så
ville de følge mig og finde vej til frelse.”
Dette lille eventyr er julens historie, fortalt
med gæs og en enkelt mand som statister, et
hus og en lade som rekvisitter. Helt enkelt. Og
egentlig er det meget mere end det. For det er
også hele biblens historie fra skabelse til åbenbaring, begyndelse til slut der kort genfortælles blot med helt andre ord.
For den almægtig Gud, der elsker sit menneske som en fader elsker sit barn gør det, som
manden med gæssene ikke kunne. Gud vælger
at afgive sig al sin magt og blive som en af os,
i barnet i krybben julenat. For hvordan viser
man nogen noget, hvordan lærer man bedst
noget fra sig og deler ud af sin glæde. Det kan
lange manualer ikke klare, der er kun en vej
og det ved at dele dagligdag og virkelighed og
møjsommeligt, slidsomt med eget eksempel
gå i det samme sko, af den same rute som den
man vil vise den rette vej. Ligegyldig hvor forskræmte og forvirrede vi løber omkring, ligegyldig hvor hårde storme der slår os til jorden

vi møder i vore liv, så er glæden jordens gæst
i dag. Den almægtige Gud har besøgt sit folk.
Dig og mig. Aldrig i evighed skal vi stå som
gæssene på marken og kigge ind på ladens lys,
varme og læ. For i Jesus Kristus gik Gud foran
os og viste vej.
Det er julens fantastiske sandhed. At vores
historie ikke slutter med at vi står som gæssene på marken i kulde og nød og kigger forskræmte mod lyset og trygheden fra laden.
For barnet i krybben viser os vejen hjem. Det
er hvad kristendommen handler om. At vi er
givet et hjem. Med al den tryghed der hører
hjemmet til, og med al det ansvar det indebærer at deltage i husholdningen. Hjemmet er
der hvor det alt begyndte, og hvor alt vil slutte.
Når vi kommer til kirke juleaften er det fordi
vi bevidst eller ubevidst længes efter det hjem
- for ethvert menneske længes efter det sande
hjem. Og længes kan man kun efter det som
virkelig findes. Se det er det sande eventyr.

”Thi således elskede Gud
verden, at han gav sin enbårne
søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv.”
Joh. 3,16
Glædelig jul.
Ole Bach Piekut
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Julen varer
Julen varer længe, men varer den længe nok? Ja, næsten råber jeg, når nålene rasler af træet, når juledekorationerne ser trætte ud, og jeg har spist
julesmåkager siden midt i november.
Men jeg tror, jeg tager fejl.

H

vornår ved du, du er opvokset i en præstegård, blev en række præstebørn spurgt
i en avisartikel, og et af svarene var: ”Når du
over for kammerater insisterer på, at julen varer til Helligtrekonger”. Det er gammel tradition at regne med de 12 juledage, hvor Helligtrekonger så er afslutningen. En tradition, som
stadig lever nogle steder, og nok blandt andet i
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en del præstegårde.
Og jeg, der ikke er vokset op i en præstegård,
men med at al jul skulle ud inden nytår, har
lært, at der er noget om snakken. Julen varer
alt for kort, hvis vi pakker den væk og stopper
den ned i kassen på loftet, når de første juledage er ovre. Det er godt med noget efterklang
af julen.
Efter en bryllupsfest går man jo heller ikke
direkte tilbage til trist hverdag fra dag et. Der
er hvedebrødsdage – dage hvor man stadig er
høj efter brylluppet og bærer festen med ind i
det, der nu helst skal blive en forvandlet hverdag, hvor kærlighed og glæde er fortegn.
Det er ikke anderledes med julen. Alt det
bedste ved jul, glæden ved at ville glæde andre,
ensomheden der brydes af gode besøg, kontakten til gamle venner, fællesskabet, vi kan

længe
mærke op til jul – i børnehaven, på arbejdet, i
bofællesskabet, på Facebook -, julegudstjenestens magi, traditionerne, maden vi har givet
os tid til at lave – det skal ikke pakkes væk.
Det skal vi bære med ind i alle januars triste
tirsdage, onsdage osv.
I julen sætter vi stjernen på træet, som der
står i Peters jul om juletræet:

”…og højt i toppen
den gyldne stjerne!
Ja, den må skinne,
thi den skal Minde
os om vor Gud”.
Og selvfølgelig skal juletræsstjernen pakkes
ned, men det, den og julen mindede os om
og kaldte frem i os, skal ikke væk og på loftet.
Julens væsen er lys i mørket. Det er en lysende stjerne på himlen i det aller tætteste mørke.
Det er et nyt håb i en verden, der længes efter
bedre tider. Det er en kold tid, som vi lever i,
sang Kim Larsen, og julen er modtrækket. Julen er varme. Den er strålende barneøjne, gensyn mellem venner, magi og glæde og salmer.
Den er himlens morgenrøde, der lader sig
føde på jorden. Den er vores liv sat i sammenhæng med Gud. Den er vores liv som en gåde,
der hører hjemme hos Gud. Den er den mørke nattehimmel – ikke som en iskold kosmisk
ligegyldighed – men som en dejlig lystfyldt
himmel med gyldne stjerner, der lader os ane,
at vi aldrig er alene, for Gud er der altid.
Ved lige at strække julen til Helligtrekonger
giver vi den og os selv en mulighed mere for
i ro og fred at få den med ind i en forvandlet
hverdag, hvor kærlighed og glæde er fortegn.
Lise Trap
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Jul i

GRØNLAND
I Danmark er julen blevet fejret i
umindelige tider, oprindelig som en
solhvervsfest, der med kristendommens komme blev forvandlet til en
fest for Jesusbarnets fødsel. Med julen fejredes ikke blot det nye år, man
fejrede også et tidehverv, nemlig at
Frelserens tid nu var kommet.

