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Et pinseunder

”I al sin glans nu stråler solen” er utvivl
somt Grundtvigs mest kendte pinsesal
me. Han skrev i øvrigt ikke så få sal
mer til pinsen og om Helligånden, hvis
komme er kristendommens anledning
til at fejre pinse 50 dage efter påske. Det
gjorde jøderne også, men for dem drejede
det sig om afslutningen på kornhøsten og
markeringen af pagtslutningen på Sinaj.
Det var på én gang en frugtbarhedsfest
og en historisk mindefest, som de også
fejrer i dag. De kristne overtog pinsefes
ten, men nu var det til minde om Hel
ligåndens komme. Populært sagt fejrer
man kirkens fødselsdag, for uden Hellig
ånd ingen kirke. Det har Grundtvig som
ingen anden salmedigter herhjemme sat
ord på. Nu er den kristne pinse ikke en
frugtbarhedsfest, men med Grundtvigs
billedsprog hentet fra den blomstrende
natur omkring os i denne sommertid
kommer man ikke udenom at tænke Guds
skaberværk med ind i den begivenhed,
der er pinsens anledning. I begge tilfælde
er det underfuldt, hvad der sker i denne
pinsetid, hvad vi ser i naturen, og hvad
vi hører i kirken. Solen spiller en særlig
rolle i Grundtvigs prægtige og energila
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dede salme. Tænk bare på den indledende
strofe, der sætter den strålende sol i for
bindelse med Guds livsoplysende nåde. I
den syvende og sidste strofe hedder det så:
”Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerrig.”
Prægtigere kan det ikke udtrykkes, hvad
den Helligånd udvirker, et levende kær
lighedens fællesskab, hvor vi skal blive
som sole, der lyser og skinner for hinan
den, som sole der giver kræfter på ny og
skænker os livsmod, mod til at kaste os
ud i livet, vove os ud på det dybe vand,
ja løfter os op over hverdagens tomgang
og fylder os med ny energi, løfter os op
med et håb, der rækker udover os selv og
hverdagen. Det er glimtet af gudsriget på
jorden, gudsriget midt iblandt os.
Mange kender nok den norske digter og
dramatiker Henrik Ibsen, hvis skuespil
”Peer Gynt” slutter med pinsemorgen. I
løbet af stykket har vi fulgt hovedperso

de mest kendte scener i stykket skrællet et
løg, lag for lag, men uden at finde nogen
kerne. Det er et billede på ham selv, der
livet igennem har spillet forskellige roller
og bedraget sine omgivelser. ”At være sig
selv, er: sig selv at døde”, får han derpå
at vide af knappestøberen, der vil smelte
ham om. Det lykkes ikke. Men pinsemor
gen, da sker der et under. Her bliver han
ved Solveigs forløsende kærlighed sig selv
og får syndstilgivelse. Klædt på til kir
kegang og med salmebog i hånden siger
hun:

nen Peer med hans omtumlede tilværel
se, hvor der mildest talt hersker kaos og
uorden, hvilket nok ikke mindst skyldes,
at han er sig selv nok og lader sin fantasi,
selviscenesættelse og storhedsvanvid råde
på bekostning af sine omgivelser, som
han gang på gang svigter. Men Solveig,
hans elskede, hun bærer ikke nag og svigter ham ikke, for som hun til sidst siger,
da Peer pinsemorgen vender hjem fra alle
sine eventyr: ”I min tro, i mit håb og i min
kærlighed”. Det er hendes svar på hans
spørgsmål, hvor han har været som sig
selv, ja, som han siger, ”med Guds stempel
på min pande”. Inden da har han i en af

”Intet har du syndet, min eneste gut!
Livet har du gjort mig til en dejlig sang.
Velsignet være du, at du kom engang!
Velsignet, velsignet vort pinsemorgensmøde!
Solveig formåede – som solens stråler
- at smelte ham om, at forvandle ham;
hendes kærlighed forvandlede Peer Gynt
denne pinsemorgen, ja gjorde ham til,
hvad et menneske i egentligste forstand
er, - med Søren Kierkegaards tanker i
baggrunden - at være sig selv og ikke at
være sig selv nok, ja – med Grundtvig i
hans pinsesalme - at blive som sole for
hinanden. Glædelig pinse!
Niels Willert
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At trutne til vinteren
Det er sommer – kort, smuk, dansk
sommer!
”O, fly ej for snarlig,
men bring os lidt varlig
fra nætternes lyse til tusmørkets stund!
Vi vented så længe
på blommede enge,
på duften fra rosernes svulmende mund, –
men bedst som du kommer,
du fagre skærsommer,
så hastigt du flyr som et drømmerigt blund!”.
Sådan skrev Christian Richardt i 1874.
Hvad skal vi bruge den flygtige danske
sommer til – med dens sol og regn? Som
mer sætter jo ikke alt andet til side, så
udover at mange skal holde nogle ugers
sommerferie, så skal vi nå alt det, vi i
øvrigt skal. Samtidig har vi netop som
Christian Richard skrev, ventet så længe
på, at sommeren kom. Når den nu endelig
er her, vil de fleste af os gerne suge mest
muligt af den til os.
Netop det at suge sommeren til sig,
læste jeg om for nylig hos en god norsk
kollega. Han mindedes, hvordan han
i sin barndoms somre havde sejlet med
en træbåd, som hans bedstefar, der var
bådebygger, havde bygget. Om efter
året blev bådene trukket på land, og
først til foråret skulle de igen i vandet.
Men sådan en træbåd, der har stået i tør
vejr hele vinteren, er der jo ikke meget ved.
Træværket er levende, og når at trække sig
så sammen i løbet af vinteren, at den ikke
er tæt. For at den kan bruges igen, må
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den ligge i vandet i noget tid og suge vand
til sig, så træværket udvider sig, og båden
tætner. Eller trutner, som det hedder med
en gammelt norsk ord.
Det ord kan jeg lide! Det er det, somme
ren skal bruges til - at trutne til vinteren.
At sænke skuldrene og give slip på den
forfrosne krop. At smide lidt af tøjet og
nogle af fordommene om, at alting skal
være på en helt bestemt måde for at være
rigtigt.
At trutne til vinteren må være at få fyldt
alle revnerne op med gode bøger, gode
samtaler, gode oplevelser. Det er lettere at
gå udenfor i bare tæer end i store tykke
støvler, der skal snøres og imprægneres.
Det er lettere at tage en snak over hækken
eller på parkeringspladsen, når det er 20
grader, end når det er to. Eller at invitere
på mad. Det er lettere at tage det lidt let på
en sommerdag end på en vinterdag.
Måske er det også lettere at gå i kirke.
Over sommeren vil vi jævnligt i Soderup
og Kr. Eskilstrup have ekstra musik ved
gudstjenesterne – en trompet, en bratsch
eller en saxofon. Der vil også af og til
være kirkekaffe. Det er ikke skemalagt.
Vi tager det lidt let. Inden længe kommer
tusmørkets stund - med de faste program
punkter som høstfest, foredrag, nye kon
firmander, allehelgen, adventsandagter
og så videre.
Så lad os inden da nyde de blomstrende
enge og de duftende roser. Lad os suge
til os af lethed og solskin og skaberværk.
Lad os trutne sjæl og krop til vinteren.
Lise Trap

