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PETER
i Kr. Eskilstrup Kirke
På sommerens ferieture og udﬂugter
vil mange stoppe op og gå ind og se
på en kirke eller to. Sikkert større og
ﬂottere end dem hos os. Katedraler,
domkirker, kirker fyldt med verdenskunst, duft af røgelse og skumle krypter med gamle grave.

M

en lad os lige kikke ind i en af vores
egne kirker – lille Kr. Eskilstrup Kirke.
Ingen katedral, ingen verdenskunst, men den
har også noget på hjerte.
Altertavlen viser tre billeder af disciplen Peter. Peter, der aldrig helt forstår. Peter, der
gang på gang kvajer sig. Og samtidig den Peter, som Jesus ifølge Mattæus siger til:
”jeg siger dig, at du er Peter, og på den
klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets
porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give
dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og
hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene”.
Man kunne have lavet tre billeder af helgener eller engle eller nogle andre perfekte skikkelser, men da maleren Rudolf
Rud-Petersen i 1927 malede tre nye billeder til altertavlen, blev motivet Peter.
Rudolf Rud-Petersen var i øvrigt uddannet
på Kunstakademiet og på Zahrtmanns malerskole og var assistent for Joakim Skovgaard,
da denne udsmykkede Viborg Domkirke.
Rud-Petersen rejste en del i Europa med Joakim Skovgaard og var under stærk påvirkning
af ham i sine kirkeudsmykninger, så lidt dom-

kirke er der alligevel over Kr. Eskilstrup Kirke.
Det første motiv er Peter, der vil gå på vandet. Jesu disciple er ude på søen, det er mørkt,
det blæser op og de bliver bange. Jesus kommer så gående hen imod dem og møder dem
beroligende med ordene ”Frygt ikke”. Men
Peter vil være helt sikker på, at det nu også er
Jesus og beder ham om at kalde ham hen til
sig. Det gør Jesus, men da Peter prøver at gå
på vandet, mærker han igen den stærke storm,
bliver bange, synker ned i vandet og råber”
Herre, frels mig” (Matt. 14,30) .
Vi kender til, at bølgerne går højt i vores liv,
at der er storme, der truer med at kaste os omkuld. Vi kender til at blive bange og tvivle på
alt – og ind i det kaos af tvivl og angst er det,
at Jesu ord lyder: ”frygt ikke”. Vi kan, lige så
lidt som Peter vælge at tro. Vi kan ikke, lige så
lidt som Peter, gå på vandet, vi har vores begrænsninger, men også til os er der en frelsende hånd, når bølgerne er ved at skylle hen over
os. En hånd, der griber os. Noget andet end
vores egen magt og tro, der holder os oppe.
Efter Jesus var blevet forrådt af Judas og pågrebet af soldaterne, kom der tre forskellige
mennesker efter hinanden og spurgte ham,
om han ikke var en discipel af Jesus. Alle tre
gange nægtede Peter at kende noget til Jesus
– og da var det, at hanen galede og mindede
Peter om, at Jesus jo faktisk havde forudsagt,
at han ville benægte at kende ham.
Det klinger med i den samtale mellem Jesus og Peter, som Johannesevangeliet beretter
(Johs. 21,15), og som er skildret i det midterste felt i altertavlen.
Jesus spørger Peter tre gange, om han elsker
ham, og tre gange bekræfter Peter det, svarende til de tre gange han havde fornægtet Jesus.
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For overraskende ender Jesus så med at sige
til Peter: ”Vogt mine får”, som understreger,
at Peter havde en særlig lederrolle i den første kirke.
Det er ikke det perfekte menneske, Jesus
fremhæver her. Det er ikke det menneske, der
en gang for alle med sig selv har vedtaget, at ja,
jeg tror, han vælger som leder. Tværtimod er
det det menneske, der igen og igen skal spørges
og igen og igen finde svar på spørgsmålet ”tror
du?” Ikke som et endeligt resultat, men som en
stadig spørgen og svaren. Det er med andre ord
mennesker som os, Jesus fremhæver. Mennesker, der svigter, der fejler, der tvivler og tror,
elsker og forråder. Det er os, der er hans kirke,
og han ved det, og det er sådan, det skal være
og har været fra begyndelsen.
Det tredje billede er hentet fra apostlenes
gerninger (Apost. gern 12,7). Peter er blevet
taget til fange, men en engel vækker ham med
et puf i siden og siger: »Skynd dig at stå op!”
Lænkerne falder af hans hænder, og englen

siger, han skal tage sine sandaler på og følge
ham – og Peter er fri.
Det er kristendom i kortform. Der er så meget, der kan binde og tvinge og holde os fast.
Men der er også altid engle, der løsner lænker
og åbner døre. Ikke nødvendigvis vingede væsener, men engle i form af mennesker, kærlighed, venskab, lys og fuglefløjt, en strofe fra en
salme, et ord fra Bibelen.
Selv i sidste ende, når dødens porte lukker
sig over os, vil Gud selv åbne dem – for Peter
og alle os andre. Inden da er det sommer, nyd
den, kik ind i nogle kirker og gør noget godt
for hinanden!
Kr. Eskilstrup Kirke er åben til gudstjenester og kirkelige handlinger, og når graveren er på kirkegården, som regel tirsdag til fredag i dagtimerne. Ring evt. til
graveren og hør nærmere, tlf. 2447 0576.
Lise Trap
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”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.”