I

Grønland, hvor solen (bortset fra de sydligste egne) holder sig borte i ugevis, længst
mod nord fra slutningen af oktober til hen i
marts-april, var der i den gamle tid ingen som
tænkte på fest midt i mørketiden. Man krøb
sammen i langhuset og prøvede at holde sulten og kulden fra døren, mens vinteren slæbte
sig af sted. Den første dag, hvor solen omsider
lod sig se over kimningsranden, var en længe
ventet festdag, hvor alle mand var af huse for
at fejre, at solen endnu en gang havde forbarmet sig over det dybfrosne land. Man glæder
sig stadig over solens tilbagekomst, og i flere
byer og bygder går alle indbyggere i samlet
trop op på et bestemt højtliggende punkt for
at hilse solens første stråler efter vintermørket.
Men det er julen, som er den store fest, og sådan har det været i snart 300 år.
Julen kom til Grønland med kristendommen, som blev prædiket første gang i 1721
af den dansk-norske missionær Hans Egede,
fra 1733 bistået af missionærer fra den tyske
herrnhuterbevægelse, som vi her i den sydlige del af kongeriget kender fra Christiansfeld i
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Sønderjylland. Ud af dette dansk- norsk-tyske
miks kom en række juletraditioner, som med
ubetydelige afvigelser holdes i hævd overalt fra
syd til nord og fra øst til vest i det mægtige,
men tyndt befolkede land.
Det begynder om eftermiddagen den første
søndag i advent, hvor julestjernen bliver tændt
i vinduerne i alle grønlandske hjem. I Nuuk,
hvor jeg har tilbragt 13 vintre, løfter stemningen sig flere grader, når tusinder af orange og
røde julestjerner – egentlig en herrnhutisk opfindelse, som kan føres tilbage til 1770erne –
pludselig tændes og skinner én i møde overalt,
hvor man vender sig hen. Julen er begyndt, og
i Grønland varer den dejligt længe, helt frem
til Helligtrekongersdag den 6. januar; først da
bliver julestjernen slukket og pakket væk.
Juletræet, der dukker op i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet (det første, man har
underretning om, blev tændt på Holsteinborg
ved Skelskør 1808), kom til Grønland midt i
1800-tallet, hvor det først kom i brug i danske
embedsmands- og præstehjem,. Herfra bredte
skikken sig ud i det øvrige samfund og er i dag
fast indarbejdet overalt.
Der var i Grønland det særlige problem, at
der ikke vokser træer, og at alt træ enten er
drivtømmer fra de sibiriske skove eller importeret. Indtil et godt stykke efter Anden Verdenskrig var friske juletræer praktisk talt uopdrivelige i Grønland. Grønlandsskibene var
ikke nær så store som i dag og havde andet
at sejle med på deres farefulde tur hen over
Nordatlanten end juletræer. Det førte til, at
man – ikke bare i grønlandske, men også i
danske hjem – lavede juletræer af pæle eller

En af Nuuks mange tusinde julestjerner en tidlig eftermiddag i december. I baggrunden skimtes Godthåbsfjorden og den grønlandske skærgård. Skæret efter den
lave vintersol oplyser endnu nogle minutter himlen og vandet mod sydvest.
kosteskafter, som der blev boret huller i. Heri
indsattes enebærgrene, hvorpå julepynt og lys
forsigtigt kunne placeres. Den form for juletræer kendes langt op i 1960erne, men er i dag
forsvundet, bortset fra domkirken i Nuuk og
enkelte andre steder, hvor de fastholdes af pietet og som minde om et mere beskedent, mindre fordringsfuldt Grønland af i går.
Som i Danmark går alle i kirke juleaftensdag om eftermiddagen, hvor præsten læser juleevangeliet og menigheden synger de kendte
julesalmer, der alle er oversat til grønlandsk.
Herefter bevæger man sig hjemefter under
stjernerne og det flammende nordlys – hvis da
ikke lige sneen vælter ned eller det blæser 20
sekundmeter – for at samles om julemiddagen
og juletræet.
Den ’rigtige’ julegudstjeneste finder sted
tidligt julemorgen, hvor menigheden møder
op i nationaldragt – et betagende syn, særligt
hvis det er tyst og sneen ligger meterhøjt. Den
fuldt oplyste kirke er stuvende fuld og alle lytter opmærksomt på præsten, der i Grønland
ofte taler længe, mens de tålmodigt venter på
højdepunktet, som er afsyngelsen af den særlige grønlandske julesalme Guuterput qutsinnermiu (Om englenes sang julenat). Både

tekst og melodi skyldes den grønlandske salmedigter og seminarielærer Rasmus Berthelsen (1827-1901), der i et strålende syn – således fortæller han selv – så engle bevæge sig
op og ned mellem himmel og jord julenat. Efter første vers tier orglet, forsamlingen rejser
sig højtideligt, og resten af den lange salme
afsynges a capella, langsomt og med stigende
følelsesmæssig intensitet. Tårerne strømmer
ned ad kinderne på mindst halvdelen af de tilstedeværende, og man skal have et hjerte af
sten for ikke at blive grebet af dette på én gang
storslåede og dybt bevægende sceneri.
Kender man ikke Guuterput, men har lyst
til at høre den og måske også til at vide lidt
mere om julen i Grønland, kan man åbne for
fjernsynet og se ”Julehilsen fra Grønland,”
som også i år sendes på DR1 et par dage før
Jul. Denne traditionsrige udsendelse, der som
radioprogram går helt tilbage til 1932 og dermed indtager pladsen som verdens ældste
stadig eksisterende radio/tv-program, slutter
med, at de tilstedeværende rejser sig og arm
i arm beruser sig i Rasmus Bertelsens elskede
julehymne.
Kathrine Kjærgaard
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FEBRUAR

er mere end 28 dage
Den måned på året, hvor flest har
noget at gøre, og som flest knytter
sig til, må være december.

A

lle forbinder noget med december. Der er
traditioner, som skal holdes i hævd. Der
er mange gøremål og planer, som skal kulminere til jul. Og knapt er det hele overstået førend vi begynder at tænke på årets sidste aften,
som også helst skulle være noget særligt i forhold til alle de andre aftener på året.
Hvis december er den mest ”hypede” – den
umiddelbart mest indholdsrige – måned på
året, så må februar være den mest oversete
måned på hele året. Januar ligger i kølvandet
på december og bruges til at sunde efter det
gamle år – og besinde sig på et nyt år. Og januar tager sig selv alvorligt og lægger ud med
at bruge hele 31 dage af året, selvom mange
bare gerne vil hurtigt igennem januars mørke
og kulde. Februar, derimod, har ikke umiddelbart så meget at bryste sig af.
Der er som om, at februar kommer lidt
”halsende” efter den lange januar. Ikke rigtig
december-kold, men måske alligevel med sne
eller slud. Årets korteste måned er klemt inde
mellem efterdønningerne fra december og det
spirende forår i marts, hvor anemonen kaster
sin glans over både sang og skovbund. I 2019
har februar ikke engang Fastelavn i kirken at
glæde sig over. ”Derimod må februar nøjes
med at være den måned, hvor kirken begynder
at tælle ned til påske – men det er nu heller
ikke så lidt endda.”
Hvis man skulle skildre februar på et billede kunne det være det tomme rum mellem to
SIDE 8

mennesker, der står og kigger hver sin vej; én
der kigger tilbage mod jul – og én, der kigger
frem mod påske.
Mennesker kan føle det, som om de var februar. Når vi mister et menneske, som står os
nær, så trækker minderne os måske tilbage i
noget, der var – men vi skal leve fremtiden
med noget, der ikke er. Vi kan føle os oversete,
glemte og fortabte mellem to tider, fortiden og
fremtiden. Alt omkring os går fremad, mens vi
bare forsøger at finde fodfæste i et ”nu”, hvor
gode minder samtidig føles som tunge minder
at bære. Det, der før løftede os op, kan føles
som møllesten om halsen, når sorgen tynger.