Et lille paradis
Tager man til den travle filmfestival og
luksus by Cannes kan man fortabe sig i
luksusbutikker, se sig mæt på luksusbiler
og lystbåde på størrelse med små huse.
Eller man kan tage en lille båd ud til øen
Lerina. Lerina er et lille paradis, en ø hvor
de eneste fastboende er 21 cistercienser
munke som dyrker vin. Vinen er så fin, at
den sættes på bordet til filmfestivalen, og
det er også fra munkenes varetegn, de to
palmeblade at filmfestivalen har sit sym
bol. Palmebladene er symbol på martyri
um, og giver et lille hint om øens historie.
Øen har nemlig en betydningsfuld histo
rie, som begyndte i 410 da sankt Hono
ratis grundlagde et kloster der, han var
selv eremit og levede med sine venner som
eremit på øen. Den dag i dag kan man
besøge de steder hvor eremitterne menes
at have boet, og i middelalderen blev disse
steder anvendt til pilgrimsvandring. Op
igennem årene har mange kendte munke,
præster og biskopper været forbi denne ø
fx Sankt Patrick den irske munk.
I dag kommer mange turister til øen,
men når turisterne er taget hjem er øen
et stille paradis, for dem som tager på
retræte hos munkene. Her i april var jeg
sammen med en gruppe arrangeret af
Ann Bjerre på Lerina eller munkeøen.
Vi boede på klosteret og kunne deltage
i munkenes tidebønner og gudstjenester.
Retræten var i stilhed hvilket giver god
mulighed for refleksion og bøn. Jeg tror
det gør noget godt for os mennesker at
være i naturen, se på middelhavets azur
blå bølger, gå på de små stier mellem
buske, træer og vinstokke og stå inden i
kirken og lytte til munkenes smukke lov
prisning.
Lyset på de kanter er anderledes, stær
kere og mere intenst og der gør noget
ved farverne, buskenes blade er næsten

neongrønne, og overalt står blomsterne
farverige og overdådige. Lyset, planterne
og havet fortæller noget om os mennesker
og Gud.
Retræten på Lerina fødte i mig den ind
sigt at jeg ikke kun er mig selv, og mit ego,
jeg er ikke kun mine tanker og følelser,
mine ønsker og lyster, min angst og vrede
men at der i mig også bor ånd, en ånd eller
sjæl som kan forenes med Guds Ånd. Som
en af munkene sagde det handler om at
blive bevidst, og det blev jeg på Lerina.
Det blev en erfaring i mig, at jeg er mere
end jeg troede jeg var, at der i mig findes
noget som kan mere, en vilje som kan for
enes med Guds vilje. Den lille ø i middel
havet gjorde mig større, jeg er stadig mig,
men jeg er også mere end blot mig. I mig
bor også Guds vilje, viljen til liv og glæde,
viljen til at tjene og tro. Retræten skabte i
mig et lille paradis, fyldt af hellig lovsang.
Øen blev en del af min sjæls historie og jeg
kan varmt anbefale et ophold på munke
nes ø.
Sognepræst Sara Mikaelsson
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Sommernattens amøbe…
Lidt uden for byen Stege på Møn lig
ger et lille vandhul. Det er ikke så stort,
vandspejlet er vel ikke mere end 20 x 20
meter. Rundt om vandhullet vokser et
bredt bælte af piletræer, buske og vilde
blomster så tæt, at man dårligt kan se
vandhullet fra den forbipasserende vej.
Det lille område er et paradis for fugle,
insekter og små vanddyr, og helt uforstyr
ret går livets gang for stedets beboere.
Et par kilometer derfra gik jeg i skole.
Og nogle gange var vi på besøg ved vand
hullet uden for byen. Her fangede vi små
dyr, fisk og biller og fragtede dem hjem
på skolen i plasticposer med vand. Her
kunne vi så studere dem enkeltvis, lige fra
det mindste krebsdyr til den største bille.
Og de første gange overraskede det mig,
hvor meget liv der er i et vandhul.
På overfladen ligner det jo bare en stor
vandpyt eller ”dødt” mosevand. Men dér,
hvor jeg troede, at det var småt med liv,
lige dér var faktisk fyldt med liv! Og jo
mere jeg kiggede i mikroskopet hjemme
på skolen, jo mere liv kunne jeg ane mel
lem tang og andet småskidt i vandet. Det
er forbavsende, i hvor små størrelser, livet
kan opleves. Men det lille liv på tangbla
det er jo lige så meget liv, som jeg selv. Vi
begge gennemgår tre faser; vi fødes, vi
lever, vi dør.
Men alligevel så er der forskel på os. Jeg
formoder, at de fleste vil give mig ret i, at
jeg har større bevidsthed og tankevirk
somhed, end den encellede amøbe ude i
vandhullet. Amøben registrer vel en form
for bevægelse fra mig, men uden at vide,
hvad jeg er. Jeg er til – skabt – i samme
verden, som amøben, men uden at den
véd, at jeg eksisterer.
Jeg tror på, at Gud er for os mennesker,
hvad vi er for en amøbe – uden for vores
erkendelses rækkevidde i dén forstand, at
vi ikke kan se Gud. Vi er overladt til at
måtte tro på Hans eksistens. Det kan vi

