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Sommer og død
– to sider af samme sag

Der er ikke meget, der kan være så livsbekræftende som sommer.
Det er som om, at livet først rigtigt ”sætter ind”, når man går rundt i haver og på
stræder og nyder varmen, fuglenes sang
og lyden af børneleg.
Der, hvor omgivelser summer af liv og
vækst – hvor kroppen føles en anelse lettere, end da novemberregnen piskede ned
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– dér går dagene ofte med lettere skridt
end vanligt.
Mange vil også genkende følelsen af, at
gå gennem vinteren og foråret mens man
ser frem mod sommeren.
Det er om sommeren, at vi får ”realiseret” vores planer i haven. Det er mest om
sommeren, at vi holder ferie og får tid
sammen med vore kære. Og det er ofte om

sommeren, at vi nyder naturen mest. De
fleste kan vist godt genkende, at sommeren får os til at føles livet lidt anderledes,
end årets andre årstider.
Når et menneske dør, oplever jeg lidt det
samme – at livet føles anderledes, end det
ellers gør.
Og det gør det på to måder.
Først og fremmest mærkes døden helt
konkret, da den døde ikke mere er iblandt
os, og derfor helt naturlig efterlader et
savn og tomrum. Og det er måske dér, hvor
skridtene bliver lidt tunge for en stund –
og humøret er mere ”november-agtigt”
end fornøjeligt.
Men døden mærkes også ift. ens eget liv
og ens egen død. For når døden vandrer
iblandt vore venner og familie, så tænker
man også ofte på ens eget liv. Og døden
får livet til at føles mere skrøbeligt, end
vi tænker over til dagligt. Eller rettere:
Døden får os til at tænke på, hvor skrøbeligt livet faktisk er. Og på denne – lidt bagvendte måde – kan døden blive en anledning til, at leve livet med en anderledes
tanke for øje; nemlig at mærke efter i livet,
om man lever som man gerne vil leve.
For mit eget vedkommende så er det som
om, at fuglene synger lidt højere i skoven,
når nogen er død. Og de små bump på
livets vej bliver lidt mindre, mens jeg forsøger at nyder glæderne lidt længere.
Døden og sommeren har det tilfælles, at
de kan få det bedste frem i os – og i livet.
For begge gør ofte det ved os, at vi bliver
opmærksomme på dele af livet, vi måske
har forsømt lidt. Og så viser sommeren
mennesker, hvad Gud gør i døden. For i
mødet med døden kan vi håbe, at Guds søn
har gået vejen for os – været der før. Og når
han lover, os, at vi kommer med ham hvor
han skal være, så kan vi tro på, at døden
afløses af liv – ligesom vi erfarer, at vinte-

rens kulde afløses af sommerens varme.
Sommeren er livsbekræftende – men det
er døden også. For gennem døden får vi et
glimt af den evige sommer, som vi bliver
lovet af Guds levende ord – ligesom vi om
sommeren oplever glimt af livet, som det
burde være hele tiden.
Derfor:
”Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
for syndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
al glansen af Guds herlighed,
som er i Himlen inde!
Hvor må det være sødt især
at vandre i Guds-haven dér
i evighedens sommer
og høre dér den dag så lang
de tusinde serafers sang,
hvor natten aldrig kommer”
(Paul Gerhardt,
Den danske salmebog, 726, v.5-6)
Mads Zachodnik
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Farver er naturens smil
”Farver er naturens smil” sådan skal
Henry Hunt engang have sagt.
Mon ikke godt vi kan følge ham, når
ham siger sådan?
Det er utroligt, hvad der findes af farver i tilværelsen. Utroligt, hvad naturen
kan byde på. Der er fantastiske farvespil.
Naturen har en mangfoldighed uden lige.
Man kan ikke lade være med at undre
sig over, at der virkelig findes så mange
forskellige grønne farver som dem, vi ser
ved forårstide, når bladene springer ud.
Der er jo ikke bare et par grønne farver,
der er en mængde forskellige, så mange at
vi næsten ikke kan holde tal på dem.
Sommerens blomsterflor viser også
mangfoldigheden.
Selv efteråret hvor alting visner er et farveorgie af brune, gule, og rødlige farver.
Man kan synes, at det næsten er et spild
med denne overdådighed.
Det er vel ikke ligefrem nødvendigt med
så mange farver. Det ligner et overflod,
som vi på andre områder ville have været
mere end skeptiske overfor. Betina Bech
skildrer det i nogle vers sådan her:
I tidernes morgen, da jorden blev til,
da skabte Vorherre farvernes spil,
og børn, der leged i Haven så flot,
og Gud, han så, det var såre godt.
Og Vorherre, han skabte i overflod,
så Haven var som en gavebod
af tusinde farvers fri fantasi,
som sammen gav skabelsen harmoni.
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Skabelsen får harmoni af farvernes fri
fantasi. Farverne giver os lys og glæde i
sindet.
De minder os om den harmoni, som ligger gemt i skaberværket, men som vi af
mærkværdige grunde ofte slet ikke ser.
Vi har så travlt i dagligdagen, at vi nogle
gange færdes med en slags skyklapper på,
hvor vi kun ser det, der er lige frem for
næsen.
Det er, som om vi tager masker på, så der
bliver et skjold mellem os selv og naturens
fri fantasi og farvernes harmoniske spil.
Vi tilpasser os livet og travlheden i verden, så vi ikke altid ser alt det skønne.
Vi ved vel nok, at de mange lystige farver
findes, at tilværelsen kan være et farveorgie af sprællende farver og dertil hørende
liv, men ofte rækker vi ikke ud efter det.
I stedet lader vi os fange ind af mørket.
Tolkien skrev engang: ”Det, vi er herrer
over, er måden, hvorpå vi bruger den tid,
vi har”.
Bruger vi tiden til at se skaberværkets
herligheder?
Bruger vi den til at se livets herligheder?
Bruger vi den til at glædes over naturens
fri fantasi?
Glædes over farvernes spil, der skifter
fra årstid til årstid?
Hvis vi ikke gør, så skulle vi måske forsøge det!
Henriette Bitsch

Himlens og jordens skaber
Midt i den danske sommer og mens skaberkraften udfolder sig på sit højeste, vil
jeg give mine svar på nogle af de spørgsmål, jeg ofte får stillet:
Tror du, at verden blev skabt på seks
dage?
Nej, det gør jeg ikke.
Tror du så på Darwin?
Darwins teori om verdens tilblivelse
og udvikling er jo netop en teori og ikke
bevist faktum, men det er en teori, som
mig bekendt har meget for sig. Den er
naturvidenskab og naturvidenskab er vigtig. Men mennesket er mere end naturvidenskab. Vi skal ikke lade os nøje med
dens forklaringer.

jeg sige, når jeg ser, at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker op under
Herrens himle? ”
Kan man tro på Gud og Darwin på én
gang?
Ja. Man kan godt regne Darwins teori
om verdens udvikling for sandsynlig og
gå ind for den som naturvidenskabens
arbejdshypotese og samtidig bekende sig
til Gud som skaberen. Det er to forskellige perspektiver, der ikke modsiger hinanden.
God sommer med naturvidenskabelige
studier, fuglesang, god vækst i haver og på
marker og – ikke mindst – undren.
Lise Trap