Men februar har mere til os, end 28 dage i kalenderen. Den peger selv tilbage på julen og
frem mod påsken. Som en trinbræt mellem jul
og påske sørger den for, at vi ikke skal miste
håbet for fremtiden eller troen på lyset.
Februar bærer os, når vi har mest brug for
det, fra Guds komme iblandt os og hen til
Hans ultimative offer for vores skyld.
Ydmygt står februar og venter på, at januars
mørke slipper sit tag i os, så lyset igen kan vinde frem i vores liv. Februar er ikke et tomt og
meningsløst mellemrum, men peger selv frem

”Ydmygt står februar og venter
på, at januars mørke slipper sit
tag i os, så lyset igen kan vinde
frem i vores liv. Februar er ikke et
tomt og meningsløst mellemrum,
men peger selv frem mod påskens
under – og det evige liv”.

mod påskens under – og det evige liv. Og når
vi forelsker os i de første solstråler og tænker
”Nu bliver det endelig forår”, så står februar
som en anden Johannes Døber siger; ”Det er
ikke mig, I har ventet på. Ham, der skal komme en anden!”
For den anden der skal komme, betyder
mere for os end, at vi kan smide de tykke trøjer
og så småt begynde at nynne om anemonen.
Den, der skal komme, er Kristus. Og Kristus
skal give os det evige lys, når han i påsken giver sig i døden for at vi mennesker ikke skal
blive væk i mørket.

Kristus kommer til enhver, der spejder efter
lys – enhver, der mærker mørket tvinge sig ind
på livet af sig – enhver, der håber på noget, der
er større end de dage og tider, som vi lever i.
Og til enhver siger Kristus: Kom til mig, alle
I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile.
Takket være februar kan vi glæde os – for
uden februar var der ikke nogen, der kunne
vise os vejen til lyset og påsken og evigheden.
Februar er mere end bare 28 dage i kalenderen – meget mere!
Mads Zachodnik
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Ny præstekollega til Tølløse

LENE HJÆRE
ØSTERGAARD
S

om I nok kan regne ud, så glæder jeg mig
utroligt meget til at skulle arbejde som
præst i Tølløse. Jeg kender Tølløse fra min
ungdom og studietid, og har altid godt kunne
lide byen med de mange skoler. Det var lidt et
tilfælde, at jeg så, at menighedsrådet søgte ny
præstekollega til Ole Bach Piekut.
I mere end 22 år har jeg været præst i en meget aktiv udadvendt kirke i København, og
det har jeg været utrolig glad for. Men de sidste par år har jeg mærket, at jeg egentlig godt
ville at være præst et andet sted også. Da jeg
så de ønsker menighedsrådet havde for fremtiden – familiearbejde, ungdomsarbejde og
lyst til at prøve kræfter med lidt anderledes
gudstjenester ind i mellem – så kunne jeg
bare mærke, at her ville jeg elske at arbejde
som præst. Og det blev bekræftet for mig ved
mødet med de mennesker, der er bakker op
om kirken i Tølløse. Ligetil og gode mennesker. Det er skønt at mærke i en tid, hvor helt
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almindelig tillid til hinanden, godt kan synes
at være gået lidt af mode.
Jeg tænker, I også gerne vil vide noget om mig
personligt. Jeg er gift med Niels Jørgen Østergaard, præst i Islev kirke, Rødovre. Sammen
har vi to drenge på 10 og 16 år. Vores yngste
søn er multihandicappet grundet en hjerneskade opstået på grund af en lægefejl, da han
blev født. Han bor hjemme og er også på aflastning 6 døgn om måneden. Han er en skøn
lille dreng – og hans storebror er bare den
bedste unge mand, man kan tænke sig.
Begge min forældre er døde – min far da jeg
var 9 år og min mor for knap 3 år siden. Jeg er
kommer af en præsteslægt på min mors side,
der går 7 generationer tilbage fra far til søn.
Min far var forsker og ingeniør, men min morbror var præst, og vi kom meget i hans hjem
som børn – ligesom det også var naturligt for
mine forældre, at vi kom i kirken jævnligt.
Men bordbøn bad vi ikke. Min far sagde: ”Det
er for meget at ulejlige Vor Herre for et stykke
med kødpølse”.

Lene Hjære
Østergaard indsættes
ved gudstjenesten
den 6/1 kl 14.00.
Efter gudstjenesten
er alle inviteret til
sammenkomst i
præstegårdssalen

Nu ikke mere om mig. Jeg glæder mig til at
møde jer og til arbejdet.
Lene Hjære Østergaard.
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTETIDER
9. december
2. søndag i advent
16. december
3. søndag i advent
23. december
4. søndag i advent
24. december
Juleaften
25. december
Juledag
26. december
Anden juledag
30. december
Julesøndag
31. december
Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag
6. januar
Helligtrekongers søndag
13. januar
1. søndag efter h. 3 k.
20. januar
2. søndag efter h. 3 k.
27. januar
3. søndag efter h. 3 k.
3. februar
4. søndag efter h. 3 k.
10. februar
Sidste søndag efter h. 3 k.
17. februar
Septuagesima
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Zachodnik 10.00

Piekut 10.15
De Ni Læsninger
Ringsing-Pedersen 10.00

Zachodnik 14.00
Zachodnik 15.30
Zachodnik 10.00

Ringsing-Pedersen 16.00
Piekut
Piekut 10.00

Kjærgaard

Zachodnik 10.0

Ringsing-Pedersen 14.00
Salmesangsgudstj.
Ringsing-Pedersen 10.00

Kjærgaard

Zachodnik 13.00

Piekut 14.00
Nytårsgudstj.