SIDE 6

så også gøre – TRO. Tro på Guds Ord, når
vi hører det – lade troen få tunge i bøn og
salmesang – og give troen næring i et af
de mange eksistentielle vandhuller, som
vi kalder sognekirker.
I kirken kan vi høre, hvor stor Gud er i
forhold til os mennesker. Men vi kan også
blive mindet om, hvor store vi er i Guds
øjne, at Han lod sin søn føde, leve og dø
til glæde og gavn for hver eneste af os. Og
netop den påvirkning og påmindelse om
Guds ord og kraft kan give os noget at
læne os op ad i livet, når vi føler os tynget
ned i jorden af byrder eller løftet op fra
jorden i glæde.
En klar sommeraften ser vi den dybe
himmel, der åbner sig for os og åbenbarer
den vide stjernehob af små funklende lys
i mørket. Og som mørket falder på – og
duggen bare falder – der gror busk sam
men med busk, og bliver én skygge over
marken. Alle ting slettes for vort øje, men
over vort hoved står en himmel fuld af
stjerner og fortæller os, at Skaberværket
er større, end vi forstår. Jeg må erkende,
at jeg er til i samme verden, som amøben,
men uden at den véd, jeg eksisterer. Men
jeg er også skabt i en verden, hvor Gud
fader glædes over mit liv, hvor lille, det
end kan fornemmes at være. Og Han har
givet mig opstandelsens virkelig – en vir
kelighed, jeg ikke kan se eller forstå, men
alene tro.
Jeg kan tro på, at Gud fader er min ver
den og vandhul. Og det giver mig håb om,
at Han en dag tager mig ud af min egen
virkelighed og op til sig, og sin virkelig
hed.
Så benyt sommeren til at finde et vand
hul og bliv mindet om, hvor stor du er
for Gud – og kig på stjernehimlen og bliv
mindet om, hvor stor Gud er for dig.
Mads Zachodnik

Konfirmation i 2018?
Så er det tid at melde konfirmander 2018 til!

Har du et barn, der skal i 7. klasse efter sommerferien, er det nu, I skal overveje konfirmationsforberedelse. Alle elever er velkomne, døbte og udøbte;
de der bare VIL konfirmeres og de der er nysgerrige og måske ikke helt
afklarede. Undervisningen kommer til at ligge om eftermiddagen i forlængelse af skoletiden fra sidst i september og frem til jul i de forskellige kirker
og på tre hele dage i foråret, som er fastlagt i samarbejde med skolerne.
Tilmelding sker via den enkelte kirkes hjemmeside (se bladets bagside).
Man går til forberedelse i sit bopælssogn, uanset hvilken skole man går på.
Tilmelding så snart som muligt og senest 15. august til den lokale sognepræst i barnets bopælssogn.

”Vi pløjed og vi så´de”

– oversigt over høstgudstjenester i kirkerne

Traditionen tro fejres der høstgudstjeneste på forskellig vis i de lokale kirker, når høsten forhåbentlig er i hus.
Soderup-Kr. Eskilstrup: Søndag den 10. september kl. 10.30 i Soderup Kirke med efterfølgende høstfest.
Store Tåstrup: Søndag den 17. september, hvor børnekorene medvirker
(tidspunkt følger i næste kirkeblad).
Tølløse: Søndag den 17. september kl. 10.00.
Ugerløse: søndag den 10. september med efterfølgende høstfest.
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Rollespillet Luthers Nøgle i Gl. Tølløse
I den smukke park bag ved Tølløse Slots Efterskole var scenen lørdag, den 8. april sat
til en tur tilbage til reformationens tid for 500 år siden. Konfirmander fra Soderup,
Kr. Eskilstrup, Ugerløse, St. Tåstrup og Tølløse drog – sammen med konfirmander fra
en række andre sogne i Holbæk Provsti – ud blandt kutteklædte munke, kirkens folk,
pestbefængte, djævle og riddere i rollespillet Luthers Nøgle, der fortæller om Luthers
opgør med katolicismen. Også de to udviklere af rollespillet, præsterne fra de respektive
sogne og 70 frivillige medvirkede.
Konfirmanderne var klædt ud som pilgrimme og blev i mindre grupper sendt gen
nem rollespillet, hvor de mødte historiske personer fra middelalderen, der alle havde et
dilemma, de skulle have hjælp til at løse. Porten til reformationens tid gik gennem en
mur, der bestod af medlemmer af Tølløse Koret, der var iklædt munkekutter og sang
musik fra middelalderen. Når konfirmanderne gjorde korsets tegn, lod munkene dem
slippe igennem.
Rollespillet talte til både krop og hoved og gav god indsigt om reformationen i Dan
mark og gav deltagerne en både sjov og lærerig oplevelse. Journalister fra Nordvestnyt
og TV Øst interviewede og filmede, og på deres hjemmesider kan I læse om og se bil
leder fra dagen.
Det var en dejlig dag og en stor oplevelse for både konfirmander, præster og frivillige.
Tak til alle, der var med til at gøre det til en fantastisk dag.
Præsterne
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Meddelelser: SODERUP-KIRKE