Hvordan kan du så stå og sige, at du
tror på Gud som himlens og jordens
skaber?
Det kan jeg, fordi det er et andet perspektiv på verden. Når jeg ser et bøgetræ,
ser jeg ikke hverken nyttigt brænde,
fotosyntese eller saftstigningskurver for
mit indre blik.
Jeg ved, at der er meget brænde i et stort
bøgetræ. Jeg ved, at der er fotosyntese og
saftstigning i gang i træet, for det har jeg
lært.
Men det, jeg ser, er skønhed, noget der
kalder på forundring og en storhed, jeg
får lyst til at sige tak for. Det finder jeg
bedre genklang for i blandt andet salmer
som Brorsons Op, al den ting: ”Hvad skal
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Kirken er med til at tage fælles ansvar for jordens
klima og miljø-udfordringer
I de seneste år er der blevet sat adskillige varmerekorder i Danmark. Men det
er ikke bare i Danmark, det er blevet
varmere. Den samme udvikling finder
man på globalt plan, hvor flere forskere
understreger, at gennemsnitstemperaturen på jorden er steget cirka 0,6 grader i
de sidste 30 år. De fleste klimaforskere er
enige om, at den globale opvarmning kan
få alvorlige konsekvenser for både mennesker, planter og dyr, hvis vi ikke får sat
en stopper for den.
Verdens magthavere har flere gange forsøgt at nå til enighed omkring en strategi,
der skal begrænse den globale opvarmning. Hidtil uden held. Det er dog ikke
kun politikerne, der har et ansvar. Det har
vi alle. Både du og jeg. Forandringer starter ofte i det små, og ændringer i vores
daglige vaner kan være med til at sikre en
mere bæredygtig fremtid.
I luthersk sammenhæng er der tradition for at overlade ansvaret for jorden til
andre, fx politikerne, der træffer de store
beslutninger med konsekvenser for vores
jord. Men da jorden bekendes som Guds
skabelse, så er ansvaret for den en del
af kirkernes trosgrundlag, og derfor er
det indlysende, at det er en kristen opgave at se på jorden som skabt og dyrebar
og arbejde med på dens bevarelse. I det
mindste sådan at kirkerne ikke står i
vejen for en bæredygtig livsstil.
Folkekirken er med til at tage fælles
ansvar for jordens klima og miljø-udfordringer. Et udtryk for det er begrebet
Grøn Kirke. Initiativet bag Grøn kirke er
taget af klima- og miljøgruppen under
Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk
arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund
og kirkelige organisationer i Danmark.
Grøn Kirke vil styrke og inspirere menigheder, kirker og kirkelige organisationer
til at indarbejde miljø og klima som en

SIDE 6

naturlig del af deres tænkning og praksis.
Grøn Kirke ser det ikke som sin opgave at moralisere og rykke ud med løftede
pegefingre. Der skal i kirken være plads
til mange forskellige holdninger. Også til
klima og miljø. Men Grøn kirke vil gerne
tage det alvorligt, at videnskaben ganske
tydeligt gør opmærksom på, at jorden er
truet, og at klimaet allerede nu forandrer
sig.
Grøn Kirke ønsker at have et blik for de
mennesker, der i dag lider under konsekvenserne af klimaforandringerne samt
for fremtidige generationer og deres levevilkår og vil derfor gerne bidrage med at
opdyrke en sans for jordens skønhed og
mangfoldighed, hvor jorden bliver gjort til
langt mere end dødt stof med nytteværdi.
Det skabte har en værdi i sig selv, og som
sådan må det behandles med respekt.
I Tølløse arbejder vi henimod at blive
Grøn Kirke, fordi vi mener det er vigtigt,
at kirken tager sin del af ansvaret i klimakampen, sin del af ansvaret for et bedre
miljø. Det er vigtigt at værne om de ressourcer, vi har, bruge dem med omtanke,
og ikke bruge mere, end vi har behov for.
At passe på jorden er også en måde at
passe på hinanden på.
Vi vil gerne gå foran og vise, at det faktisk er muligt at gøre en forskel. Det er
for os helt naturligt, at kirken går foran
med et godt eksempel, når man tænker på
skabelsesberetningen i 1. Mosebog, hvor
mennesket indsættes som forvalter over
alt det gode og skønne, Gud har skabt. At
være Grøn Kirke er altså at være sig sit
ansvar som forvalter af kloden bevidst.
Therese Nielsen

Dengang Adam og Eva levede i paradisets
have sammen med Gud, var de veganere.
Ja, ingen mennesker eller dyr slog hinanden
ihjel, alle kunne føle sig fuldkommen trygge.
Det var først ved syndefaldet at man begyndte at dræbe dyr. Død, er syndens resultat,
både vor naturlige død og drab. Vi mennesker behøver heller ikke dræbe for at leve,
man behøver kun se på vores tænder, som
jo er formet til at spise planter og ikke rive
dyr i stykker. Og alle nye undersøgelser viser
at vores krop faktisk har svært ved at fordøje både kød og mælkeprodukter. Alligevel er
danskerne et af de folk i verden som spiser
mest kød og mælkeprodukter. Vi har ganske
enkelt en svaghed for at spise dyrebørn og
dyrs æg. Men hvorfor spiser vi kød? Ja en af
grundene er at vi kommer fra en landbrugskultur, og en anden grund er vores syn på
dyr, som bl.a. stammer fra kristendommen.
Skabelsesberetningen er ofte blevet fortolket
således at mennesket ikke kun skal herske
over dyrene, men også er mere værd end
dem. Men er mennesket ikke et dyr? Og hvorfor skal det, at vi hersker over dyrene betyde
at vi udrydder dem og piner dem. Jesus selv
er et forbillede på en hersker, og han opfører
sig som en omsorgsfuld tjener. Så måske er
det tid til at gøre op med den kristne etiske
tankegang om at dyrene og jorden er noget vi
kan skalte og valte med som det passer vores
behov. Måske er det tid til at gøre op med
diskriminationen af dyr, ligesom vi har gjort
op med diskriminationen af kvinder, børn
og sorte. Måske skal vi sige: Alle dyr er lige,
og bør behandles med samme omsorg og
respekt. Jesus selv opfordrer os igen og igen
om at have barmhjertighed for de svage, og
de svageste i vores verden er nok vores natur.
Vi har traditionelt knyttet næstekærligheden
alene til mennesker, men måske er det tid til
at se større og dybere, og se med kærlighed
på alt hvad Gud har skabt. Da Gud havde
skabt jorden, planterne og dyrene så han jo
at det var godt. Kristendommen er nok den
eneste religion i verden som ikke har nogle
spiseforbud eller regler, men det er vel ikke en