På GRØNNE e
O

venstående citat stammer fra Salmernes
Bog i det Gamle Testamente. Og ordene høres ofte ved eksempelvis begravelser og
bisættelser i kirken. For ordene fortæller om
det håb om opstandelsen, som man kan have.
Det er ikke meget konkret vi ved om opstandelsen. Vi hører om den i evangeliet om Jesus, da han opstår påskemorgen. Men vi kan
håbe, at Jesus opstod som den første iblandt
– og ikke som den sidste iblandt os. Håbet
om opstandelse er dét, som kirken bygger på.
Uden Jesu opstandelse, ingen kirke. Var graven ikke tom påskemorgen, så var vores kristendom.
Men; ”Jeg lider ingen nød”… De ord lyder
måske som om, at Herren har glemt at være
hyrde, når nogen dør. For den, der er død,
led måske. Og de efterladte, de mærker vel
også nøden. Men Gud er hyrden, der leder de

døde til himmeriget, selvom vejen måske går
gennem trængsler og sygdomme. Og hyrden,
Gud, er også med de levende hele vejen – også
når det er svært at leve. Der går Gud ved siden
af os, leder os, så vi ikke går vejen alene, men
altid har Hans kærlighed at støtte os til.
Sommeren minder ikke meget om døden.
Og slet ikke, hvis sommeren bliver varm og
solrig. Så kan man gå og drømme sig tilbage til barndommen, hvor man legede dagen
lang i høj solskin og varme dage. Sommeren
er frodig – er højdepunktet for mange planter
– og byder på et væld af farver og dufte. Og
græsset går fra lysegrønt til en mere intens
grøn, hvis en stille sommerregn har fyldt den
lune nat. Det er næsten mytisk, at stå op med
solen en klar morgen i maj, når det grønnes
– man kan føle sig helt henstillet til skabelsens første dage… Og når man følger solen
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”Opstandelsens eng”, anonym kunstner.

E enge
gå ned bag horisonten en aften i august, venter man hvert øjeblik at få et glimt at solenglen, der svinger lysets flag en sidste gang over
ens himmel og dag.
Ligger man blandt blomster i græsset og
kigger op på et par skyer, der stille driver forbi,
mens solen varmer alt i ens verden, kan man
måske bedre genkende ordene fra Salmernes
Bog fra før om, at ligge i grønne enge og få
kraft på ny.
Når sommerens skønneste scenarier mærkes på krop og sjæl, så er døden langt væk i
tanke og sind.
I kraft af Jesu opstandelse kan vi håbe og tro
på vor egen opstandelse, ligesom vi kan mærke livet i os – og omkring os – når sommeren
omfavner os med al sin dejlighed.
Vi kan håbe på, at påskens begivenheder
også udspandt sig for hver vores skyld – og

håbe at livet hos Gud springer ud på samme
måde som når blomsterne igen får liv i foråret.
Det klækkede æg og det udsprungne bøgeblad er ikke ligesom vor opstandelse. Men vi
går – som kyllingen og bøgebladet og blomsterfrøet – til en ny virkelighed. Guds virkelighed er fremmed for vores egen. Men vi kan
tale om den med det sprog, som vi nu engang
har. Og så kan vi håbe med hjerte og sind, at
selvom vi ikke forstår opstandelsen til Guds
evighed, så kan den alligevel godt gælde for
os også.
Med dét håb – og i dén tro – kan vi nyde
sommerens sol, blomster og græs, og lade
Guds hænder opløfte os påny, til nye kræfter
og nyt liv, både hér og hisset…
God sommer!
Mads Zachodnik
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Tør vi tale
OM TRO?
Jeg hørte i radioavisen, at danskerne er det mest ikke religiøse folk i verden,
og i forbindelse med en ny dokumentar om Indre Mission (IM) ungdom i TV
blev nogle unge gymnasieelever spurgt om, hvad de tænkte om unge, som
kommer i IM. De svarede, at de mente, de måtte være blevet hjernevasket, at
de nok var lidt naive, at de kom, fordi deres forældre havde påvirket dem og at
kristendommen stod for undertrykkelse fx af kvinder og homoseksuelle.

J

eg blev faktisk overrasket, ikke over det
som blev sagt, det har jeg hørt før, men jeg
blev overrasket over, hvor mange fordomme
der åbenbart er over for det at være troende
og aktivt leve ud fra ens tro. Jeg undrer mig
over, hvor alle de fordomme kommer fra, fordi jeg egentlig har den opfattelse, at vi danskere er meget åbne. Jeg tænker, at det er lidt
sært og modsætningsfyldt, fordi flertallet af
alle danskere er medlemmer af folkekirken,
en stor del får deres børn døbt, lige som 2/3
af alle unge vælger at blive konfirmeret, mange vælger også kirkebryllup og bisættelse eller
begravelse i kirken og er glade for at komme
til kirkernes aktiviteter. Så på den ene side
tænker jeg, at de fleste danskere lidt generelt
sagt har en godt forhold til folkekirken, men
samtidig har flertallet på den anden side måske et negativt syn på kristendommen og det
religiøse.
Har vi danskere et modsætningsfuldt forhold
til kirken og troen? Har vi hørt så meget negativt om religion? Vi hører igen og igen om
terror som knyttes til religion, og vi har lært
måske i skolen, at kristendommen står for