ESKILSTRUP

Kirkekaffe med menighedsrådet
Det menighedsråd, der trådte til 1. søndag i advent, er nu godt i gang med arbejdet.
Menighedsrådsmedlemmerne står sammen med præst, personale og frivillige for vare
tagelsen af det kirkelige liv i vores sogne, de står for personale og økonomi og to som
mersøndage står de for også for kirkekaffen. Kom til gudstjeneste, drik kaffe og mød
vores menighedsråd søndag d. 2. juli i Soderup og 9. juli i Kr. Eskilstrup. Begge dage er
gudstjenesten kl. 10.30 og begge dage er der ekstra musik.
Også ved andre gudstjenester kan man være heldig at få serveret kaffe, men det afhæn
ger af, hvornår de lokale ”kaffelaug” vælger at slå til. Har du lyst til af og til at komme med
et par kander kirkekaffe, er du velkommen til at kontakte præst eller gravere.

Folkemusikgudstjeneste
Salmerne vil være de sædvanlige, men tonen vil være
en anden, når Baggårdens Bolcher på harmonika,
guitar og sav afløser organist og orgel på denne som
mersøndag. Som det fremgår af billedet har de tre
musikere, alle rundet af gårdsangertraditionen, også
for år tilbage spillet til gudstjeneste i Soderup Kirke.
Soderup Kirke søndag d. 2. juli kl. 10.30.

Skriftsøjle
Fra d. 24. maj til d. 29. august (undtaget 7.-18. juli) vil ”Skrift
søjlen” forhåbentlig stå i Soderup Kirkes våbenhus. Kunstneren
bag søjlen er Jens Galschiøt og den er en del af projekt ”Abrahams
børn” som Holbæk kommune og Holbæk byforum står for. Søjlen
vil vise et antal skiftende citater fra Bibelen og Koranen, altså fra
jødedom, kristendom og islam – både lyse og mørke. Budskabet
er, at de tre religioner er i familie med hinanden og at det er vigtigt
at være sig bevidst om, hvordan vi forholder os til hellige skrifter.
Så hermed endnu en grund til at lægge vejen forbi smukke Sode
rup Kirke henover sommeren. Kirken er åben daglig mellem kl.
8 og 18.

Se Aastrup indefra
Onsdag den 21. juni kl. 19.00-21.00
Tilmelding til Lise Trap

✘

Høsten fejres 10. september.

SIDE 9

GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTETIDER

KR. ESKILSTRUP

11. juni
Trinitatis søndag
18. juni
1. søndag efter trinitatis

SODERUP
9.00

10.30

Trap

Trap

25. juni
2. søndag efter trinitatis

9.00

2. juli
3. søndag efter trinitatis

10.30 Trap
Musikgudstj.

9. juli
4. søndag efter trinitatis

10.30

Trap

16. juli
5. søndag efter trinitatis
23. juli
6. søndag efter trinitatis

6. august
8. søndag efter trinitatis

10.30 Trap
10.30

Trap

13. august
9. søndag efter trinitatis
20. august
10. søndag efter trinitatis

10.30 Zachodnik
17.00

Zachodnik

27. august
11. søndag efter trinitatis
3. september
12. søndag efter trinitatis

10.30

Trap

Der er gudstjenester kl. 12.30 på
følgende dage:
15. juni,
13. juli,
10. august,
14. september.

9.00

Zacho

9.00

Trap

10.30 Zacho

10.00 Zacho
Trap

10.30 Zacho
9.00

Trap

9.00

Trap

9.00

Trap

14.00 Zacho
Somm

19.00 Zacho
9.00

Tysingehave Pleje- og Dagcenter
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Zachodnik