frihed til at gå fuldkommen tankeløst amok.
Især i disse tider hvor klimaforandringer og
forurening og udnyttelse af jorden ikke kan
fornægtes. Videnskaben fortæller os at stopper vi ikke op, og gør noget andet så er der
ikke nogen fremtid heller for menneskets
børn. Og vores forbrug af kød og mælkeprodukter er en af de største klimasyndere. Som
en lille pige engang sagde, når vi har spist alle
dyrene bliver vi så kannibaler? Vi kan ikke
leve uden jorden, med dens planter og dyr, vi
er altså i samme båd, vi er gensidigt afhængige af hinanden, og derfor har vi ikke råd til
at diskriminerer. Det kan godt være dyr ikke
har samme intelligens som os, at de ikke kan
bygge en vej eller en atombombe, men de
er stadig levende, følende væsner, vi diskriminere jo hellere et handikappet barn eller
mennesker som ikke kan tage vare på sig
selv, eller vi burde i hvert fald ikke. Overalt i
den kristne verden spirer en grøn etik frem,
grøn kirke her i Roskilde stift og selv paven
taler om klima og fremtid. Og jeg tror, at kristendommen med dens stærke budskab om
kærlighed netop bør gå først, når det drejer
sig om at bevare og have respekt for liv. Vi
bør være de første til at sige alle dyr er lige,
vi skal være de første til at sige stop til mishandling både af dyr og mennesker og natur.
Vi bør være de første til at sige nej til ondskab
ligegyldigt hvem den rammer og sige ja til
kærlighed, en kærlighed som gælder alle. Så
lad os ikke blot gå forbi den sårede i grøftekanten, men lade vores hænder og fødder
handle på den kærlighed som vores hjerter
rummer. budskab om kærlighed netop bør
gå først når det drejer sig om at bevare og
have respekt for liv. Vi bør være de første til
at sige alle dyr er lige, vi skal være de første
til at sige stop til mishandling både af dyr og
mennesker og natur. Vi bør være de første til
at sige nej til ondskab ligegyldigt hvem den
rammer og sige ja til kærlighed, en kærlighed
som gælder alle. Så lad os ikke blot gå forbi
den sårede i grøftekanten, men lade vores
hænder og fødder handle på den kærlighed
som vores hjerter rummer.
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Sognepræst Sara Mikaelsson

Dengang Adam og Eva var veganere

Meddelelser: SODERUP-KIRKE

ESKILSTRUP

Kirkegårdenes personale

Bedstemorgudstjeneste

På grund af sygdom vil der de kommende
måneder ikke være gravere på begge kirkegårde hver dag.
I menighedsrådet påregner vi at ansætte
en midlertidig afløser, og derudover vil
det være graver Toni Bøgelund, der vil
tage hånd om begge kirker og kirkegårde
bistået af gravermedhjælper Kia Starmer.
Al henvendelse til graverne foregår på de
sædvanlige telefonnumre.

”Børn skal da vide, hvad en gudstjeneste
er”. ”Men det er jo ikke noget for børn –
den er alt for lang til mit lille uro af et
barnebarn”
Ikke nødvendigvis. Vores bedstemorgudstjenester
er
meget
korte
gudstjenester, der giver bedstemødre – og alle andre voksne – mulighed
for at vise deres børnebørn – og alle
andre børn – hvad en gudstjeneste er.
Vi holder bedstemorgudstjeneste, fordi vi
ved, at der er mange, der har fået deres
forhold til kristendom gennem deres bedstemødre.
Kronprinsesse Mary for eksempel har
om sin farmor sagt: ”Hun troede på Gud
og var en åndrig person. Og meget positiv.
Hun kunne sige ”Gud er med dig”. Det
er ikke noget, jeg ville sige. Men jeg ville
have en følelse af, at der er ”noget”, som
er med mig. En slags højere magt. Men
hun – og de store sorger i mit liv – har
åbnet mig meget mere for denne ”højere
mening”, denne positive tro”.
Kr. Eskilstrup Kirke søndag d. 26. juni
kl. 10.30

”I al sin glans nu stråler
solen”
Pinsedag søndag d. 15. maj fejrer vi den
hellige ånd, der forener, oplyser og opliver og den kristne kirkes fødselsdag.
Blandt andre medvirker trompetist Nanna Lotzkat. Der er gudstjeneste i begge
kirker.

Trompet til sangen
Ved gudstjenesten i Soderup Kirke søndag d. 5. juni kl. 10.30 medvirker Sarah
Rise, Soderup, på trompet.

Sommerudflugt
Sommerudflugten går
i år til Sorø, til Sorø
kunstmuseum og til
Gyrstinge Skovkro.
I bus kører vi gennem
vores smukke egn til
charmerende Sorø og
Sorø kunstmuseum.
For interesserede vil
der være rundvisning på museet, som ejer
en perlerække af malerier af de store i
de dansk kunsthistorie som Thorvaldsen,
Lundbye, L.A. Ring og Anna Ancher. Også
helt moderne kunst som Gernes og Eliasson er repræsenteret på museet, der også
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ejer Danmarks største samling af russiske
ikoner fra 1500-1900.
Efter museet går turen videre langs sø
og skov til Gyrstinge Skovkro, hvor kaffe
og kringle venter.
Deltagerpris 125,- alt inc. Tilmelding til
Lise Trap ltr@km.dk/ 5918 5037
Onsdag d. 8. juni kl. 13.00.
Mødested: P-pladsen ved Soderup Kirke

Musikgudstjeneste med
Nordlyd Duo
Nordlyd
Duo
består af Sine
Christensen
(sopran-, alt og
tenor sa xofon
samt tværfløjte)
og Karen Gramkow (kontrabas)
Duoens fascination af lyden
i kirkens rum
og dens ånd
har udviklet og
inspireret
til
spændende fortolkninger af salmer, samt
andre smukke melodier og viser. Lyden
er lyrisk, nordisk folketone med stærke
rødder i jazzen.
Soderup Kirke søndag d. 31. juli kl. 10.30.

Ateisten og teologen
Sammen inviterer vi, IT-arkitekt Jesper
Orland Led, Soderup og sognepræst Lise
Trap, til tre debataftener om viden, religion og folkekirke.
Hver aften indledes med, at vi fra hver
vores vinkel svarer på et provokerende,
nysgerrigt og direkte spørgsmål fra den
anden – og derefter er der åbent for debat,
synspunkter og udfordringer. Alle er velkomne.
Der er tilmelding til Lise Trap på
ltr@km.dk. Onsdage d. 7., 14. og 21. september kl. 19.00- 20.30 i konfirmandstuen i Soderup.

Høstgudstjeneste
Tak for sommeren, tak for høsten, tak for
dagligt brød – det er det, høstgudstjenester er udtryk for.

Konfirmandtilmelding
De nye konfirmander, som er elever i
7. klasse bosat i Soderup og Kr. Eskilstrup sogne, skal være meldt til inden 20.
august. Tilmeldingsblanket på hjemmesiden www.soderupeskilstrup.dk
Nærmere oplysninger omkring undervisningen, begyndelsestidspunkt, tider osv.
vil blive tilsendt omkring 1. september,
når vi kender antallet af konfirmander, og
der er aftalt nærmere med skolerne.

Det vil det også være, når vi søndag d. 11.
september fejrer, at høsten forhåbentlig
er i hus.
Vi begynder med gudstjeneste i en
smukt pyntet Soderup Kirke. Derefter er
der høstfest i præstegårdshaven – stort
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telt, sange, høsttale, aktiviteter for børn –
blandt andet kornvogn med karameller og den legendariske tovtrækning mellem
Soderup og Kr. Eskilstrup sogne.
Men vi skal også have mad og drikke.
Landmændene sørger for helstegte grise,
og alle vi andre medbringer en salat eller
en kage, så vi igen i år kan præsentere Sjællands flotteste buffeter – først et salatbord
og senere, når kaffen er klar, et overdådigt
kagebord.
Medbring kontanter til fadøl og sodavand,
der kan købes – samt til hønsesk… konkurrence til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Tilmelding senest tirsdag inden – og
gerne før – til Lise Trap ltr@km.dk / 5918
5037 med angivelse af deltagerantal børn
og voksne – og om man medbringer salat
eller kage. Soderup Kirke søndag d. 11.
september kl. 10.30.