Kjærgaard

Zachodnik 14.00

Mikaelsson

Zachodnik 10.00

Østergaard 10.00
Indsættelse
Piekut 10.00

Zachodnik 10.00

Østergaard 10.15

Mikaelsson

10.00

Østergaard 16.00

Krogsgaard

Piekut 19.00

Mikaelsson

Zachodnik 10.00

Piekut 14.00
Kyndelmisse
Østergaard 10.00

Zachodnik 10.00

Piekut 10.15

Mikaelsson

Trap 10.00

Kr. Eskilstrup

Kjærgaard

Kjærgaard

Kjærgaard

Mikaelsson

Mikaelsson

EVANGELIELÆSNINGER
9. december
Luk 21,25-36
16. december
Matt 11,2-10
23. december
Joh 1,19-28
24. december
Luk 2,1-14 / Matt 1,18-25
25. december
Luk 2,1-14
26. december
Matt 23,34-39
30. december
Luk 2,25-40
31. december
Luk 2,21
1. januar
Luk 2,21
6. januar
Matt 2,1-12
13. januar
Luk 2,41-52 / Mark 10,13-16
20. januar
Joh 2,1-11
27. januar
Matt 8,1-13
3. februar
Matt 8,23-27
10. februar
Matt 17,1-9
17. februar
Matt 20,1-16

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)
· kl.
10/1
(N.N)
Torsdag
kl. 18-20
· Fredag
18-21
· Lørdag·kl.14/2
9-14 (Piekut)
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Adventsandagter
Stress er en folkesygdom
– og december kan i sig
selv øge fornemmelsen
af ikke at nå det hele og
måske slet ikke det vigtigste. Til alle, der gerne vil
mærke ro midt i al travlhed, er adventsandagterne i Kirke Eskilstrup Kirke et tilbud.
Forberedelse til selve
julen – ikke i form af flere
frokoster, mere indkøb,
mere travlhed, men mere
i form af et dybt åndedrag midt i en hektisk tid.
Salmer, bøn, læsning,
musik og stilhed - hver
tirsdag og torsdag i
adventstiden kl. 19.00ca.19.25. Første gang
tirsdag d. 4. december,
sidste gang torsdag d.
20. december.

Musikgudstjeneste
Første søndag i advent fejres
i Soderup kirke med musikgudstjeneste med Ensemplet
Meermusik der bidrager med
en blanding af danske og engelske julesange.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.
Soderup Kirke d. 2.
december kl. 14.00.

Nyt fra Soderup
Efter at have været ansat som
graver i Soderup siden 2005
har Henrik Schoubye valgt at
søge nye udfordringer. Henrik holdt op pr. 1. november,
og vi siger tak for de mange
år her og ønsker Henrik alt
det bedste og god vind i de
nye omgivelser som leder på
en større kirkegård i Københavnsområdet.
Vi håber på, at en ny graver
hurtigt bliver ansat, men indtil da vil alle arbejde på, at geSIDE 14

nerne bliver så få som muligt,
selvom vi i en periode mangler en graver.
Som mange vil have opdaget,
er Soderup Kirke genåbnet
efter en periode, hvor orglet
har været taget ned og er blevet renset. Om præstegården
er der i skrivende stund ikke
noget nyt, men der arbejdes
fortsat på sammen med diverse fagfolk at finde den bedste
løsning.

MEDDELELSER
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Årets julekoncert med
Morten Kargaard Septet
Morten Kargaard Septet består af en række top musikere
fra den klassiske scene blandt
andet Copenhagen Phil, Det
Kongelige Kapel og DR Symfoni og fra den rytmiske scene.
De har givet koncerter
rundt omkring i Europa, spillet på festivaller og spilles
jævnligt på DR P2. Anmelderne har om deres musik

brugt ord som ”en unik oplevelse”, ”originalt værk på den
danske musikscene” og ”musik til rendyrket nydelse”.
Fri entré. Mulighed for at give
et bidrag til Kirkens Korshær.
Dørene åbnes kl. 15.30.
Soderup Kirke, søndag
d. 9. december kl. 16.00.

Helligtrekonger
Julen varer ikke til påske, men
til Helligtrekonger. Det fejrer vi ved gudstjenesten hellig
tre kongers søndag i Soderup
kirke. Kirkens store juletræer
tændes for sidste gang i denne jul. Harpeklangen vil tone,
når harpenist Maria Boelskov

Sørensen slår strengene an,
og vi vil i løbet af gudstjenesten synge alle 19 vers af
Grundtvigs dejlige salme Dejlig er den himmel blå.
Soderup Kirke søndag
d. 6. januar kl. 17.00.

Julemøde
Traditionen tro er der
julemøde i konfirmandstuen med julesange
og kaffe med æblekage.
Foredragsholder den dag
er Anne Kathrine Clausen, der er korshærspræst
i Holbæk, der gennem
sit arbejde møder mennesker, der holder jul på
andre betingelser end de
fleste - psykisk syge, ensomme, misbrugere og
hjemløse. Denne eftermiddag fortæller hun om
Kirkens Korshærs arbejde i Holbæk, om sine opgaver og oplevelser, og
om de skæbner, hun møder i sit arbejde.
Kirkens Korshær er en
privat, social hjælpeorganisation med rod i folkekirken, og organisationen
har eksisteret siden 1912.
Kirkens Korshær arbejder de steder og blandt
de mennesker, hvor ingen
andre vil være. Her bliver
ethvert menneske mødt
med nærvær, omsorg og
respekt.
Konfirmandstuen i
Soderup onsdag d. 5.
december kl. 14.30.
SIDE 15
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Åben kirke

Kast fortøjningerne
og tag med til
Middelhavet

Igen i år slår vi kirkedøren op på vid gab og i
år er det i Kirke Eskilstrup, vi inviterer til en
aften med og om lokalt engagement. En aften
med en række 10 minutters oplæg fra lokale
folk om alt fra ølbrygning og ”Jesus fra Jylland”(= Steffen Brandt) til etiske overvejelser
om dyreforsøg og meget mere.
Tanken er, at man kan være der hele aftenen
eller man kan komme og gå, som man synes.
Der vil være vin og vand, og der vil være snakkepause mellem hvert indslag.
Kirke Eskilstrup Kirke onsdag
d. 16. januar fra kl. 19.00 – 21.30.

Med denne overskrift vil forfatter Malene Wilken tage os med til Middelhavet.
Malene og hendes mand gjorde alvor
af drømmen og sejlede på langfart i lidt
over to år med deres to små børn. Foredraget er for både landkrabber og sejlere
og alle andre, der i al fald for en eftermiddag er klar til at tage med til Middelhavet.
Konfirmandstuen i Soderup,
onsdag d. 9. januar kl. 14.30.

Jeppe Aakjær
Mange kender mindst to digte af den store jyske digter:
”Stille, hjerte, sol går ned” og
”Jens Vejmand”, men hvem
var egentlig mennesket bag,
hans barndom og ungdom,
og hvilken politisk betydning
fik hans værker? Hvem og
hvad gjorde Jeppe Aakjær til
digter, og hvilke forfattere og
kulturpersonligheder var med
til at påvirke hans skrivestil?
SIDE 16

Med udgangspunkt i Jeppe Aakjærs selvbiografi giver
sanger Jeanett Ulrikkeholm
svarene. Der synges udvalgte
sange, som Jeannet Ulrikkeholm akkompagnerer på guitar, lut og cello. Publikum er
med på mange fællessange.
Konfirmandstuen i
Soderup, onsdag d.
23. januar kl. 14.30.
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Giv en hånd – og kom med
dine rester af stearinlys
Stumper af stearinlys
kan lægges i våbenhusene. De bliver afhentet, smeltet om, solgt,
og pengene går til nødhjælp i Afrika.