Trap

30. juli
7. søndag efter trinitatis

ST. TÅS

9.00
9.00

10.30

Zachodnik

Juni -

Zachodnik

10.30 Zacho
9.00

Trap

- Juli - August - September 2017

STRUP

TØLLØSE

UGERLØSE

EVANGELIELÆSNINGER

10.00

Bitsch

10.15

Mikaelsson

11. juni
Joh 3,1-15

10.00

Willert

9.00

Kjærgaard

18. juni
Luk 16,19-31

odnik

10.00

Willert

10.00

Mikaelsson
OBS: i Nyrup

25. juni
Luk 14,16-24

odnik

10.00

Willert

10.00

Mikaelsson

2. juli
Luk 15,1-10

10.00

Willert

9.00

Olsen

9. juli
Luk 6,36-42

10.00

Willert

10.15

Mikaelsson

16. juli
Luk 5,1-11

10.00

Højland

10.15

Mikaelsson

23. juli
Matt 5,20-26

10.00

Bitsch

9.00

Larsen

30. juli
Luk 19,1-10

10.00

Højland

14.00

Mikaelsson
på Brorfelde

6. august
Matt 7,15-21

odnik
merfest

10.00

Willert

9.00

Olsen

13. august
Luk 16,1-9

odnik

10.00

Willert

9.00

Olsen

20. august
Luk 19,41-48

odnik

10.00

Willert

9.00

Olsen

27. august
Luk 18,9-14

10.00

Willert

10.00

Gudbergsen

odnik

odnik

3. september
Mark 7,31-37

Menighedsrådsmøder
Soderup-Kr. Eskilstrup:
Tirsdag d. 20. juni kl. 19.00
Tirsdag d. 5. september kl. 19.00
Sted og dagsorden i våbenhusene.
Store Tåstrup:
Tirsdag den 20. juni kl 19.00

Tølløse:
Torsdag den 8. juni,
mandag den 3. juli,
mandag den 7. august.
Alle møder holdes i præstegårdssa
len kl. 19.00.
Ugerløse:
3. august
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Meddelelser: ST.

TÅSTRUP

Kor-koncert
Med Ventiler og
Spillopper
Torsdag den 8. juni
kl. 17.00
Børnekorenes
sæson
afsluttes med en mini
koncert i kirken. Vi
hører, hvad de dygtige
sangere har øvet sig på
hele sæsonen – og skal
selv synge med et par
gange.
Efterfølgende er der
pasta og kødsovs i
menighedshuset for til
meldte. Hvis man kun
vil høre koncerten og
ikke deltage i spisnin
gen, er man også meget
velkommen til det. Så af praktiske hensyn skal man tilmelde sig spisning hos
organisten, Dorte, på dengodevej@gmail.com senest 6. juni.

Minitur til Roskilde Domkirke
Torsdag den 22. juni kl. 13.00-16.00
Vi mødes i gården og kører samlet mod Roskilde. En guide vil vise os rundt i domkirken
og fortælle om kirkens historie, bygninger, kongegrave og meget andet. Rundturen vil
tage ca. 1 time, hvorefter vi drikker kaffe og spiser lidt kage inden hjemturen.
Entre og guidet tur er gratis, men man skal give 25 kr. til sin chauffør i kørselspenge.

Minitur til Undløse kirke
15. august kl. 13.00-15.30
Vi mødes i gården og kører samlet mod Undløse. Vi skal besøge Undløse kirke og
se på deres kalkmalerier. En guide fortæller om kirken, kalkmalerierne og den
nyligt overståede renovering af dem.
Efter besøget indtager vi kaffe og kage, inden vi drager hjem igen. Turen er gratis,
men man skal give 25 kr. til sin chauffør i kørselspenge.
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På orgeltur med instrumenternes dronning
Orgelkoncert med Søren Gleerup Hansen
Onsdag den 28. juni kl. 19.00
Orglet er et instrument der findes i alle størrelser. Det er nor
malt tilpasset det rum og den kirke, det skal stå i. Men uan
set, om der er tale om et stort eller lille instrument, er der
altid mange muligheder for at spille afvekslende musik på det.
Orglet kan som intet andet instrument stemme sindet til både
fest og glæde samt indadvendthed, meditation og sorg.
Denne aften får Store Tåstrup Kirke besøg af organist Søren
Gleerup Hansen. Han er til daglig organist ved Sct. Mariæ
Kirke og Kronborg Slotskirke i Helsingør og vil tage tilhørerne
med på en orgeltur gennem Europa med en times orgelkoncert
på kirkens orgel. Der bliver lejlighed til at høre orgelmusik
fra Danmark, Tyskland, England, Italien, Holland, Spanien og
Frankrig. Undervejs vil tilhørerne få en lille introduktion til
musikken og de forskellige komponister.
Der er gratis adgang til koncerten – så så kom og bliv ført
gennem et univers af smuk orgelmusik.

Sommerfest – med ”Lyse nætter”
Søndag den 13. august kl. 14.00.
Efter gudstjeneste i kirken samles
alle i menighedshuset, hvor der er
serveres kage og kaffe, samt øl og
vand.
Her vil duoen ”Lyse nætter” under
holde. Duoen “Lyse nætter”, som
består af Tine Refsgaard og Jakob
Frandsen, har lånt deres navn fra
den kendte Winding/Bentzon-sang
af samme navn. Det har de fordi
netop den sang indeholder en smuk
melodi, en let klang og en hjertelig
tekst med en iboende længsel. Noget
af den samme grundstemning gør
sig gældende for musikken, som Tine Refsgaard (sang og percussion) og Jakob
Frandsen (guitar) spiller. Duoens repertoire består af gode melodier med danske
og engelske tekster fra vise, pop, bossa og jazzgenren. De spiller også et enkelt af
deres egne numre og et par fællessange undervejs, så vi alle kan få rørt sanger
musklen.
Tine Refsgaard kan man også møde ved kirkegang, da hun er kirkesanger i Sode
rup-Eskilstrup og sangervikar hos os.
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Kirkens kor starter op igen
Torsdag den 31. august kl 14.45 / 16.00 / 18.30 i menighedshuset
”Spilopperne” og ”Ventilerne” – kirkens kor for børn og unge.
Kom til kor, hvis du må for din mor. Gør plads i den travle hverdagskalender til et super
godt tilbud. At synge er noget af det sundeste der findes! Man kan ikke surmule. Men
man lærer en masse nye sange, god vejrtrækning og vi øver os i at have det sjov når vi
slapper af, og have fokus når vi synger.
Spilopperne (0.-2. klasse) og Ventilerne (3.-6. klasse) optræder i kirken et par gange
om året, og Spilopperne øver sig også i at blive korsangere, der kan rykke op i store kor
i 3. klasse.
Korene øver hver torsdag,
Spilopperne: Marie henter korsangerne i sfo'en kl.14.45, og de går til menighedshuset,
hvor de øver. Korsamling slutter kl.15.45, hvor børnene hentes af forældrene i menig
hedshuset.
Ventilerne: Kommer selv til menighedshuset, hvor de mødes kl.16.00 og øver til kl.17.30.
Vi starter hver kortime med lidt hygge til ganen, og korsangerne bager på skift.
Tilmelding til korleder Dorte E Jensen på mail dengodevej@gmail.com.