en fordomsfuld holdning, som undertrykker
kvinders rettigheder og som fordømmer homoseksuelle og som står for en masse moralske bud og regler. Så når vi hører om Jesus,
hører vi, at der kommer en sortklædt moralsk
fordømmer, som fortæller os, at vi er syndere
som ikke duer til noget.
Jeg tror, der er brug for i Danmark, at vi stiller spørgsmålstegn ved mange års lære om kristendommen og Jesus. For hverken kristendommen eller Jesus er kun det, vi har lært i
skolen og fra historiebøgerne. Kristendommen og Jesus er mere end korstogene og undertrykkelse.
Danmark er et kristent land, men jeg oplever
ikke, at vi særlig ofte tager det spørgsmål op,
om hvad det vil sige. Jeg ville ønske, at vi i højere grad tog den debat og talte om og overvejede, hvem er Jesus, og hvad er kristendom
i dag? For kristendom er jo ikke kun kvindeundertrykkelse, faktisk er der flere kvindelige
præster end mænd, og der er faktisk et vielsesritual for homoseksuelle i folkekirken. Så holder alle fordommene?
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En anden ting er, at så mange unge i vores
samfund har det dårligt, de er stressede og
har dårligt selvværd. Selvom mange unge deler næsten alt i livet på sociale medier, så deler man ikke det svære med hinanden. De
unge taler ikke med hinanden om nederlag
og smerte. Der er et program som hedder De
perfekte piger, som handler om, hvordan unge
i dag prøver at være perfekte.
Det gjorde indtryk på mig, fordi jeg tror ikke
kun, det er de unge, som prøver at være perfekte, jeg tror, vi alle sammen prøver at være
perfekte. Og prøver at leve det perfekte liv. Og
jeg kan ikke lade være med at tænke på: hvor
kommer den idé fra, at vi skal være perfekte?
Og hvad er forskellen på det perfekte og det
kærlige?
For mig er det perfekte noget som handler
om mig, jeg skal være perfekt, jeg skal se godt
ud, være veltrænet og succesfuld osv. Men i
den tanke ligger også en egoisme, fordi det
hele handler om mig, om hvad jeg skal være
og gøre. Kærlighed handler til gengæld om
fællesskab og den anden. Og spørgsmålet er,
hvor man tager sit udgangspunkt, tænker jeg,
jeg først eller andre først? Jeg tror, at kristendommen i dag også handler om at finde ud
af, hvordan vi ser på os selv og andre. For det
første tænker kristendommen aldrig kun mig,
Jesus omtaler sig selv i relation til andre. Måske handler det ikke om at tænke jeg og dem,
men os. I kristendommen er det hellere ikke så
vigtigt, hvem som gør mest, hvem som har givet mest. Måske er det noget, vi skal overveje,
nemlig ikke at sammenligne os med hinanden
og gå for meget op i hvem som gør meget eller
lidt. Kristendommen sammenligner et fællesskab med et legeme, hvor hver legemsdel gør
sit. Det samme gælder i en familie, ikke alle
gør det samme, men alle gør noget og tilsammen bliver det til noget større. Måske handler
livet ikke kun om, hvad vi giver eller får, men
om hvad vi er med i, hvad vi sammen med andre kan skabe.
Jeg talte engang med en mand, som var alvorligt syg, men som hele sit liv havde levet religi-

øst, ikke kristent, men religiøst. Og jeg spurgte
ham, hvad han havde fået ud af sit religiøse liv,
og han fortalte, og essensen i det han fortalte
var, at han havde igennem religionen fået nye
kontakter til andre mennesker og verdensdele.
Han havde fået fællesskaber med mennesker,
al alle mulige slags, mennesker han ellers ikke
ville have mødt. Og så fortalte han mig, at han
havde fået viden om andre menneskers vilkår,
og det gjorde, at han dels var blevet mere forstående over for andres trængsler og at han var
blevet mere taknemmelig for livet.

Har vi ikke alle brug for at leve
for andre end os selv? Har vi
ikke alle brug for en større
mening med vores liv? Har vi
ikke alle en sjæl?
Kristendom, religion handler om fællesskab,
om at blive en del af forskellige fællesskaber
og forstå andre og sig selv bedre. Den kristne kirke er et globalt netværk og en dyb viden
om mennesker og livet. Og spørgsmålet er, om
det ikke er noget, vi alle har brug for, nemlig
relationer og dybde. Har vi ikke alle brug for
at leve for andre end os selv? Har vi ikke alle
brug for en større mening med vores liv? Har
vi ikke alle en sjæl? En Ånd, som også skal næres, og er det ikke netop sjælen og ånden som
tørster og savner, når vi fx møder modgang i
vores liv og ikke kan finde mening og føler os
fortabte, stressede og sorgfulde.
I hele menneskets historie har der været religion og tro, størsteparten af verdens befolkning
i dag tror på noget, er vi så meget anderledes
i Danmark, at vi ikke også har et religiøst behov? Og spørgsmålet er, om det ikke er ved at
være tid, til at vi kan tale åbent også om tro?
Kan det virkelig passe, at det er mere tabubelagt at tale om tro end fx sex? Ugerløse er en
lille by, men spørgsmålet er, om vi tør hvor andre tier, tør vi mon gå først, være first movers,
tør vi mon tale om tro?
Sara Mikaelsson
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Jeg var i kirke til jul
– DET MÅ VÆRE NOK!
Det er sommer, solen skinner og haven kalder. Der er intet bedre, end at
nyde morgenmaden på terrassen de
få måneder om året, hvor det er muligt for os nordboere. Samtidig er det
ferie tid, tid til at slappe af, få lidt sol
og samle kræfter til arbejdet atter
kalder. Der er god tid, bedre end der
plejer at være.

S

elvom haven kalder og solen lokker, kunne
man derfor også mene, at der egentlig var
god til at huske, at besøge kirken i sommerperioden. Det er nemlig vigtigt! For i kirken, i
mødet med evangeliet, samler du også kræfter
til at gå ud i den hverdag der kræver dig lige
om et øjeblik, når ferien er slut.
Ja, jeg vil vove den påstand at det er lige vigtigt at passe sin kirkegang som det er at passe
sin personlige hygiejne. Det er er med andre
ord lige så nødvendigt og lige så naturligt at gå
i kirke, som det er at gå i bad.
Vi ved, at det er godt og rigtigt at gå i bad
og derfor kommer vi ikke med pudsige undskyldninger, men gør det bare. Vi sætter ikke
spørgsmålstegn ved det daglige bad.
Vi griner overbærende af børnene når de
prøver at undgå brusebadet, og det er også
komisk at høre og se deres krumspring for at
undgå brusebadet. Det minder faktisk lidt om
de argumenter jeg ofte hører, for at undgå at
gå i kirke, som f.eks.: Jeg har ikke tid til at gå