Menighedsmøde
Der skal laves en langsigtet plan for udviklingen på Soderup kirkegård. Hvad er
ønsker og holdninger?
Åbent møde i konfirmationstuen torsdag
d. 31. maj kl. 19.00.

Opstillingsmøde i
forbindelse med valg til
det nye menighedsråd
Tirsdag d. 13. september. Nærmere info
i dagspresse og hjemmeside.

Sæt X ved
Lørdag d. 1. oktober – højskoledag med stort program om Martin Luther som opvarmning til
reformationsjubilæet i 2017.

Den kristne radio
Kasernevej 4 st. th., 4300 Holbæk.
Tlf.: 59 43 76 43 - www.d-kr.
dk. Sendetider: (frekvens: 104,7
mHz). Onsdag og torsdag kl.
18.00-20.00. Fredag kl. 18.0021.00. Lørdag kl. 9.00-14.00.

Menighedsrådsmøder
Soderup-Kr. Eskilstrup:
Tirsdag d. 6. september kl. 19.00.
Store Tåstrup:
Tirsdag den 7. juni kl. 19.00.
Tirsdag den 2. august kl. 19.00.

Torsdag den 30. juni kl.19.00
i præstegårdssalen.
Torsdag den 1. september kl.19.00
i præstegårdssalen.

Tølløse:
Torsdag den 2. juni kl.19.00
i præstegårdssalen.

Ugerløse:
Tirsdag den 24. maj kl.19.00.
Tirsdag den 14. juni kl.19.00.
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Meddelelser: ST.

TÅSTRUP

På herretur med eventyrer,
vildmand og Siriusmand,
Christian Liebergreen

Tirsdag den 24. maj 19.00-20.30.
I rækken af Herreaftener skal vi høre fra
en mand, der har udfordret – og overlevet
i – nogle de mest barske naturforhold i
verden. Christian Liebergreen har bl.a.
været en del af Slædepatruljen Sirius,
der er verdens mindste specialenhed, og
operere i verdens største nationalpark –
Nordøstgrønland
Dette foredrag handler om at overleve og opleve et af de mest øde steder på
kloden, med alle de oplevelser man får,
både med slædehundene, sin slædemakker og når naturen virkelig tager fat.
Og vi skal høre om alt fra mødet med

isbjørn i buldrende mørke, til at skulle på toilet udenfor i -40 graders kulde.
Hør fortællingen fra en af de mest isolerede arbejdspladser, hvor sammenhold, vilje, positiv indstilling følges ad med drømme, eventyr og glæden ved dåsemad.
Foredraget er ét i en række foredrag,
der handler særligt om mænd – og er
tilrettelagt for mænd.
Foredragsrækken er økonomisk støttet
af Holbæk Provsti, og er åbent for alle
mænd i Holbæk kommune.
Så lad motorsaven blive i skuret, og
kom i kirke – og tag gerne en kammerat
med.
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GUDSTJENESTER
		

GUDSTJENESTETIDER

KR. ESKILSTRUP

15. maj Pinsedag

9.00 Trap

16. maj Anden pinsedag

SODERUP
10.30 Trap

Maj -

ST. TÅSTRUP
10.00 Zachodnik

Fælles gudstjeneste med provstiet i Ågerup præ

22. maj Trinitatis søndag

10.30 Trap

--

9.00 Trap

29. maj 1. s. e. trinitatis

--

9.00 Zachodnik

10.30 Zachodnik

5. juni 2. s. e. trinitatis

--

10.30 Trap

15.00 Zachodnik

12. juni 3. s. e. trinitatis

10.30 Zachodnik

9.00 Zachodnik

--

19. juni 4. s. e. trinitatis

9.00 Trap

26. juni 5. s. e. trinitatis

10.30 Trap
Bedstemorgudstj.

9.00 Trap

10.00 Zachodnik

3. juli 6. s. e. trinitatis

--

10.30 Trap

9.00 Trap

10. juli 7. s. e. trinitatis

9.00 Zachodnik

--

10.30 Zachodnik

10.30 Trap

9.00 Trap

17. juli 8. s. e. trinitatis

9.00 Zachodnik

24. juli 9. s. e. trinitatis

10.30 Trap

--

9.00 Trap

31. juli 10. s. e. trinitatis

--

10.30 Musikgudstj.

9.00 Trap

7. august 11. s. e. trinitatis

9.00 Zachodnik

14. august 12. s. e. trinitatis

--

10.30 Zachodnik

21. august 13. s. e. trinitatis

9.00 Zachodnik

--

10.30 Zachodnik

28. august 14. s. e. trinitatis

9.00 Trap

10.30 Trap

10.00 Zachodnik

4. september 15. s. e. trinitatis

10.30 Trap

9.00 Trap

10.00 Zachodnik

10.30 Zachodnik

11. september 16. s. e. trinitatis

10.30 Trap Fælles Høstgudstj. i Soderup

18. september 17. s. e. trinitatis

9.00 Zachodnik
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--

14.00 Zachodnik Somm

10.00 Zachodnik

10.30 Zachodnik Høstgu

- Juni - Juli - August - September
TØLLØSE
10.00 Nielsen

UGERLØSE

EVANGELIELÆSNINGER

10.00 Mikaelsson

15. maj Joh 14, 15-21

		

æstegård kl. 11.00. Se omtale andetsteds i bladet.

merfest

udstj.