VOKS” – Kirkens kor for voksne.
Spring ud af skabet og ind i et
godt sangfællesskab. Og tag bare
din nabo med, der er plads til både
skabssopraner og guldbasser. Kom
med, også selvom du ikke kan noder,
du har jo to gode ører!
Det er gratis at synge med i koret,
og husk det gør en i godt humør og sparer mange penge til psykologen. Vi har et
godt fællesskab i koret og der bliver grinet en hel del. Koret synger lidt af hver så det
bliver alt fra Bach til Bell og lidt gamle revy ting.
Vi optræder 3-4 gange om året i kirken. Dorte, som er organist ved kirken, leder
koret med fast, kærlig og humoristisk hånd.
St. Tåstrup kirkes voksenkor VOKS øver hver torsdag kl. 18.30-20.15, i både menig
hedshuset og i kirken.

OBS OBS OBS Koncert med Sigurd Barrett
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 8. oktober kl. 15.00.
Musikeren Sigurd Barrett kommer i kirken med sit store show ”Luther på 60 minutter”.
Hold øje med hjemmeside og folkebladet, hvor information om billetsalg vil fremgå i
løbet af sommeren.
Der er kirkekaffe efter gudstjenesterne den 2. juli, 6. august og 3. september.
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Meddelelser: TØLLØSE

Friluftsgudstjeneste ved Brorfelde
Søndag den 6. august er Tølløse sogns menighed og præster indbudt til at være
med i årets friluftsgudstjeneste ved Brorfelde. Temaet er i år opera. Se nærmere
under Ugerløse sogn.

Endnu et farvel til en dejlig præst i Tølløse Sogn
Vores præst Therese Nielsen opsagde sin stilling i februar, fordi hun har fået
ansættelse som kirkebogsførende præst i Vordingborg. Det er skønt for Therese,
men et minus for Tølløse Sogn. Vi har alle været meget glade for Therese med
hendes livsmod, engagement og kreativitet. Kirkegængerne syntes godt om The
reses prædikener og hendes væremåde med varme og tilstedeværelse.Therese har
været helt unik for vores kommende konfirmander. Der er lagt meget kreativitet
og engagement i konfirmandundervisningen. Senest med rollespillet ”Luthers
Nøgle”. Det er fantastisk, at Therese formåede at konfirmere alle konfirmander i
Tølløse Sogn, selvom hun var begyndt som præst i Vordingborg. Therese har også
haft minikonfirmander. Hendes kreativitet og sprudlende glæde over for de små
kommende konfirmander har gjort dem godt på vej til at blive kommende konfir
mander. Menighedsrådet ønsker Therese et stort til lykke med den nye stilling. Vi
vil savne dig her i sognet.
På vegne af Menighedsrådet for Tølløse Sogn.
Birgit Klarskov
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Sognepræst Therese Nielsen siger farvel
Farvel til menigheden i Tølløse
Efter kun et år og syv måneder måtte jeg
den 1. april tage afsked med jer alle sam
men her i Tølløse, men jeg havde søgt og
fået en stilling som sognepræst (kbf) i Vor
dingborg.
Det er underligt at tage afsked, og det er
underligt at afbryde det gode forhold, jeg
har fået til jer. Det har været meget dejligt
at være præst her, for der har altid været
god opbakning fra jer til det, der har fore
gået i kirken og i præstegårdssalen. Jeg har
glædet mig til hver eneste gudstjeneste, og
det var svært at sige farvel.
Det har været dejligt at bo på landet. At
være tæt på naturen har betydet rigtig
meget for mig. Det giver nogle gode værdi
er at opleve årets gang og mærke, at man
er afhængig af naturen.
Jeg kom hertil som nyuddannet og skulle
finde ud af, hvad det indebar at være sogne
præst. Et er at være uddannet, noget andet
er at kunne bruge denne viden i praksis.
Jeg er meget taknemmelig over det, jeg har
lært af jer her i sognet og taknemmelig for
at have fået lov til at møde mange af jer i
livets forskellige situationer, enten det har
været i forbindelse med dåb, vielser, samta
ler med pårørende. Jeg har også været utrolig glad for at møde konfirmanderne, og jeg
føler, jeg har lært lige så meget af dem, som de (måske) har lært af mig.
Jeg vil slutte med at takke jer for al opbakning, venlighed og imødekommenhed og
ønsker jer samtidig alt det bedste i tiden fremover.
Therese Nielsen