i kirke søndag morgen, eller; Jeg går i kirke til
jul og påske, det må være nok… Prøv engang
at udskifte kirke med det at vaske sig…
• Jeg har virkelig ikke tid til at
vaske mig søndag formiddag.
• Jeg vasker mig til jul og påske
– det må være nok.
• Som barn blev jeg hele tiden
tvunget til at vaske mig
• Folk der hele tiden vasker sig er
blot hyklere der tror de er renere end andre.
• Alle vandværkerne er jo bare
ude efter vores penge.
• Jeg har prøvet at vaske mig engang – det var vildt kedeligt og
hele tiden det samme.
• Måske begynder jeg at vaske
mig når jeg bliver gammel.
Det holder vist ikke rigtig vand. Det er egentlig
det evangeliet vil med os. Det vil give os troen
tilbage ved at tage undskyldningerne og søforklaringerne fra os. At være uden undskyldning
er menneskets store skræk. Men i evangeliet er
det den store glæde. For uden undskyldninger
bliver alting alvor og sandt. Uden undskyldninger bliver vi mennesker på godt og ondt,
under Guds ufattelige nåde – indbudt til hans
evige rige. Også i sommerferien.
Ole Bach Piekut
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MENIGHEDSRÅDSMØDER
SODERUP – KR. ESKILSTRUP:

TØLLØSE:

Tirsdag d. 12. juni kl. 19.00
Sted og dagsorden og evt. øvrige møder
i våbenhusene og på hjemmesiden
soderupeskilstrup.dk

Tirsdag den 12. juni kl. 19.00
Tirsdag den 14. august kl. 19.00

UGERLØSE:

STORE TÅSTRUP:
Se kirkens hjemmeside.

DEN KRISTNE RADIO
FREKVENS: 104,7 mHz
Kasernevej 4 st.th. · 4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 76 43 · www.d-kr.dk
SENDETIDER:
Torsdag kl. 18-20 · Fredag kl. 18-21 · Lørdag kl. 9-14

INDRE MISSION I UGERLØSE
MAJ

JULI

Ti. d. 15. kl. 19.30 Møde i Sognegården ved
Kaj Lund, Kbh.

19.-28.

To. d. 17. kl. 10.00 Kaffestue i Sognegården.
Fr. d. 25. kl. 19.30 Møde i Sognegården ved
Sara Mikaelsson.

JUNI
Lø. d. 2. kl. 10.30

Tur i det blå. Start fra
Sognegården.

To. d. 7. kl. 19.30

Sommermøde hos Grethe
og Flemming B. Hansen
Herluf Trollespark 15. ved
Samuel Leth Larsen, Nr.
Jernløse.

Bibelcamping i Fårevejle,
se særskilt program.

AUGUST
Sø.d. 12. kl. 13.00 Udflugt til Grethe og
Flemmings sommerhus,
Diget 3, Asnæs.
Vil du vide mere om møderne, eller ønsker
du transport, kan du ringe til Henning tlf.
59188305.
Alle er velkomne.

Sø. d.17. kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste i Nyrup, ved Sara Mikaelsson
og Ole Jørgensen.
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTETIDER
20. maj
Pinsedag
21. maj
Anden pinsedag
27. maj
Trinitatis søndag
3. juni
1. søndag efter trinitatis
10. juni
2. søndag efter trinitatis
17. juni
3. søndag efter trinitatis
24. juni
4. søndag efter trinitatis
1. juli
5. søndag efter trinitatis
8. juli
6. søndag efter trinitatis
15. juli
7. søndag efter trinitatis
22. juli
8. søndag efter trinitatis
29. juli
9. søndag efter trinitatis
5. august
10. søndag efter trinitatis
12. august
11. søndag efter trinitatis
19. august
12. søndag efter trinitatis
26. august
13. søndag efter trinitatis

KR. ESKILSTRUP
10.30

SODERUP

Trap 9.00

Trap 10.00

Za

10.00

Za

Trap 10.00
OBS på tidspunkt
Trap 10.00

Za

Provstigudstjeneste i Hagested
10.00
9.00
9.00

Trap

Trap

10.30

Zachodnik 10.30

Trap 10.00
med jazz
10.00

Za

9.00

Zachodnik 10.30

Za

10.30

Trap 9.00
Ved kilden
9.00

10.30

Trap 9.00

Trap

Trap

Za

9.00

Zachodnik

10.30

Za

9.00

Zachodnik

10.30

Za

17.00

Zachodnik

19.00

Za

TYSINGEHAVE PLEJECENTER
DER ER GUDSTJENESTE KL. 13.30
PÅ FØLGENDE DAGE:
14/6 (CRIP) · 12/7 (CRIP) · 9/8 (CRIP)
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MAJ
ÅSTRUP

JUNI

TØLLØSE

JULI

AUGUST 2018

UGERLØSE

EVANGELIELÆSNINGER

Zachodnik 10.00

Piekut 14.00

Mikaelsson
Gudstj.koncert
Zachodnik
Provstigudstjeneste
Provstigudstjeneste
i Hagested
i Hagested
Zachodnik 10.00
Piekut 10.00
Mikaelsson
Zachodnik 10.00