Simon Spies
En eftermiddag med den fantastiske historie om en lille såret dreng, der i mange henseender blev en stor mand.
Dagens foredragsholder er
Thomas Sloth, Kirke Eskilstrup, engageret og veloplagt,
sådan som vi kender vores lokale foredragsholder, som vi
er heldige igen at få besøg af.
Konfirmandstuen i
Soderup, onsdag d.
6. februar kl. 14.30.

OBS:
Da både Lise Trap og Mads Zachodnik er fraværende i
perioden 26. januar til 4. februar henvises ved bisættelse/
begravelse til Holbæk provsti, tlf. 5780-2870.
I ugen før og efter varetages begge pastorater af Mads
Zachodnik, i Lises Traps fravær.
Ved gudstjeneste den 27. januar henvises til Kr. Eskilstrup Kirke, hvor sognepræst Line Krogsgaard fra Sdr.
Jernløse afholder gudstjeneste kl. 9.00 og ved gudstjeneste den 3. februar henvises til St. Tåstrup Kirke, hvor sognepræst Ole Bach Piekut afholder gudstjeneste kl. 10.00.
Ved behov for kørsel henvises til kirkebilen.

Nu kan
Dannebrog
vaje ved
Soderup Kirke
Der er rejst en flagstang
ved Soderup Kirke, hvilket er noget, som mange
længe har savnet.
Flagstangen har en
særlig baggrund, idet den
er doneret posthumt af
Svend Erik Holst Jensen,
der boede i Bakkehuset i
Soderup lige over for kirken. Svend Erik havde
ønsket, at der til hans bisættelse i stedet for blomster blev samlet ind til
den flagstang, også han
havde savnet ved kirken.
Også selve flaget har en
særlig baggrund. Det var
det flag, der dækkede kisten, da Mette Teilmann,
som blev dræbt ved et
terrorangreb i Afghanistan, kom hjem. Mette
Teilmann, der opvokset
i sognet og konfirmeret
i Soderup Kirke, var udsendt af Udenrigsministeriet og arbejdede for
Europol i Kabul. Bente
Nielsen, Mettes mor, har
doneret flaget.
SIDE 17
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Når traditionerne
flytter hjemmefra
Tirsdag den 11. december
kl. 19.00. Med sognepræst
Torben Poulsen
Traditioner giver tryghed og
glæde. Traditionerne føles
som noget gammelt og uforanderligt. Men hvad sker der,
når danske traditioner flytter
til udlandet? Eller en dansk
familie skal fejre thanksgiving
i USA?
Kom og hør et underholdende og tankevækkende foredrag om, hvad traditioner kan
betyde for et menneske, når
man er den eneste, der holder
dem i hævd. Og hvordan ser
man på egne traditioner, når
andres trænger sig på?

Torben Poulsen har været
sømandspræst i 12 år i New
York inden han kom til Dan-

mark igen, hvor han har været
præst siden 2005.

Lucia-optog og Børnekirke
Torsdag den 13. december kl. 17.00
Korpigerne samles og går luciaoptog i
kirken, når vi holder en kort og børnevenlig gudstjeneste. Vi synger også
nogle julesalmer inden vi går over i menighedshuset og spiser sammen.
Det er gratis at spise med. Men af
hensyn til madlavning og borddækning skal man tilmelde sig hos præsten
(maz@km.dk) eller organisten (dengodevej@gmail.com) senest tirsdag den
11. december kl. 18.00.
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Nytårsgudstjeneste
– lad Nytåret begynde i kirken!
Mandag den 31.
december kl. 15.00
Efter gudstjenesten er kirken vært ved et glas champagne og kransekage i
menighedshuset. Alle er
velkomne til at komme og

starte nytårsaften i kirken,
hvor vi siger tak for det forgangne år – og ønsker hinanden et godt nyt år.
Denne gudstjeneste afløser gudstjenesten 1. januar,
hvor der i stedet henvises
til nabokirkerne.

Solokoncert
Violinist Loussine Azizian,
torsdag den 3. januar
kl. 19.00
I januars mørke byder kirken
dig indenfor til en stemningsfyldt koncert med et smukt
instrument – med toner, der
kan lyse op i sind og sjæl.
Den dansk-armenske violinist, Loussine Azizian
(f.1986), bor til daglig i Norge, men er internationalt efter for sin klang, intensitet og
virtuositet både som solist og
som kammermusiker. Allere-

ST. TÅSTRUP

Skumringsgudstjeneste
Søndag den 23.
december kl. 17.00
Julen står for døren. Og
lillejuleaften kan opleves som ”stilhed før stormen”. Men helt stille
bliver det ikke. Salmer,
orgelmusik og læsninger fra Bibelen tilbyder os
at falde til ro og finde en
fredfyldt stund, hvor tro
og tanker kan få plads.

de som 17-årig vandt hun sin
første internationale musikkonkurrence - 1.pris ved den
prestigefyldte Jeunesses Musicales konkurrence i Bucharest, Rumænien.
Kandidat- og solistuddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og
Universität für Musik und
darstellende Kunst, Wien.
Som et led i sine studier har
Loussine deltaget i masterclasses med flere af verdens
mest anerkendte professorer.
Der er gratis adgang.
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Danskernes hævn
Onsdag 6. februar kl. 19.00.
Med sognepræst Nils Holger Ellekilde
Efter 2. verdenskrig var danskernes hævntørst stor. Ikke bare mod dem, der havde
samarbejdet med besættelsesmagten. Men
man hævnede sig også på civile tyske kvinder og børn, på gamle og på syge, udmarvede mennesker. Store skarer af tyske flygtninge kom hertil i 1945 både før og efter
befrielsen. Heraf var tusinder af børn, mange af dem uledsagede, idet deres forældre
dels var døde og dels var blevet skilt fra
dem. Man nægtede dem lægehjælp, og de
fik ingen ordentlig mad. Da der var flest, var
der 250.000 tyske flygtninge interneret i en
lang række lejre med pigtråd om og bevæbnede danske vagter med ordre til at skyde,
hvis nogen forsøgte at slippe ud. 13.000 tyske flygtninge døde i Danmark i året 1945,
halvdelen af tiden således efter at freden var
brudt ud. Af disse var omkring 7000 børn.
Og cirka halvdelen af disse børn døde efter befrielsen, hvor der nu var fred og ingen
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fare. I dagbladet Information, modstandsbevægelsens blad stod om de tyske civile
flygtninge: ”De skal ikke mærke den ringeste medynk, og de skal vide, at som de selv
har redt, skal de komme til at ligge”.
Der er tilmed eksempler på, at man har båret kister med de døde tyske flygtninge til
graven, og tømt kisten ned i en kule, for at
kunne bruge kisten igen…
Kom og hør et spændende – og tankevækkende – om foredrag om en del af Danmarks historie i tiden efter besættelsen.
Nils Holger Ellekilde gør enhver fortælling
og skildring levende. Han har ligeledes udgivet bøger om jagt og litteratur. Men denne aften fortæller han om de skæbner og
den tid, som hører med til historien om
Danmark.
Kaffe og kage koster 20 kr.
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KIRKEKAFFE
Der er kirkekaffe efter
gudstjenesterne den
6. januar og 3. februar.