16. maj Joh 6, 44-51

10.00 Bitsch

9.00 Clausen

22. maj Matt 28,16-20

10.00 Nielsen

9.00 Krogsgaard

29. maj Luk 12,13,21

10.00 Bitsch

10.00 Mikaelsson

5. juni Luk 14,25-35

10.00 Nielsen

10.00 Mikaelsson
Fællesguds. i Nyrup

12. juni Luk 15,11-32

10.00 Bitsch

9.00 Leth Larsen

19. juni Matt 5,43-48

10.00 Nielsen

9.00 Leth Larsen

26. juni Matt 16,13-26

10.00 Højland

9.00 Clausen

3. juli Matt 19,16-26

10.00 Bitsch

10.00 Gudbergsen

10. juli Matt 10,24-31

10.00 Bitsch

10.15 Mikaelsson

17. juli Matt 7,22-29

10.00 Højland

10.00 Mikaelsson

24. juli Luk 12,32-48/Luk 18,1-8

10.00 Nielsen

9.00 Clausen

31. juli Matt 11,16-24

14.00 Brorfelde

14.00 Mikaelsson Brorfelde

7. august Luk 7,36-50

10.15 Fælles med Ugerløse

10.15 Mikaelsson

14. august Matt 12,31-42

10.30 Fælles med St. Tåstrup

9.00 Krogsgaard

21. august Matt 20,20-28

10.30 Fælles med Soderup

10.00 Gudbergsen

28. august Joh 5,1-15

10.30 Fælles med Kr. Eskilstrup

10.15 Mikaelsson

4. september Luk 10,38-42

10.00 Bitsch

10.00 Mikaelsson Høstgudstj.

11. september Joh 11,19-45

10.00 Nielsen

9.00 Krogsgaard

18. september Mark 2,14-22
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Reformationsjubilæet 2017 -500 år med Luther
Frederik 2. - Slotsherren på Kronborg
Onsdag den 1. juni kl. 19.30-21.30.
Ved journalist Lars Ringholm.
Frederik 2. - 1534-1588 – huskes måske
først og fremmest for sin opførelse af
Kronborg – en magtdemonstration af
dimensioner i en tid, hvor Europa var
under forandring af bl.a. den fremherskende protestantisme. Økonomisk
sikring af riget fandt Frederik 2. ved tre-dobling af
øresundstolden, og der blev tilmed råd til at holde
et fornemt hof, hvor ikke mindst William Shakespeares teatertrup var hyppige gæster. Frederik 2. var
tæt knyttet til Englands dronning Elizabeth 1. Og
sammen dannede de en stærk protestantisk alliance
i et Europa, hvor det var de katolske stormagter, der
dominerede.
Kom og bliv klogere på en konge og kongemagt, der
skulle regere et land, der netop havde gennemført en
reformation, der stadig har betydning for riget i dag.
Kaffe og kage koster 20 kr.
Foredraget er en del af en række foredrag i Store
Tåstrup, der holdes op til – og i anledning af –
Reformationsjubilæet i 2017.

Anden Pinsedag
16. maj kl. 11.00.
Store Tåstrup kirke deltager i år i Holbæk Provstis fællesgudstjeneste.
Gudstjenestene foregår udendørs i
provsten have, beliggende Ågerupvej
66, Ågerup, 4390 Vipperød. I tilfælde
af dårligt vejr vil gudstjenesten foregå i
den nærliggende Ågerup kirke.
Har du brug for kørsel, så skal du kontakte menighedsrådsformanden eller
præsten senest fredag den 13. maj kl.
16.00 - se informationer under ”Navne
og adresser” her i bladet.

Spire- og juniorkor
synger i kirken
Søndag den 5. juni kl. 15.00.
Kirkens kor for små og store børn kom-
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mer og synger for os denne eftermiddag.
Denne gudstjeneste markerer også afslutning på denne korsæson, der har budt på
både korsamling, optrædener og korlejr.
Nu vil korene give prøver på det, de har
lært indtil nu. Så kom og oplev kormedlemmernes sangglæde, smukke stemmer
og søde sange – på en dag, hvor grundloven jo nok også får et ord med…

Sommerfest
Søndag den 14. august kl. 14.00.
Denne dag glæder vi os sammen over
sommeren, solen og samværet.
I år kommer folkemusikgruppen ”GNY”
og underholder efter gudstjenesten. Gny
spiller nordiske folkeviser med melodier og tekster der er overleveret gennem
århundreder. Med historiske instrumenter og sang søger gruppen tilbage til rød-

derne af den nordiske sjæl, og formår at
frembringe en unik og intens stemning
med gamle temaer som i dag er lige så
aktuelle.
Gruppen optræder i historisk tøj og inviterer publikum til at medvirke i kædedans
og til at synge med. Så kom og lad dig blive ført tilbage i tiden i selskab med Gny.
Vi starter i kirken med en gudstjeneste
og fortsætter efterfølgende i menighedshuset. Vel mødt til en festlig og fornøjelig
eftermiddag i sommerdragt.

Sommerture
Torsdag den 26. maj kl. 9.30-12.00.
(Bemærk: denne tur er om formiddagen)

Vi skal besøge Kirkens Korshærs genbrugslys i Dianalund. Vi skal høre om –
og se – hvordan man genbruger brugte
lysestumper, laver nye stearinlys og i det
hele taget arbejder på en lysproduktion.
Der vil også være rig mulighed for at købe
produkter – overskuddet går til Kirkens
Korshær.
Torsdag den 23. juni kl. 13.00-16.00.

Høstgudstjeneste
Søndag den 18. september kl. 10.30.
Der er måske ikke så mange tilbage af
tidligere tiders høstfester rundt om på
gårdene – men kirken holder stadig høstgudstjeneste, hvor vi siger tak for alt det,
vi har fået, stort som småt. Man behøver
ikke have høstet korn for at sige tak.
Alle har noget, de kan takke andre for.
Ved denne gudstjeneste takker vi Gud for
livet og hans gaver – og glædes sammen
over (forhåbentligt) endnu et år med regn
og sol og vind og liv i passende mængder.
Kirkens spire- og juniorkor kommer
deltager med skønsang, smil og blomsterkranse. Og i stil med forgange år, opfordres alle til at komme ”iklædt” blomster,
så kirkegængere og kormedlemmer sammen kan løfte gudstjenesten op, så det
står i mål med taknemligheden over Guds
skaberværk.

Denne eftermiddag besøger vi ”Zen Garden” i Stenlille. Vi får en rundvisning og
hører om havens historie og opbygning.
Bagefter kan vi gå rundt på egen hånd
og nyde de mange smukke blomster og
buske.
Og vi benytter det (forhåbentligt) gode
vejr og omgivelser til at drikke kaffe og
spise kage, inden vi kører hjem igen.
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nærmere, så kontakt korenes leder Dorte E
Jensen pr. mail dengodengel.no.9@gmail.
com. Vel mødt til alle glade sangere.

Konfirmandtilmelding

Torsdag den 4. august 13.00-16.00.
Vi slutter sommerens udflugter med at
besøge Kongsgården i Vester Broby, ved
Sorø.
Vi bliver vist rundt i denne kulturhistoriske perle, hvor både bondestuer, lade og
stalde står, som de gjorde for generationer
siden. Efter rundvisningen serveres der
kaffe og kage, som kirken betaler.
For alle ture gælder, at vi mødes i gården ved menighedshuset og kører i
samlet flok afsted i private biler. Dem,
der vil lægge bil til, gør dét – dem, der
ikke gør, betaler 20 kr. til chaufføren.

Korenes opstart
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
For kirkens kor starter op igen efter sommerferien.
Spirekor for 0.-2.-klasse OG juniorkor
for 3.-6.-klasse starter torsdag den 25.
august. Spirekoret bliver som vanligt hentet på skolen kl. 14.45, men skal hentes i
menighedshuset af forældre efter kor, kl.
ca. 16.00.
Juniorkor synger 16.15-17.30 og sørger
selv for at komme til og fra kor.
Voksenkoret synger fra kl. 18.30 – 20.30,
og det foregår i kirken. Første gang efter
sommerferien er torsdag den 1. september.
Ønsker store som små nye sangere at høre
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Skal du konfirmeres i 2017? Så skal du
melde dig til konfirmandforberedelse!
Gå ind på www.storetaastrupkirke.dk/
konfirmation og print tilmeldingsskemaet. I udfyldt stand (husk forældres underskrifter) sendes det til præsten, som så
vil invitere alle forældre og kommende
konfirmander til opstarts- og informationsaften umiddelbart inden konfirmandforberedelsen starter.