Tillykke til Therese.
Efter halvandet år i Tølløse sogn som overenskomstansat præst har Therese Nielsen
fået en stilling som kirkebogsførende sognepræst i Vordingborg. Menighedsrådet
ønsker Therese et stort tillykke med den nye stilling. Vi takker for samarbejdet
i den korte periode som vi, det nye menighedsråd, har nået at arbejde sammen
med hende. Vi vil gerne rose hende for det flotte arbejde bl.a. med arrangementet,
Luthers Nøgle, som blev afholdt på Tølløse Slots Efterskole, med deltagelse af 400
konfirmander. Vi vil fra menighedsrådet og på vegne af Tølløse sogn, ønske Therese
alt mulig held og lykke med den nye stilling.
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Dét sker i Tølløse sogn
Så er der gået 5 måneder siden der blev
valgt et nyt menighedsråd i Tølløse sogn.
Det har været 5 meget begivenhedsrige
måneder, hvor vores præst gennem knap
30 år, Henriette Bitsch, valgte at gå på
pension. Dette udløste, at vi måtte opsi
ge lejemålet i præsteboligen, hvor vores
anden præst Therese havde lejet sig ind.
Dette skete som følge af, at præsteboligen
skal renoveres i forbindelse med ansættel
se af en ny kirkebogsførende præst, som
har bopælspligt i den bolig, menighedsrå
det stiller til rådighed. I forbindelse med
at boligen renoveres, skulle der findes en
midlertidig bolig til den nye kbf. præst,
indtil boligen i præstegården står klar til
indflytning.
Dette viste sig dog at være vanskeligere
end først antaget, da det er meget svært at
finde en lejebolig der lever op til de krav,
der er til en præstebolig. Da Therese så
meddelte os, at hun havde fået en ny stil
ling i Vordingborg, og vores vikar, Niels
Willert, blev opgraderet til fuld tid, valg
te vi i samarbejde med provsten at opslå
stillingen som overenskomstansat præst
med det samme og vente med at opslå den
kirkebogsførende stilling, indtil at der er
en bolig til rådighed for denne. Indstilling
af en ny overenskomstansat præst ventes
at kunne blive sidst i maj måned.

Hvornår vi kan byde den nye præst vel
kommen, vides derfor ikke endnu. Nyt
herom kan man finde på vores hjemme
side.
Der har gennem efterhånden mange år,
været et ønske om at få et bedre køkken til
salen, og da der samtidigt skal laves kon
tor til den overenskomstansatte præst,
kom alle bygninger pludselig i søgelyset.
Skal der bygges en forlængelse af den
nuværende sal, skal der stadig være bolig
i den gamle præstegård og hvad med gra
vernes faciliteter? Må man egentlig lave
om på disse bygninger? Og vil en ny præst
overhovedet bo midt i ”heksekedlen”? Alle
disse spørgsmål har gjort, at vi sammen
med provstiet og stiftets bygningssagkyn
dige, er ved at lave en samlet visionsplan
for hele bygningsmassen. En proces som
tager tid, men som også er utrolig vigtig
for fremtiden. Vores fokus er dog på boli
gen til den kbf. præst. Jo før vi kan få en
afklaring på boligen, jo før kan vi få sat
gang i håndværkerne, des hurtigere kan
vi begynde at søge efter en ny præst. Så
snart der kommer en afklaring på denne
side af sagen, vil det ligeledes komme på
vores hjemmeside.
På menighedsrådets vegne,
Carsten Bo Hansen.
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Meddelelser: UGERLØSE

Særlige gudstjenester og koncerter i Ugerløse Kirke
Fællesgudstjeneste i Nyrup søndag den
25. juni kl.10.00
Igen i år vil Ugerløse kirke og Nyrup bap
tistmenighed afholde fællesgudstjeneste i
Nyrup. Temaet i år er kirken i byen, og
byen i kirken. Det ligger op til en samtale
om kirkens betydning for det sted, hvor
kirken ligger. Hvilken betydning har det at
have en kirke i en by? Og hvad betyder det
for kirken hvor den er plantet?
Ole Jørgen og Sara Mikaelsson vil sam
men står for gudstjenesten, og alle er
meget velkomne.
Fællesgudstjeneste på Brorfelde
søndag den 6. august kl.14.00
Kom til Brorfelde og se ud over hele Midt
sjælland og nyd Sorø drengekor og ope
rasanger Magnus Wassbotn og organist
Sofie Grinderslev i det grønne. Gudstje
nesten på Brorfelde bliver i år endnu mere
fantastisk, for vi skruer op for musikken

og flere kirker er med i år, og selvfølgelig
Brorfelde vennekreds som igen vil åbne for
kikkerterne.
Kirkerne Tølløse, Kvanløse, Nr. Jernløse,
Søstrup, Sdr. Jernløse, Undløse og Uger
løse Kirker indbyder alle til en forrygende
smuk og fantastisk oplevelse på Brorfelde.
Husk at tage en stol eller et tæppe med,
og det er muligt at køre helt op til stedet
for dårlig gående. Efter gudstjenesten vil
der være kaffe og kage. Kom og vær med.
Skøn sommerkoncert med Inger Petri,
Jesper og Therese Ankjær i Ugerløse
kirke lørdag den 9. september kl. 16.00
I anledning af Byens dag afholdes den
ne koncert med dejlige danske sange som:
Du kom med alt det der var dig, Musens
sang, lyse nætter og mange flere og et drys
af gode kendte klassiker som Climb every
mountain, Oh! mio babbina caro og man
ge flere.