OBS:
Over julen holder korene pause,
men starter igen i januar:
VOKS begynder igen
onsdag den 16. januar
kl. 18.30
De unge ”Ventilerne”
begynder igen torsdag
den 17. januar kl. 15.00.

OBS:
Da både Lise Trap og Mads Zachodnik er fraværende i
perioden 26. januar til 4. februar henvises ved bisættelse/
begravelse til Holbæk provsti, tlf. 5780-2870.
I ugen før og efter varetages begge pastorater af Mads
Zachodnik, i Lises Traps fravær.
Ved gudstjeneste den 27. januar henvises til Kr. Eskilstrup Kirke, hvor sognepræst Line Krogsgaard fra Sdr.
Jernløse afholder gudstjeneste kl. 9.00 og ved gudstjeneste den 3. februar henvises til St. Tåstrup Kirke, hvor sognepræst Ole Bach Piekut afholder gudstjeneste kl. 10.00.
Ved behov for kørsel henvises til kirkebilen.
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Julekoncert med Holbæk Sangkor
i Tølløse kirke
Torsdag den 6/12 kl. 19.00
Holbæk Sangkor er et ambitiøst amatørkor,
der synger et blandet repertoire med vægt på
den folkelige sang. I repertoiret findes derfor
meget musik fra Den Danske Sangskat, men
også folkemelodier fra andre lande, naturligvis
sunget på det lokale sprog. Kirkemusik, jazz,
rock, og musicals er nogle af de andre genrer
Holbæk Sangkor beskæftiger sig med. Kort
sagt: Koret synger alt fra Bach over Beatles til
Dream Theater.

SIDE 22

Holbæk Sangkor har i nyere tid uropført et
helt nyskrevet korværk over 3 sange fra det
amerikanske rockband Dream Theaters CD
”Scenes From a Memory”. Værket er arrangeret til Holbæk Sangkor af korets dirigent,
Morten Føns-Sønderskov, og arrangementet
er godkendt af bandet.
I foråret 2016 opførte koret, i samarbejde med Holbæk Studiekor og Holbæk Symfoniorkester, Lars-Erik Larssons lyriske suite
”Forklädd Gud” ved 2 koncerter i henholdsvis
København og Holbæk.
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Lucia optog i Tølløse kirke
Torsdag den 13/12 kl 16.00
4 klasse fra Kildedamsskolen
går Luciaoptog i kirken. Alle
er velkomne og efterfølgende
byder menighedsrådet på en
forfriskning til børn og voksne.

De 9 læsninger
– med Tølløse koret
3. søndag i Advent,
den 16/12 kl. 16.00 i
Tølløse kirke
De 9 læsninger er en gudstjeneste hvor musik og tekstlæsninger følges ad og gensidigt belyser hinanden. Der
vil være korsang, musikstykker og naturligvis fællessang.
Læsningerne udgør gudstjenestens fortællende grundstamme og musikken åbner
for ordenes betydning.
Traditionen stammer fra
England, hvor de 9 læsninger
blev uropført i 1880. Det blev
hurtigt en succes og efter radiostationen BBC transmitterede gudstjenesten havde den
sin sejrsgang over hele Europa. De 9 læsninger fejres i dag

i langt de fleste af vore danske
kirker.
Traditionens engelske titel er: ”De Ni Læsninger og
Salmers Højtid”. Det er en
påmindelse om, at gudstjenesten ikke kun består af læsningerne men i lige så høj
grad af de mange salmer, som
for os knytter sig til adventsog juletiden – samt at læsningerne og salmerne tilsammen markerer en højtid, altså
en kirkefest med liv og deltagelse. Således også i Tølløse
kirke, hvor der til eftermiddagens gudstjeneste synges flere
salmer end ved en almindelig
gudstjeneste.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på et glas
gløgg.

Salmesangsgudstjeneste
2. Juledag d. 26/12 kl 10.00
Vi synger i fællesskab de julesalmer vi ikke har nået at syn-

ge og de der kan tåle at blive
sunget igen. Undervejs fortæller præsten om salmerne.

Julekoncert
med elever
fra Kulturskolens Tølløse
afdeling
Onsdag den 19/12
kl. 19.00 - 20.30
Vi glæder os til at spille
vores julesange i kirken.
Vi spiller et bredt udpluk
af julens melodier, og lidt
andre, udsat for sang, kor,
guitar, klaver, violin mm.

Nytår
Nytår d. 31/12 kl 13.00
Vi begynder nytårsfejringen med en gudstjeneste
og ønsker hinanden godt
nytår over et glas champagne og kransekage i våbenhuset efterfølgende.
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Slædepatruljen Sirius
Fredag den 25. januar
kl. 14.00

”Toner fra
himlen”
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.
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Et foredrag af Rasmus Mannerup Jørgensen, der har været udsendt med slædepatruljen Sirius.
Hør om det krævende optagelses forløb og om slædepatruljens arbejde i verdens
største national park. Kom en
tur med til Nordøstgrønland

og hør om 2 år ved Slædepatruljen Sirius. Et foredrag
med både ord, billeder og videoklip. Foredraget vil fokusere på de samlede 12 måneders slæderejse i verdens
største nationalpark. Her møder vi isbjørne, moskusokser
og færdes i et helt unikt landskab med masser af udfordringer i forhold til vejr, vind
og hunde.