CRIP 10.00

Mikaelsson

Trap 10.00

Olesen

Zachodnik 10.00

Piekut 16.00
sommerfest
CRIP 10.30

Trap 10.00

Piekut 13.30

Mikaelsson
I Nyrup
Bruunhus

Zachodnik 10.00

CRIP 9.00

Olesen

Zachodnik 10.00

Piekut 9.00

Olesen

Zachodnik 10.00

CRIP 10.15

Mikaelsson

Trap 10.00

CRIP 10.15

Mikaelsson

Trap 10.00

Piekut 10.15

Mikaelsson

Trap 14.00

Brorfelde 14.00
se omtale
Piekut 10.00

Mikaelsson
Brorfelde
Mikaelsson

Zachodnik 10.00
Zachodnik 10.00

CRIP 9.00

Olesen

Zachodnik 10.00

Palle Højland 9.00

Olesen

20. maj
Joh 14,15-21
21. maj
Joh 6,44-51
27. maj
Matt 28,16-20
3. juni
Luk 12,13-21
10. juni
Luk 14,25-35
17. juni
Luk 15,11-32
24. juni
Matt 5,43-48
1. juli
Matt 16,13-26
8. juli
Matt 19,16-26
15. juli
Matt 10,24-31
22. juli
Matt 7,22-29
29. juli
Luk 12,32-48 / Luk 18,1-8
5. august
Matt 11,16-24
12. august
Luk 7,36-50
19. august
Matt 12,31-42
26. august
Matt 20,20-28

SIDE 11

180094 Kirkebladet #2_2018_TRYK.indd 11

24-04-2018 13:48:45

MEDDELELSER
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Rensning
af orgel
Orglet i Soderup Kirke
skal renses for skimmelsvamp, hvorfor kirken er
lukket fra 6. august og
minimum fem uger frem.

Pinsedag
Søndag d. 20. maj i
Soderup Kirke kl. 9.00
og i Kr. Eskilstrup
Kirke kl. 10.30.
Pinsedag kom Helligånden til jorden og det store sprogunder forbandt
mennesker på tværs af
kultur og religion. Ved
gudstjenesterne vil dele af
dagens tekst blive læst på
forskellige modersmål.
Trompetist medvirker
og vi skal naturligvis synge ” I al sin glans nu stråler solen” – måske den
smukkeste danske salme
af dem alle.

Vil du være blomsterpige?
I snart 100 år har frivillige
pyntet kirkerne med blomster. I Soderup er det de såkaldte blomsterpiger, der sørger for buketter på alteret til
hver søndagsgudstjeneste og
det er blomsterpigerne, der
pynter hele kirken til jul, påske, konfirmation, pinse og
høst. I Kr. Eskilstrup er det
graveren, der sætter buketter på alteret ved søndagens
gudstjeneste, mens det er Kr.
Eskilstrups
blomsterpiger,
der pynter kirken ved højtiderne. Det er en fantastisk og

enestående tradition, som der
virkelig er grund til at værdsætte – og fortsætte. Det er
folkekirke og det er vores kirker. Så har du – mand eller
kvinde – lyst til at blive blomsterpige og sætte to buketter
på alteret nogle gange om
året og sammen med de andre i ”kompagniet” pynte din
kirke til et par af højtiderne,
vil du være med til at bære en
gammel tradition videre. Der
kræves ingen forkundskaber
af nogen art.
Henvendelse til Lise Trap.

Sommerens gudstjenester
Det er sommer, nogen skal
meget, andre skal lidt og sommersøndage har en helt egen
charme. Vi holder gudstjeneste hver søndag, men vi skifter
lidt mellem kirkerne, mellem
tidspunkterne og leger sågar
lidt med formen, så vær op-

mærksom på gudstjenestelisten. Ved alle søndagsgudstjenester i kirkerne i juni og juli
er der små poser til alle børn
med en lille overraskelse, så
tag gerne et barn ved hånden
og kom til gudstjeneste.

SIDE 12

180094 Kirkebladet #2_2018_TRYK.indd 12

24-04-2018 13:48:49

MEDDELELSER

SODERUP & KR. ESKILSTRUP

Mød Clement
Kjersgaard
Søndag d. 27. maj kl. 10.00
i Soderup Kirke.

Bustur til friluftsgudstjeneste i parken ved
Hagestedgård
Anden Pinsedag den 21. maj kl.
11.00 er der fællesgudstjeneste mellem lysegrønne bøgetræer i parken
ved Hagestedgård for hele provstiet.

Som det afsluttende arrangement i vinterens
events- og foredragsrække har vi i forlængelse af gudstjenesten søndag d. 27. maj inviteret
redaktør og tv vært Clement Kjersgaard til at
give sit svar på spørgsmålet ”Hvad vil det sige
at være menneske?”. Er vi netop nu på vej fra
én tilstand, hvor vi delte værdier i et samlende fællesskab, til en totalt individualiseret tid,
hvor alt kan og skal diskuteres?
Det er et formiddagsarrangement, der begynder med gudstjenesten kl. 10.00 og varer til kl.
ca. 12.30.

Der vil være korsang, og Hagested Kirkes folk-music-ensemble vil ledsage salmesangen.
Efter gudstjenesten er der lidt godt at
spise og drikke, imens haven fyldes af
musik og forhåbentlig god snak.
Medbring selv et tæppe eller en stol til at
sidde på. Man kan køre derud selv (Nykøbingvej 84, 4300 Holbæk), men vi har
valgt at gøre en tur ud af det, så der kører bus fra Kr. Eskilstrup kl. 10.00 og fra
Soderup 10.10. Vi er tilbage kl. ca (!!)
13.30. Det er gratis, men forudsætter, at
der bliver nok tilmeldte. Tilmelding til
Lise Trap på ltr@km.dk senest lørdag d.
12. maj.
I tilfælde af dårligt vejr bliver gudstjenesten afholdt indendørs i Hagested. Information omkring flytning af gudstjenesten kan findes på dagen fra klokken
8.00 på www.holbaekprovsti.dk

KONFIRMATION 2019
Tilmelding nu!
Blanket på hjemmesiden.
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AFTENGUDSTJENESTE
Søndag d. 24. juni kl. 19.30
i Kr. Eskilstrup Kirke.
”Nu går solen sin vej for at skinne på andre” – og vi holder aftengudstjeneste og
synger midsommerdagen og os selv til ro.