Menighedsrådsvalg 2016
Opstillingsmøde Tirsdag den 13. september kl. 19.00.
Det er menighedsrådets opgave, at varetage kirkens administration og opgaver for
sognet. Menighedsrådet er demokratisk
valgt og alle medlemmer af folkekirken i
sognet kan stille op.
I efteråret er der valg til menighedsrådet.
Så hvis du har lyst til at være en del af det
kirkelige arbejde i Store Tåstrup sogn, så
har du nu muligheden for at blive en del af
menighedsrådet. Følg med i dagspressen i
tiden op til – og kom til opstillingsmødet
den 13. september i menighedshuset. Så
har DU muligheden for at påvirke kirkens
arbejde i den kommende valgperiode. Og
du kan dermed være med til at påvirke
kirkens arbejde og opgaver i den retning,
hvor du ser Store Tåstrup kirkes fremtid
ligger. Vel mødt!

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten den 7. august – 21. august – 4.
september.

Meddelelser: TØLLØSE

Restaurering af bænkene
i Tølløse kirke
Bænkene i Tølløse kirke trænger stærkt til
restaurering. Flere steder er træværket i
stykker og malingen er skaldet af.
Bænkene bliver derfor restaureret hen
over sommeren.
Der er tillige et problem med de løse
fodstøtter, som i mange år har gjort det
vanskeligt, når man skal rejse sig under
gudstjenesten.
Dels skramler de, men hvad værre er,
de kan være svære at stå fast på. Er man
en smule gangbesværet, er de et problem.
For ikke at miste fodfæstet, tager man
gerne fat i ryggen på bænken foran, som
så giver efter og vipper.
Menighedsrådet har valgt at forsøge at
få minimeret generne ved at vælge at få
bænkene restaureret.
Der er dog grænser for hvor store
ændringer, der kan foretages. Nationalmuseet har givet nogle anvisninger, som
skal overholdes.
Der er givet tilladelse til at fjerne de løse
fodstøtter og tage en smule af bænkenes
højde i stedet.
Det bliver ligeledes forsøgt at få bænkene til at stå noget bedre fast, end de gør
på nuværende tidspunkt.
Dertil kommer en ny farvesætning af
bænkene. Denne har været genstand for

mange tanker i menighedsrådet, som har
fået kyndig vejledning af arkitekt og farvekonsulent.
Det er altid vanskeligt at ændre en gammel kendt farvesætning.
Nationalmuseet anbefaler, at den nye
farvesætning giver lidt mere varme i kirken. I skrivende stund er farvesætningen
endnu ikke helt på plads, men der arbejdes på en løsning, som passer til kirkerummet og som kan lysne en smule, så
kirken også på den måde virker indbydende, når menigheden hilses velkommen.
Restaureringen kommer desværre til at
tage en rum tid, da bænkene dels skal på
snedkerværksted for at blive behandlet og
dernæst tilbage i kirken, hvor de males.
For at malingen skal blive robust, skal
optørringen ske i kirken, og det er meget
tidkrævende. Da bænkene gerne skal stå
smukke i mange år efter restaureringen,
er det dog nødvendigt at afvente den rette
optørring af malingen.
Naturligvis giver det nogle gener for
menighed og præster at skulle undvære
det normale kirkerum i en stor periode
af restaureringstiden. Vi forsøger dog at
skabe rammer, som giver de bedst mulige – eller mindst dårlige – betingelser for
kirkelivet i perioden.
Restaureringen påbegyndes i uge 19.
Her hentes bænkene og køres til snedkerværksted, hvorfra de forventes at komme
tilbage for at blive malet i uge 26.
I perioden fra uge 19 til og med uge 25
kan kirkerummet benyttes til gudstjenester og mindre kirkelige handlinger, idet
stolene fra præstegårdssalen opsættes i
kirken.
I ugerne 26 – 30 holdes gudstjenesterne
enten i Grevekirken eller i Præstegårdssalen. I denne periode kan kirken ikke
benyttes til kirkelige handlinger.
Menighedsrådet har forespurgt nabosognene om lån af deres kirker til bisættelser og begravelser de uger, hvor vi er
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uden det store kirkerum. Herefter er der
planlagt et samarbejde om gudstjenesterne med nabokirkerne.
Vi synes, at det kunne give mening at
styrke samarbejdet med nabokirkerne,
når vi nu selv er uden kirkerum.
Tølløse kirkes menighed og præster er
inviteret til at deltage i nabokirkernes
gudstjenester på skift.
Det gælder fortrinsvis kirkerne i den
gamle Tølløse kommune.
Søndag den 7. august kl.14.00 er vi dog
inviteret med i et større samarbejde om
en friluftsgudstjeneste i Brorfelde. (Læs
om denne andetsteds i bladet).
Den 14. august besøger vi Ugerløse, den
21. august går turen til Store Tåstrup, den
28. august deltager vi i Soderup kirke og
endelig den 4. september kører vi til Kr.
Eskilstrup. Efter gudstjenesterne bydes vi
på kaffe i våbenhuset.
Der arrangeres kørelejlighed for alle, som
ønsker at deltage. Vi mødes ved Tølløse
kirke en halv time før gudstjenesten.
Både de, der ønsker kørelejlighed og de,
som kan tilbyde kørelejlighed.
I ugerne 36 – 38 forventes gudstjenesterne igen at finde sted i Grevekirken eller i
Præstegårdssalen. Vi glæder os til at hilse alle velkommen i vores egen kirke ved
gudstjenesten den 2. oktober, hvor kirken
forventes taget i brug igen. Til denne lejlighed inviterer vi naturligvis vore nabokirker på et genbesøg.

Sommer, sol,
søndag og en lille,
glad kop kaffe i
Tølløse Kirke
I maj og juni måned inviterer vi
lejlighedsvis på kaffe, te og småkager efter gudstjenesten.Hvis
vejret er til det, sætter vi os udenfor, ellers mødes vi i våbenhuset.
De, der kører med Anne Grete i
kirkebilen, kan også deltage.

SIDE 18

Udflugt til Sorø Klosterkirke, Sorø Akademi samt
sejltur på Sorø Sø
Fredag den 27. maj kl. 9.15 fra præstegårdssalen , kl. 9.20 fra Tølløse station
Dette års udflugt går til Sorø. Der venter en spændende dag, hvor lektor fra
Sorø Akademis skole, Per Højland, vil
vise rundt i Sorø Klosterkirke og fortælle
om klosteret, som ærkebiskop Absalon i
1161 lod opføre, ikke kun som kloster og
videncenter, men også som familiekirke
for Hvideslægten, som Absalons familie i
dag benævnes.
Efter reformationen blev Sorø Klosterkirke omdannet til skole.
Der er rundvisning i Sorø Akademis
hovedbygnings imponerende lokaler, hvor
Per Højland vil fortælle om Sorø Akademi
gennem tiden.
Med i udflugten er også en dejlig sejltur på Sorø Sø, hvor vi kan beundre Sorø
Akademi fra vandsiden, og få fortalt lidt
anekdoter om livet omkring søen gennem
tiderne.
Menighedsrådet sørger for en let frokost,
som er inkluderet i prisen.
Pris for udflugten er 100 kr. pr. deltager.
Udflugten er allerede overtegnet.
Man kan blive skrevet på en venteliste,
så man får plads ved afbud.
Henvendelse til Henriette Bitsch, hebi@
km.dk eller tlf. 59 18 53 37.

Familiegudstjeneste i
Tølløse Kirke

budt til at være med i årets friluftsgudstjeneste ved Brorfelde. (Læs mere under
Ugerløse sogn).
Der er afgang fra Tølløse kirke 13.20.
Her mødes alle, som har brug for kørelejlighed til Brorfelde og også gerne alle,
som har mulighed for at tage en ekstra
person med til Brorfelde.