Nytårskoncert
Mandag den 28/1 kl. 19.00
For sjette gang holder Sejergaardsskolen Nytårskoncert i
Gl. Tølløse Kirke.
Elever fra Sejergaardsskolens frivillige musikskole giver
denne aften en stemningsfuld
akustisk koncert, der bl.a. by-

der på musik for solosang,
klassisk guitar, saxofon, trompet og trækbasun.
Der er gratis adgang til koncerten, der varer ca. 1 time,
men koncertgæsterne opfordres som sædvanlig til at give
en donation til SOS Børnebyerne.
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Kyndelmisse Gudstjeneste
Kom og oplev en i særklasse stemningsfuld
gudstjeneste i Tølløse kirke!
Den 3/2 kl 19.00 med harpenist
Helen Davies Mikkelborg
Kyndelmissegudstjenesten bliver midt i den
mørke tid, en aften i lysets og musikkens
tegn. Vi jager for en stund mørket på flugt
med levende lys og stemningsfulde toner
fra Helen Davis Mikkelborgs harpe.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på en pandekage og en øl i menighedsalen.

Helen er som harpenist særdeles vidtfavnende. I hendes omfattende musikalske
karriere har hun kombineret orkesterstillinger som soloharpenist i både Irland og
Skandinavien med forskning i harpemusik
fra 17- og 1800-tallet, arrangeret og spillet
såvel traditionel irsk musik samt folketoner fra hendes hjemegn, Wales. Siden 1989
har hun desuden arbejdet med improviseret og elektronisk musik sammen med sin
mand, trompetisten og komponisten Palle
Mikkelborg, med hvem hun har turnéret
i Skandinavien, Australien, Det Fjerne
Østen og USA. Hun har også arbejdet tæt
sammen med Københavns Drengekor og
været på omfattende turnéer med dem.
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Kirke- og
kravlestue

Børnegudstjeneste
Onsdag den 30. januar kl.17.00

Musik, sang og
bevægelser for
de små onsdage
kl. 9.45-10.45.

Kom til en spændende og sjov
børnegudstjeneste i Ugerløse kirke og husk at meld dig til hvis du
gerne vil spise med kl.17.30.
Tilmelding til Charlotte Blume
på facebook eller mail:
Charlotte@broedholt.dk

GUDSTJENESTER OG KONCERTER

Gospel gudstjeneste
med We Got Joy

Familiegudstjeneste med
børnekoret og luciasang

1. søndag i advent kl. 10.00

Søndag den 16. december kl. 10.15

Kom til festlig gospel gudstjeneste i Ugerløse
kirke hvor vi fejrer det er første advent og tænder det første lys i adventskransen.

Kom og se hvor dygtige Englekoret er blevet
henover efteråret.

Juleaften i
Ugerløse Kirke
Mandag den 24. dec. kl. 16.00
Begynd juleaften med en hyggelig
gudstjeneste i Ugerløse Kirke.
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Taknemmelighed
Onsdag d. 26. dec. kl. 14.00
En julegudstjenestekoncert
med Tobias, Gustav og Jose-

fine over temaet Taknemmelighed. En eftermiddag med
nyere musik og ord til eftertanke.

Nytårsgudstjeneste med
kransekage
og bobler
Mandag den 31. dec.
kl. 14.00

Åndeligt venskab er temaet
for Evangelisk Alliances (EA)
bedeuge 2019
Søndag den 13. januar
kl.10.00 Fælles gudstjeneste med Nyrup Baptist
Kirke i Ugerløse kirke
Egentlig er EA i sig selv udtryk for ønsket om at bygge
relationer mellem kristne i
DK og ud over jorden, altså
udtryk for et Åndeligt venskab på trods af forskellighed.
Man kan måske også sige
det sådan: ”Vi er – lutheranere, baptister, missionsforbund
eller andet – med hud og hår,
men vi er kristne med liv og
sjæl” – et dybere lag.
Sammen udgør vi det kristne fællesskab, hvor Kristus
alene kan skabe enhed i mang-

foldigheden – netop enhed
og ikke enshed. Vi er bundet
sammen i et dybere åndeligt
fællesskab og må acceptere, at
vi lever med den stykvise erkendelse – som Paulus taler
om – indtil vi skal kende alt.
Det åndelige venskab er
ikke et valg, men et vilkår for
Jesu efterfølgere. Som alle søskende – så forskellige de kan
være – ikke kan løsrive sig fra
familieskabet, kan Guds børn
det heller ikke.
Jesus beder for os: at de alle
må være ét, for at verden skal
tro, at du har udsendt mig.
Gudstjenesten vil blive afholdt af baptistpræst Ole Jørgensen og sognepræst Sara
Mikaelsson.

Kom og afslut det gamle år med en festlig gudstjeneste i Ugerløse kirke,
der vil være god musik og
stemning.

Lys og
stemninger
- er temaet for musikgudstjenesten kyndelmisse søndag d. 3.2. kl.
14.00 i Ugerløse Kirke
Jazzgruppen H5, som
består af Pernille Rasmussen, Jesper Ankjær,
Preben Nimb Sørensen,
Tobias Leonardo Pedersen og Niels Jørgen Englich, spiller til salmerne
og byder på musikalske
indslag fra bl.a. spirituals,
Chaplin og Eric Clapton.
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Mindre stress og
mere overskud
i hverdagen
To gruppeforløb i foråret 2019
– et for kvinder og et for mænd
Mastercoach Inger Petri og Ugerløse Kirke tilbyder kursus og gruppeforløb om
Disse aftner arbejder vi med eksempler fra
hverdagen, som presser eller stresser dig.
Vi kommer ind på de fysiske og psykiske
symptomer, som følger i kølvandet af stress og
som blandt andet påvirker din søvn, dine tanker, dit arbejde, din familie og dig selv.
Du får inspiration, læring, træning, redskaber,
indsigt og konkrete værktøjer til et liv med
mindre stress og mere overskud, ro og
balance. På kurset får du hjemmeopgaver,
hvor du træner fra gang til gang. Denne metode vil hjælpe dig.
Så hvis du har lyst til at lære dette, kan du deltage i dette spændende kursus over 7 aftner i
foråret 2019. Kurset vil foregå i Ugerløse sognegårds lokale og i det smukke kirkerum.
Vi lægger op til, at der kommer 2 hold i gang,
ét for kvinder og ét for mænd.
På gensyn
Tilmelding til Inger Petri email: kontakt@ingerpetri.dk og tlf. 61 76 06 57, husk der er begrænset antal pladser på hvert hold. For deltaSIDE 28

gelse i grupperne er der en brugerbetaling på
500 kr. i alt og hvis brugerbetaling er vanskeligt, er det muligt at deltage på holdet gratis.

DATOERNE SER SÅLEDES UD:
Uge 5: 29 jan. 2019 kl. 18.30-21.00:
Foredrag fælles for alle.