Kirkevandring
Søndag den 10. juni.
Mange gange kommer man til kirke i sidste øjeblik efter en pludselig indskydelse
”hov, måske jeg skulle gå i kirke i dag”.
Det kan der komme meget godt ud af,
men denne søndag morgen lægger vi op
til noget andet.
Vi mødes i Soderup Kirke tidligt søndag morgen og vandrer derefter i fællesskab og noget af tiden i stilhed ad
markveje og landevej til gudstjenesten i
Kr. Eskilstrup Kirke. Tanken er at åbne
sind og tanker for det, pinse har lært os,
at det helliges nærvær ikke er begrænset
til særlige steder, men er overalt hvor vi
går og står. Det er også at se, om det at
nærme sig gudstjenesten langsomt og
eftertænksomt åbner den på en anden
måde, end når vi stiger ud af en bil eller
hopper af cyklen to minutter i kirketid.
Det er blevet sagt om kirkevandring, at
det er en påkaldelse og en invitation til
det hellige om at give sig til kende.
Soderup Kirke kl. 7.00 og efter morgensang og ca. 6 kilometers vandring
gudstjeneste i Kr. Eskilstrup kirke kl.
9.00. Ved fælles hjælp arrangerer vi bilkørsel tilbage til Soderup efter gudstjenesten.

Morgensang,
morgenbrød og
menighedsmøde
Søndag d. 3. juni kl. 9.00 i kirken
og kl. 10.00 i konfirmandstuen.
Efter gudstjenesten i Soderup Kirke kl. 9.00 er
der morgenkaffe, rundstykker og basser i konfirmandstuen, hvor vi samtidig holder det årlige menighedsmøde for Soderup og Kr. Eskilstrup sogne. Menighedsrådet aflægger rapport
om året, der gik, fortæller om planer for det
kommende år og stiller op til ris, ros og gode
idéer.
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Kildegudstjeneste
Søndag d. 22. juli kl. 10.30
ved Kilden i Soderup.

tjenesten. Biler skal parkeres
ved Soderup Kirke. Biler må
ikke køre ned til Kilden.

Gudstjenesten rykker vi ud i
det fri denne søndag, nærmere bestemt til Kildebo ved gadekæret og kilden i Soderup,
og organist og orgel erstatter
vi med Sarah Rise og hendes
trompet. I tilfælde af dårligt
vejr rykker vi ind i Soderup
Kirke. Der vil være begrænset antal havestole, medbring
gerne selv stol eller tæppe.

Gudstjeneste
med toner af
jazz
Søndag d. 1. juli kl.
10.30 i Soderup Kirke.

Man er velkommen til at tage
kaffekurv med til efter guds-

Niels Oldin spiller med
ved gudstjenesten denne
sommersøndag!
Niels Oldin, Soderup, er
uddannet fra musikkonservatoriet i Den Haag,
Holland og er i særdeleshed en alsidig og farverig musiker, hvad enten
han komponerer, spiller
tenor-, baryton- eller altsaxofon.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 9. september
kl. 10.30 i Kr. Eskilstrup
Kirke.
I år holder vi fælles festlig
høstgudstjeneste i Kr. Eskilstrup Kirke. På grund af re-

novering af præstegården bliver der ikke høstfest i år, men
efter høstgudstjenesten vil der
være et lettere traktement for
store og små ved Kr. Eskilstrup Kirke.
Billede: Næstved musikskole
SIDE 15
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Åben
kirke
Søndag den 8. juli.
Se noget nyt.
Efter gudstjenesten er
der mulighed for at komme op og se kirkens tårn
indefra.
Vi går op i grupper af
6-8 personer ad gangen.
Kom ud nyd udsigten
over Merløse og omegn.

Koncert med
”Fangekoret”
Søndag den 27. maj
kl. 19.00 i kirken.
Velklingende toner fra de
hardcore sangere med de rå
stemmer!
Fangekoret består af indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat
med at synge efter løsladelsen. Korleder igennem 22 år,
Louise Adrian, synger med
indsatte i 5 fængsler og koret
optræder rundt i de danske
kirker.
I de første 10 år af Fangekorets virke i Vridsløselille Statsfængsel var der ingen, der
kendte noget til de syngende
forbrydere. De var gemt af vejen, men da de udgav en cd
i 2004 fik offentligheden øje
på dem. Der startede en efterspørgsel efter koret udenfor murene og med tiden fik

Direktoratet for Kriminalforsorgen lavet nogle særlige udgangsregler, som i dag muliggør koncerter som den i Store
Tåstrup kirke. Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet samt
information om korets virke
og livet bag murene. Teksterne er vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.
I de sidste 12 år har Fangekoret sunget for fulde huse
rundt i hele Danmark og der
er lange ventelister på deres
optræden – men NU kommer
de endelig til Store Tåstrup.
Så kom og få en koncertoplevelse ud over det almindelige – hør de rå stemmer – og
nyd en aften i selskab med andre – og korsang.
Der er gratis entre, men
kun 180 pladser.
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SOMMERTURE
Kom i godt selskab på tur, med kaffe og kage
Tre gange i løbet af sommeren kører
vi en tur i private biler. Vi mødes hver
gang i gården ved menighedshuset og
arrangerer samkørsel. Kirken giver kaffe og kage, men man skal selv betale
20 kr. til chaufføren.
GYLDENLØVESHØJ,
SKJOLDENÆSHOLM SKOV:
Onsdag den 13. juni kl. 13.00 – ca. 15.00.
Denne dag kører vi ud og får eftermiddagskaffen i den bøgegrønne Skjoldenæsholm
skov. Vi skal besøge Sjællands højeste punkt
og se mindestenen for faldne modstandsfolk. Vi skal gå et lille stykke fra p-plads.
Hvis du har en campingstol eller to, så tag
dem gerne med – ellers skal vi nok sørge
for, at alle kan komme til at sidde ned.