Menighedsrådsvalg 2016
Der afholdes menighedsmøde med orienterings- og opstillingsmøde til det kommende menighedsråd i præstegårdssalen
den 13. september kl.19.00.
Lørdag den 4. juni kl. 12
Vi inviterer hele familien til gudstjeneste.
Børn, forældre, bedsteforældre og andre
interesserede. Efter gudstjenesten, der
varer omkring en halv time, er der fællesspisning i præstegårdshaven, hvor vi
serverer hjemmelavede hotdogs, tilberedt
af kirkens frivillige. Der er fælleslege for
børn og voksne. Pris for maden: voksne 30
kr., børn 15 kr. Tilmelding til sognepræst
Therese Nielsen, e-mail tn@km.dk senest
torsdag, den 2. juni.

Friluftsgudstjeneste ved
Brorfelde
Søndag den 7. august kl.14
Tølløse sogns menighed og præster er ind-

På mødet vil den nuværende menighedsrådsformand, Bodil Hansen, orientere om
menighedsrådsarbejdet i den forgangne
periode og pege på opgaver, som venter
det nye menighedsråd, som tiltræder 1.
søndag i advent 2016.
Der vil efter orienteringen blive afholdt
opstillingsmøde, hvor kandidater som
har lyst til at tage en tørn i det kommende
menighedsråd, har mulighed for at komme til orde. På mødet kan det undersøges,
om der er mulighed for at opstille en fællesliste til det kommende råd.
Alle, som har lyst til at høre om menighedsrådsarbejdet og alle, som kunne tænke sig at lægge et stykke arbejde i menighedsrådet, er hjertelig velkomne.
Det er vigtigt, at vores lokale kirke bliver
ledet af lokale kræfter, så det nuværende
råd håber meget på, at der findes kirkeligt
interesserede, som har mod på at arbejde
for Tølløse kirkes ve og vel i de næste 4 år.
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Indskrivning til
konfirmationsforberedelse
2016-2017
Hvis man bor i Tølløse sogn og vil gå til
konfirmationsforberedelse i 2016-2017 i
Tølløse, sker tilmelding ved, at man går
ind på kirkens hjemmeside og udskriver
en tilmeldingsblanket, som udfyldes og
sendes til Tølløse sogns kirkekontor,
Nybyvej 12, 4340 Tølløse.
Har man ikke adgang til internettet kan
tilmeldingsblanket fås hos præsten, tlf. 59
18 53 37.

Hvis man er i tvivl om eget bopælssogn,
er det muligt at gå ind på hjemmesiden
www.sogn.dk og slå op på siden ”Find dit
sogn”.
Man indtaster sin adresse og kan så få
oplysning om sit bopælssogn.
Oplysningerne om eget sogn kan også
fås ved henvendelse til præsten.
Tilmeldingen skal være Tølløse sogn
i hænde senest den 14. august 2016.
Det er muligt at gå til præst, selvom man
ikke er døbt eller hvis man er usikker på,
om man ønsker at blive konfirmeret.
Alle er velkomne til at se, hvad undervisningen indebærer og derefter tage stilling
til, om man ønsker at blive konfirmeret
eller ej.
Yderligere informationer gives løbende på hjemmesiden: www.toelloesekirke.dk
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Grøn Kirke
Tølløse Kirke tager klima- og miljøproblemerne alvorligt. Vi arbejder derfor henimod at blive Grøn Kirke. Som Grøn Kirke
er vi med til at forvalte Guds skaberværk
med taknemlighed, respekt og omsorg.
Samtidig kan større omtanke i vores forbrug og mindre belastning af omgivelserne betyde, at vi sparer både penge og
ressourcer.
Som Grøn Kirke vil vi være en del af
et netværk af kirker, menigheder og kirkelige organisationer i Danmark, der har
registreret sig som Grøn Kirke.

Læs mere på Grøn Kirkes hjemmeside:
gronkirke.dk

Tølløse Kirke er
kommet på
Facebook
Bliv venner med Tølløse Kirke på
Facebook og følg med i – og bliv inviteret til kommende arrangementer.

Meddelelser: UGERLØSE

Menigheds- og opstillingsmøde tirsdag den 6.
sept. kl.19.00
Ugerløse kirkes menighedsråd vil gerne invitere alle interesseret til møde om
kirkens liv og fremtid, og det kommende
menighedsråd.

Sommer, sol og fællesskab på Brorfelde Observatorium søndag den 7.
august kl.14.00

Kirke- og kravlestue
Begynder onsdag den 7. sept. kl 9.45 i
Ugerløse Kirke

Særlige gudstjenester i
Ugerløse Kirke
Pinsesøndag kl.10.00
Pinsen er kirkens fødselsdag og det fejrer
vi i Ugerløse kirke med en festlig gudstjeneste hvor Magnus Wasbotn vil synge.
Søndag den 12. juni Fællesgudstjeneste med Nyrup baptistkirke i Nyrup
Der er ingen gudstjeneste i Ugerløse
kirke i stedet inviteres alle til
gudstjeneste i Nyrup, hvor Ole Jørgen og
Sara Mikaelsson i fællesskab vil holde
gudstjeneste.

Tølløse, Ugerløse, Nr. Jernløse og Kvanløse kirker indbyder med glæde alle til
en fællesgudstjeneste i det grønne på
Sjællands højeste plads, nemlig Brorfelde
Observatorium.
Pyndt Dahl Kvartetten kommer og gør
gudstjenesten ekstra festlig med Amalie
Dahl på saxofon, Bertil Pyndt på trommer, Gustav Pyndt på bas og Tobias Dahl
på klaveret, og Andrea Bruun vil synge.
Der vil være bænke til at sidde på men
man er meget velkommen til selv at tage
stole og tæpper med. Efter gudstjenesten
vil der være forfriskninger og Brorfelde
Vennekreds vil åbne for kikkerterne og
fortælle om sol og stjerner.

Høstgudstjeneste
søndag den
11. september kl.10.00
Velkommen til årets høstgudstjeneste
hvor vi igen i år byder velkommen til årets
konfirmander.
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Meditation og spiritualitet i Ugerløse
Tirsdagsmeditation
Den sidste tirsdag i hver måned er
der en times meditation i Ugerløse Kirke kl.10.00. Efter meditationen er der
mulighed for en kop kaffe i sognegården.
Tirsdage: 31. maj og 28 juni.

Galleri og ikonskrivning i Ugerløse Kirke
Ugerløse Kirkes Galleri og bibliotek
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.
Fernisering søndag
den 14. august ved
Lisbeth Olsson Hagested kl. 11.00.

Ikonskrivningsgruppen
En gang om måned samles gruppen i
Ugerløse Kirkes sognegård og skriver
klassiske ikoner, som lærer og vejleder
er Finn Günther.
Vi mødes kl. 9.00-15.00 en onsdag i
måneden, undtaget juli.
Hvis du har lyst til at være med kan du
få mere information og tilmelde dig hos
sognepræst Sara Mikaelsson.