Ugerløse kirkegård er under forandring.
Der har i mange år ligget en helhedsplan for omlægning af dele af kirkegården. Særligt
det nordøstlige hjørne. Det tager mange år før et område er uden gravsteder. Det er imid
lertid nu ved at være en kendsgerning og som det ses er der ryddet og der er sået græs.
Det gode spørgsmål er så hvad skal der være nu? Hvordan skal vores kirkegård se ud.
Det vi vil gerne indbyd alle til en drøftelse om Det sker på vores menighedsdag, hvor
vores konsulent vil komme og fremlægge de muligheder som han ser.
Vi skal så have en snak om hvad vi ønsker os af den kirkegård der udgør det sidste
hvilested for vores kære. Der vil frem til mødet komme yderligere detaljer på hjemme
siden www.ugerloesekirke.dk/ . Lige som menighedsrådet gerne høre fra alle der måtte
have tanker om kirkegården og den indretning og brug.
Husk at melde jer til hvis I kommer til spisning hos sognepræst Sara Mikaelsson senest
søndag den 11. juni.

Menighedsdag og borgermøde
i Ugerløse Kirke onsdag den 14. juni kl.18
Menighedsrådet indbyder til spisning kl.18.00 og møde kl-19.00.
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Galleri og ikonskrivning i Ugerløse Kirke
Alle er velkomne fredag-lørdag mellem
13.00-16.00 til at få en kop kaffe, låne en
god bog og se på spændende kunst.
Søndag den 21. maj
kl.11.00 er der fernise
ring i Ugerløse Kirkes
sognegård i anledning
af at Ingeborg Bernhard
udstiller.
Ingeborg maler mest
figurativt med akryl på lærred, men afprø
ver også andre genrer og motiver, der alli
gevel ofte ender med en betoning af det,
Ingeborg holder mest af: opmærksomhe
den over for lyset samt en stilfærdig detal
je, som gør billedet personligt
Det nære miljø ved kysten omkring Gil
leleje, med himmel og hav i dæmpede blå
nuancer præger de fleste af hendes billeder,
men på denne udstilling viser hun mest
indtryk fra rejser i bl.a. Israel og Tanza
nia. Desuden er der enkelte mere abstrakte
motiver med mennesker PÅ VEJ, som er
noget meget aktuelt i Verden i vor tid. At
være på vej – forhåbentlig mod en bedre
og lysere tilværelse.

Søndag den 20. august kl.10.00 er der
fernisering i Ugerløse Kirkes sognegård i
anledning af at Heidi Andersen udstiller.
Heidi har malet akrylmalerier i ca 4½
år og tegnet og lavet akvareller i mange
år. Heidi finder stor inspiration og glæ
de i naturen og holder af at male motiver
fra egne fotografier, hun har taget rundt
omkring.
Hun meldte sig ind i Isefjordskunstner
ne for 2 år siden og derigennem har hun
deltaget på kunstnerweekenden og diverse
udstillinger. Det er meget givende at være
medlem af en kunstner-sammenslutning derigennem inspireres man og man møder
en masse forskellige kunstnere, der kan
være med til at udvide ens syn på kunst
og give en konstruktiv kritik.
Heidi er opvokset på en gård ved Vanløse
Sand og her blev jeg klar over, at jeg skul
le have en landbrugsuddannelse. Heidi fik
dog aldrig min egen gård, men har i en del
år undervist på en landbrugsskole. Heidi
har rejst ud i verden og arbejdet i Norge
og Afrika.
Nu er jeg vendt tilbage til området og bor
ved Regstrup.

Ikongruppen i Ugerløse
Kirke
Ikongruppen mødes derudover onsdag
den 14. juni kl. 9-15, det koster 25. kr pr.
gang som inkludere frokost. Alle er vel
kommen, husk dog at tilmelde dig hvis
du er ny.

Indre Mission i Ugerløse
Juni
To. d. 8. kl. 19.30: Sommermøde hos Grethe og
Flemming Brask Hansen,
Herluf Trollespark 15, ved Samuel Leth Larsen, Nr.
Jernløse.
Juli
13.-22 . Fårevejle Bibelcamping. Se program.

August
Sø. d. 13. kl. 13.00 Udflugt til Grethe og Flemmings
sommerhus Diget 3, Asnæs.
Tilmelding inden 8. August til 59194638.
Vil du vide mere om mødene, eller ønsker du trans
port, kan du ringe til Henning tlf. 59188305.
Alle er velkommen

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 Annegrete
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, ltr@km.dk
Træffes ikke fredag.

Sognepræst, kbf: Niels Willert (vikar),
Nybyvej 12, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 53 37.
E-mail: njw@km.dk
Træffes efter aftale.

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.
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.

Ved præstens ferie- og fridage henvises til kollega på
telefonsvarer.
Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Facebook: Tølløse kirke
Graverkontor: Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse,
tlf. 59 18 61 33
Træffes bedst: Tirsdag - fredag kl. 12.00-12¬.30.
Menighedsrådsformand indtil 26.11.2017:
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(a)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 ferie henvises til sognepræst Lise Trap,
Soderup kirke, 59 18 50 37
Hjemmeside: www.storetaastrupkirke.dk – og på
Facebook…
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.

Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Graverkontoret:
Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:
Mobil telefon 20 58 27 61 bedst mellem 12.00 og
13.00
Mail: graveren.ugerloese@mail.dk
Graver & administrationschef, Jess Sørensen,
træffes også på 59 44 10 01 bedst mellem kl. 12. og
12.30.
Mail: administrationschef@mail.dk
Menighedsrådsformand: Sara Mikaelsson, Kirkevej
3, 4350 Ugerløse, tlf. 59 18 80 74 eller
mobil. 26 84 67 91, e-mail: sym(a)km.dk
Kirkeværge: Gitte Jensen, Abildhaven 35,
4350 Ugerløse, tlf. 59 18 82 05, gittej@privat.dk

Kasserer: Henning Bang Hansen, Slagelsevej 31,
4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33.
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