FISKERLEJE VED SKOVGÆRDET,
ROSKILDE FJORD:
Tirsdag den 3. juli 13.00 – ca. 16.00
Kom med og se det lille historiske fiskerleje fra 1895, som er genskabt af nationalpark
Skjoldungernes Land. Fiskerlejet har været i
brug gennem tre generationer i over 100 år og
er et af de bedst bevarede fiskerlejer ved fjorden. Efter en køretur i smukt landskab, skal
vi se det lille fiskerleje med de historiske bygninger og fiskeplads, opleve naturen og nyde
udsigten mens vi drikker kaffen.

GL. LEJRE MUSEUM OG
KONGSGÅRDEN:
Torsdag den 9. august 13.00 – ca. 15.30
Vi skal besøge museet og den historiske
kongsgård (kirken betaler entre), inden kaffe og kage nydes før vi kører hjem. Man kan
se oldtidsfund, vikingeskatte og blive klogere på vikingekongerne, som i år ca. 5001000 e.kr. havde deres hovedsæde i Lejre.

KIRKEKAFFE
Der er kirkekaffe efter gudstjenesterne
den 3. juni, 1. juli og 5. august.
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SOMMERFEST
i Tølløse kirke for voksne og børn
Vi har længtes efter varmen og
sommeren, nu er den kommet,
og det fejrer vi den 10. juni med
en sommerfest i Tølløse kirke.
Vi begynder som en vi plejer - med en gudstjeneste kl 10.00.
Efter gudstjenesten underholder Baggårdens Bolcher med musik og fællesang.
Til en sommerfest hører grillpølser, kartoffelsalat og kolde øl - det står kirken for,
så det eneste du skal gøre er at møde op.
Børn og barnlige sjæle kan lave snobrød
over bål, klatre i præstegårdshavens træer,
og få knubbede knæ - ja alt hvad der hører
sig til en dag i det grønne.
Vi glæder os til at se dig!

SIDE 18

180094 Kirkebladet #2_2018_TRYK.indd 18

24-04-2018 13:49:06

MEDDELELSER

TØLLØSE / UGERLØSE

Himmelsk musik i det høje
Fælles gudstjeneste på
Brorfelde søndag den
5. august kl.14.00
Vi inviterer alle til at stige op
i det høje, på Brorfelde observatorium afholder vi igen
fællesgudstjeneste med himmelsk musik. I år kommer
fantastiske operasangere som
kan løfte gudstjenesten og
os alle til højere og skønnere luftlag. En dag fuld af sol,
vind og livsglæde. Efter gudstjenesten vil der være kaffe og

kage og Brorfeldes Astronomiske Vennekreds vil åbne for
kikkerter.
Man kan køre helt op til
bakken og blive sat af, og det
er en god idé selv at medbringe en havestol og en god vindjakke.
En fælles gudstjeneste i det
grønne arrangeret af Tølløse,
Ugerløse, Undløse, Kvanløse,
Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse og
Søstrup kirker og Brorfeldes
Astronomiske Vennekreds.

Vikar
Jeg hedder Charlotte
Ringsing-Pedersen. Jeg
skal vikariere ved Tølløse
kirke det næste stykke tid,
i en stilling delt mellem
Tølløse og Stigs Bjergby-Mørkøv pastorater.
Jeg blev ordineret i Roskilde Domkirke i nov.
2014 til et længere vikariat ved Fanefjord Kirke
på Møn, som er kendt for
sine smukke kalkmalerier.
Efter min tid på Møn har
jeg haft mindre vikariater
dels i Kalundborg, dels
i Slagelse, sidst i Jystrup
og Valsølille Pastorat ved
Ringsted.
Jeg er født og opvokset i
Ringsted og har en del familie her på Vestsjælland.
Jeg bor på Vesterbro i København med min mand
Claus og vores gravhund
Sofus. Jeg glæder mig til
at møde menigheden ved
Tølløse Kirke, og opleve
hverdagen og samarbejdet
med præstekollegaen Ole
Piekut, personalet og menighedsrådet.
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KIRKEKAFFE
Efter alle gudstjenester i Ugerløse kirke
indbydes alle til kaffe og hjemmelavet
kage/småkager i kirkens café.

Stille og lysrig eftermiddagsgudstjeneste
Søndag den 10. juni kl.16.00
ved Line K. Olesen
Line Krogsgaard Olesen vil afholde en lectio
divina gudstjeneste, hvor der er tid til eftertanke og fordybelse i dagens bibeltekst. En rolig
og smuk stund med levende lys og musik.

Temagudstjenesten om Helterejsen
Søndag den 27. maj kl.10.00
i Ugerløse Kirke
Inger Petri og Sara Mikaelsson vil sammen stå
for denne anderledes gudstjeneste, som handler om helterejsen eller vores livsrejse. Vi vil
prøve at vise og fortælle, hvordan vi kan bruge
bibelens gamle tekster i vores nutidige liv. Tale

om det på en helt ny måde, som er nærværende for os i dag.
Vi vil igennem gudstjenesten tale om helterejsen som den spejles i Jesus liv og vores eget
liv. En gudstjeneste fuld af musik og mulighed
for se på livet i et stort perspektiv. Det store
perspektiv sætter nemlig fokus på meningen
med vores liv, og hvad det betyder at leve livet
fuldt ud. Hvor i vores liv tør vi ikke realiserer vores drømme
og har brug for motivation, og hvor er
vi i vores liv og hvad
betyder det. Kom og
oplev Jesus liv, død
og opstandelse, fortalt og defineret på
en helt nye måde.
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER I UGERLØSE KIRKE...

2. Pinsedag Fælles provstigudstjeneste
Mandag den 21. maj kl. 11.00.
Vi synger de forårs- og pinsesalmer, som skal synges til den
fælles provstigudstjeneste i haven
ved Hagestedgaard.
Mere information følger.