Nyt fra gospelkoret We Got Joy
Forårssæsonen kom lidt senere i gang
end forventet da koret skulle finde en
ny korleder. Valget faldt på Ulla Tølløse
som i forvejen har 2 andre kor. Ulla og
koret er allerede godt i gang med at øve
nye sange.
We Got Joy holder forårskoncert d. 26.
maj i kirken hvor der inviteres til glad
gospel og fællessange. Så mød op og vær

med til at byde foråret og sommeren
velkommen med muntre gospeltoner. Vi
glæder og til at se Jer.
Har du lyst til selv at synge, så har We
Got Joy sæsonstart torsdag d. 18. august
2016. Vi øver i sognegåden kl. 19.00. Så
hvis du vil prøve at synge gospel eller
har gjort det før og gerne vil i gang igen,
så mød op til sæsonstart. De første 3
gange er gratis.

Gudstjenester på Møllevang Ældrecenter
Den 11. maj – 8. juni – 6. juli – 10. august – 14. september.
Alle dage kl. 10.30 – og der er kaffe efter gudstjenesten.

Gudstjenester på Tølløse Ældrecenter
Torsdag den 12. maj kl.10.30. Torsdag den 9. juni kl. 10.30. Torsdag den 14. juli
kl.10.30. Torsdag den 11. august kl.10.30.Torsdag den 8. september kl.10.30.
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Indre Mission i Ugerløse
Maj
Tirsdag den 10. kl. 19.30: Bibeltime
hos Stinne og Henning
Nielsen, Hulebækvej 20. Johs. 6.
Torsdag den 19. kl. 10.00: Kaffestue.
Fredag den 27. kl. 19.30: Møde ved
Sara Mikaelsson, Ugerløse.
Juni
Torsdag den 9. kl. 19.30: Møde hos
Grethe og Flemming Brask
Hansen, Herluf Trollesp. 15 Tølløse
ved Henrik B. Jensen, København.
Torsdag den 16. kl. 19.30: Møde hos
Bapt. Nyrup ved Allan Ibsen Tølløse.
Juli
14-23 Bibelcamping Fårevejle. Se
program.

August
Søndag den 14. kl. 13.00: Udflugt Til
Grethe og Flemmings Sommerhus,
Diget 3. Asnæs. Tilmelding inden
10-8. 59194638.
September
Torsdag den 1. kl. 10.00: Kaffestue.
Torsdag den 15. kl. 10.00: Kaffestue.
Fredag den 16. kl. 18.00: Høstfest
med spisning. Indsamling. Tale ved
Harry Dalgård, Køge. Tilmelding
inden 13-9. 59188305.
Hvor andet ikke er oplyst, er møderne i Sognegarden. Vil du vide mere
om møderne, eller ønsker du transport, kan du ringe til Henning tlf.
59188305. Alle er velkommen

Fælles Pinsegudstjeneste
Anden pinsedag - mandag den 16. maj
kl. 11.00
Ved Provstiets præster i Ågerup
Præstegård. Ågerupvej 66,
4390 Vipperød.
Kom og oplev en friluftsgudstjeneste med
udkig til Holbæk Fjord! Musikken vil blive leveret af et band, der bliver samlet til
lejligheden. Og igen i år vil der være et
kor, som både består af vore kirkesangere
og af de medlemmer af menigheden, som
har lyst til at deltage. I år er der lagt særlig
vægt på, at fællesskabet ikke behøver at
ende, når gudstjenesten slutter. Udover at

man selvfølgelig er velkommen til at medbringe tæpper og madkurv, så bliver der
stillet grill op, så man kan grille medbragt
kød. Der vil også være aktiviteter for børn
og voksne efter spisning. Har man brug
for kirkebil til arrangementet skal man
kontakte sin egen sognekirke.
Gudstjenesten er økumenisk samarbejde mellem Folkekirken i Holbæk Provsti,
Den Katolske Kirke, Holbæk Frikirke og
Holbæk Baptistkirke.
I tilfælde af regnvejr bliver gudstjenesten
holdt i Ågerup Kirke, Ågerupvej 79,4390
Vipperød.
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Navne og adresser:
SODERUP - KR. ESKILSTRUP

TØLLØSE

Kirkebil: Henv. 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 Anne Grete
Larsen, tlf. 22 28 06 16. E-mail: annegrete@mail.dk.

Sognepræst: Lise Trap, Soderup Kirkevej 10, Soderup, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 50 37, E-mail: ltr@km.dk
Træffes ikke fredag.

Tølløse kirkes kontor: Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340
Tølløse, tlf.59 18 53 37.

Ved præstens ferie / fridage henvises til
spr. Mads Zachodnik, tlf. 57 80 13 68
Hjemmeside: soderupeskilstrup.dk
Facebook: Soderup-Eskilstrup kirker
Graverkontor ( Soderup):
Henrik Schoubye graver1@outlook.dk
tlf. 22 64 48 21. Træffes ikke mandag.
Graverkontor (Kr. Eskilstrup): Toni Bøgelund
ke-kirkegraver@mail.dk tlf. 24 47 05 76
Træffes ikke mandag.

Sognepræst, kbf: Henriette Bitsch, tlf. 59 18 53 37,
E-mail: hebi@km.dk
Træffes ikke onsdag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til kollega
på telefonsvarer.
Sognepræst: Therese Nielsen, Nybyvej 12, 4340
Tølløse, tlf. 24 47 70 78, E-mail: tn@km.dk.
Træffes ikke onsdag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til kollega
på telefonsvarer.
Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.

Menighedsrådsformand: Anders Christensen,
Syrenvej 7, 4360 Kr. Eskilstrup, tlf. 20 11 59 55.

Graverkontor: Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse,
tlf. 59 18 61 33
Træffes bedst: Tirsdag - fredag kl. 12.00-12.30.

Kirkeværge ( Soderup): Asta Grevsen,
Dalstrøget 17, 4340 Tølløse, tlf. 24 63 81 49.

Menighedsrådsformand: Bodil Schrøder Hansen,
Nybyvej 48, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 55 64.

Kirkeværge ( Kr. Eskilstrup): Merete Skov-Hansen,
Pilevej 73, 4340 Tølløse, tlf. 24 60 80 92.

Kirkeværge: John Abrahamsson,
Dalvænget 91, Tølløse, tlf. 25 77 62 30.

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.
E-mail: maz@km.dk.
Træffes bedst efter aftale.
Kirkekontoret er lukket om mandagen.
Ved ferie henvises til sognepræst Lise Trap,
Soderup kirke, 59 18 50 37
Hjemmeside: www.storetaastrupkirke.dk
– og på Facebook…

Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Graverkontoret:
Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:
Mobil telefon 20 58 27 61 bedst mellem
12.00 og 13.00.
E-mail: graveren.ugerloese@mail.dk
Graver & administrationschef, Jess Sørensen, træffes
også på 59 44 10 01 bedst mellem kl. 12. og 12.30.
E-mail: administrationschef@mail.dk

Graverkontor: Pia Hansen, tlf. 57 80 20 13. Træffes
bedst tirsdag – fredag kl. 12-13.

Menighedsrådsformand: Niels Weinreich, Lilleskovvej 25, 4350 Ugerløse, tlf. 28 80 04 30, E-mail: nw@
ditobus.dk

Menighedsrådsformand: Gert Hansen Juhl,
Bonderupvej 260, 4370 St. Merløse, tlf. 57 80 16 60.

Kirkeværge: Gitte Jensen, Abildhaven 35, 4350
Ugerløse, tlf. 59 18 82 05, gittej@privat.dk

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.
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