DEREFTER MANDEHOLDET:
Alle aftner onsdage kl. 18.30-21.00
1. gr.aften: uge 6: 6. feb.
2. gr.aften: uge 9: 27. feb.
3. gr.aften: uge 13: 27. marts
4. gr.aften: uge 17: 24. april
5. gr.aften: uge 22: 29. maj

DEREFTER KVINDEHOLDET:
Alle aftner onsdage kl. 18.30-21.00
1. gr.aften: uge 8: 20. feb.
2. gr.aften: uge 10: 6. marts
3. gr.aften: uge 14: 3. april
4. gr.aften: uge 18: 1. maj
5. gr.aften: uge 23: 4. juni
Uge 24; 12. juni 2019 kl. 18.30-21.00:
Afslutning fælles for alle med særgudstjeneste og spisning.
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Onsdagshygge
Onsdag den 5. december kl.14.00
i sognegården

Onsdag den 6. februar
kl.14.00 i sognegården

Kommer sognepræst
ved Jyderup og Holmestrup kirker Lars
Ulrik Jensen og fortæller gode historier
fra sit liv som menneske og præst.

Udsendt for Danmark
Feltpræst Ole Bach Piekut vil fortælle om
sit arbejde blandt de danske soldater i Afghanistan, ISAF 16, Foredraget vil handle
om landet, om missionen, om hjemkomsten og de udfordringer og opgaver som
feltpræsten og soldaterne står overfor.

GALLERI OG IKONSKRIVNING I UGERLØSE KIRKE

Ugerløse Kirkes
Galleri og bibliotek

Ikonskrivningsgruppen

Alle er velkomne fredag-søndag mellem
13.00-16.00 til at få
en kop kaffe, låne
en god bog og se på
spændende kunst.
Søndag den 6. januar afholdes fernisering
i anledning af at Jørgen Løvgret udstiller i
sognegårdens galleri.

En gang om måned samles gruppen i Ugerløse Kirkes sognegård og skriver klassiske ikoner, som lærer og vejleder er Finn Günther.
Vi mødes kl. 9.0015.00 onsdag den. 17.
januar og 14. februar.
Hvis du har lyst til
at være med kan du få
mere information og
tilmelde dig hos sognepræst Sara Mikaelsson.

Gospelkoret We Got Joy, Ugerløse
Så er vi i gang med efterårssæsonen og med
mange nye medlemmer. Koret er gået i gang
med julerepertoiret så vi er klar til vores næste
optræden.
We Got Joy vil kunne opleves ved gudstjenesten i Ugerløse Kirke 1. søndag i advent, søn-

dag d. 2. december. Korets helt egen julekoncert finder sted torsdag d. 6. december - også
i Ugerløse Kirke.
Hold øje med vores alle vores aktiviteter og
koncerter på Facebook: https://www.facebook.
com/wegotjoy/ - her kan du også stille spørgsmål.
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MENIGHEDSRÅDSMØDER
SODERUP – KR. ESKILSTRUP:

TØLLØSE:

Tirsdag d. 4. december kl. 19.30
Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00
Sted og dagsorden og evt. øvrige møder
i våbenhusene og på hjemmesiden
soderupeskilstrup.dk

Onsdag den 7. november kl. 19.00
Onsdag den 16. januar kl. 19.00
Onsdag den 20. februar kl. 19.00

STORE TÅSTRUP:

UGERLØSE:
Tirsdag den 15. januar kl.19.00
Tirsdag den 12. februar kl.19.00

Tirsdag den 8. januar kl. 19.00
Tirsdag den 5. februar kl. 19.00

INDRE MISSION I UGERLØSE
NOVEMBER
Ti. d. 27. kl. 19.30	Bibeltime Hos Vivi
Hansen, Østergårdsvej 12,
Undløse. Rom. 3.

To. d. 17. kl. 10.00 Kaffestue i Sognegården.

DECEMBER
To. d. 6. kl. 10.00

Kaffestue i Sognegården.

Fr. d. 7. kl. 19.30	
Adventsmøde i Sognegården
ved Grethe Olsen, Haslev.
Ti. d. 18. kl. 19.00	Pynte juletræ i
Sognegården.
Lø. d. 29. kl. 14.00	Julefest i Sognegården
v. Flemming B. Hansen,
Tølløse.

JANUAR 2019
To. d. 3. kl. 10.00

Kaffestue i Sognegården.

Ti. d. 8. kl. 19.30	Evangelisk All. i Nyrup
Baptistkirke.
0n. d. 9. kl. 19.30	Evengelisk Alliance i
Sognegården v. Flemming
B. Hansen.
Sø. d. 13. kl. 10.00	Fællesgudstjeneste i Ugerløse kirke v. Sara Mikaelsson og Ole Jørgensen.
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Ti. d. 15. kl. 19.30	Bibeltime hos Grethe og
Flemming B. Hansen.
Herluf Trollespark 15.
Rom. 4.
Fr. d. 25. kl. 19.30	Møde i Sognegården v.
Lisbeth Thomsen, Tv.
Merløse.

FEBRUAR
Ti. d. 5. kl. 19.30	Møde i Sognegården
v. Hans Verner Lollike,
Hedehusene.
To. d. 7. kl. 10.00

Kaffestue i Sognegården.

Ti. d.12. kl. 19.30	Bibeltime hos Stinne
og Henning Nielsen,
Hulebækvej 20. Rom. 5.
Vil du vide mere om møderne,
eller ønsker du transport kan du
ringe til Henning tlf. 59188305.
Alle er velkomne.

Navne & adresser
SODERUP & KR. ESKILSTRUP
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.
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: Fungerende graver kan kontaktes på:
E-mail: graver1@outlook.dk, tlf. 22 64 48 21.
Træffes ikke mandag.
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.

TØLLØSE

Kirkebilen kører til alle gudstjenester:
Henvendelse inden fredag kl. 12.00 til Annegrete Larsen,
tlf. 22 28 06 16. E-mail: annegrete@mail.dk
Sognepræst, Ole Bach Piekut:
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 53 37.
E-mail: obp@km.dk. Træffes ikke mandag.
Sognepræst, Lene Hjære Østergaard:
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
Graver og graverkontor, Susanne Rasmussen:
Tlf. 21 73 47 22, E-mail: tkirkeg@mail.dk.
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12.00-12.30.
Kirketjener, Gitte Klejs:
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

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

UGERLØSE
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

Sognepræst, Kathrine Kjærgaard:
Tlf. 23 84 14 72, E-mail: kkj@km.dk (Kathrine er fungerende sognepræst i Ugerløse kirke frem til 1. januar 2019,
herefter er Sara Mikaelsson tilbage efter studieorlov)
Træffes ikke fredag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til sognepræst
Line Krogsgaard tlf. 24 45 54 02. E-mail: lkp@km.dk
Sara Mikaelsson:
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 80 74 eller
mobil 26 84 67 91. E-mail: sym@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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