Fælles gudstjeneste med Nyrup Baptistkirke i Nyrup
Søndag den 17. juni
kl.10.30
Nyrup baptistkirke og Ugerløse kirke indbyder alle til
en smuk og dejlig udendørsgudstjeneste i Nyrup kirkes
have. Gudstjenesten vil handle om den synlige og usynlige Gud, og hvad det vil sige
for os alt leve i den spænding.
Hvordan viser Gud sig i verden og i vores liv og hvorfor er
der dele af Gud vi ikke kan se?
Efter gudstjenesten vil der
være forfriskninger til alle
som har tid og lyst. Kom og
bliv mødt og modtaget.
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Musikalsk aften med RO og reﬂeksion
Onsdag den 8. august kl.17.00
i Ugerløse kirke
Inger Petri og Sara Mikaelsson vil sammen stå
for denne aftengudstjeneste som har fokus på
musik, tid og indre refleksion. Kom derfor op
i kirken og nyd en stund uden ydre forpligtelser, giv dig selv tid til at mærke livet, hvor
du er og måske reflektere over det som fylder
mest lige nu. Kom og giv dig selv lov til at få
RO i en ellers fortravlet tid. Ro til fordybelse,
så tankemylderet kan stoppe for en stund. Vi
glæder os til at inspirere dig til en ny måde at
få ro og fred ind i dit liv.
Efter gudstjenesten vil der være fællesspisning kl.18.00 i sognegården. Fællesspisningen koster 60 kr. per. voksen tilmelding senest
søndag den 5. aug. til sognepræst Sara Mikaelsson.

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE I UGERLØSE KIRKE...

Kirke- og kravlestue
Et rytmisk tilbud til alle babyer mellem 3.
mdr. og 3. år, vi mødes hver onsdag kl 9.4510.45 i Ugerløse Kirke.
HUSK der oprettes babysalmesang efter behov.

Skal du konﬁrmeres
den 5. maj 2019?
Bor du i Ugerløse Kirkes sogn skal du tilmelde dig konfirmationsundervisning hos præsten i Ugerløse Kirke.
Tilmeldingsblanketter finder du på kirkens
hjemmeside: www.ugerloesekirke.dk. Du skal
tilmelde dig hurtigst muligt og undervisninggen begynder
gy
i september.
p
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UGERLØSE

Ikongruppen
i Ugerløse
Kirke
Ikongruppen mødes
onsdag 13. juni og
onsdag den 8. aug.
kl. 9-15
Det koster 45. kr. pr. gang
som inkluderer frokost.
Alle er velkommen, husk
dog at tilmelde dig hvis
du er ny.

Nyt fra gospelkoret
We Got Joy
We Got Joy har i indeværende
sæson fået en del nye medlemmer. Det er vi rigtig glade for,
for det gør også, at vi kan levere en bedre oplevelse når vi
optræder.I disse dage er koret
i fuld gang med at øve mange
nye sange, så vi kan blive helt
klar til We Got Joy’s sommerkoncert d. 7. juni 2018.
Koncerten er gratis og vi
håber at rigtig mange vil kom-

me og høre, når vi løfter kirketaget med sang og glæde.
Koncerten er i Ugerløse
Kirke kl. 19-21. Vi glæder og
til at se dig.
Hvis du har lyst til at være
med til at synge, så starter vi efterårssæsonen op
torsdag d. 23. august 2018.
Det er som altid kl. 19.00 i
Ugerløse Sognegård.

Fernisering
Søndag d. 3. juni kl. 11.
Mere information følger på
Ugerløse kirkes hjemmeside.
Søndag d. 12. aug. kl. 11.
Mere information følger på
Ugerløse kirkes hjemmeside.
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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.

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

Ved præstens ferie-/fridage henvises til sognepræst
Mads Zachodnik, tlf. 57 80 13 68.

Konstitueret sognepræst, Charlotte Ringsing-Pedersen
Tlf. 24 47 70 78, E-mail: crip@km.dk
Træffes ikke mandag

Hjemmeside: soderupeskilstrup.dk
Facebook: Soderup-Eskilstrup kirker

Ved præstens ferie- og fridage henvises til kollega på
telefonsvarer.

Graverkontor:

Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Facebook: Tølløse kirke

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

Graverkontor:
Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 61 33.
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12.00-12.30.
Menighedsrådsformand, Carsten Bo Hansen:
Buskebjerggård, Tjørnedevej 62, Tjørnede, 4340 Tølløse,
tlf. 20 12 45 09. E-mail: buskebjerggaard@gmail.com
Kirkeværge, John Abrahamsson,
Dalvænget 91, Tølløse, tlf. 25 77 62 30.
E-mail: joab1@live.dk

ST. TÅSTRUP

UGERLØSE

Kirkebil:
Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller
arrangementer i kirken, så kontakt præsten
(gerne et par dage i forvejen).

Sognepræst, Sara Mikaelsson:
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 80 74 eller
mobil 26 84 67 91. E-mail: sym@km.dk.
Træffes ikke fredag.

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 præstens ferie- og fridage henvises til sognepræst
Line Krogsgaard tlf. 24 45 54 02. E-mail: lkp@km.dk

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

Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Facebook: Ugerløse Kirke
Graverkontoret:
Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:
Mobil 20 58 27 61 bedst mellem 12.00 og 13.00
E-mail: graveren.ugerloese@mail.dk
Træffes ikke mandag.
Graver og administrationschef, Jess Sørensen:
Træffes også på 59 44 10 01 bedst mellem
kl. 12.00 og 12.30.
E-mail: administrationschef@mail.dk
Menighedsrådsformand, Niels Weinreich:
Lilleskovvej 25, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 84 30 eller
mobil 28 80 04 30. E-mail: nw@ditobus.dk
Kirkeværge, Gitte Jensen:
Abildhaven 35, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 82 05.
E-mail: gittej@privat.dk
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