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Af Helene W. Rasmussen

Aktiv livshjælp

En værdig død. Sådan hedder en 
forening, der arbejder for, at aktiv 
dødshjælp gøres lovlig i Danmark. 
Det er svært at være uenig i, at det 
er godt, rigtigt og ønskeligt, at vi som 
mennesker skal kunne se frem til en 
værdig død, og det gerne efter et 
værdigt liv. Men hvad er det, der gør 
livet værdigt, og hvad forstår vi ved 
en værdig død? Hvorfra kommer 
værdigheden, hvordan definerer vi, 
hvad der er værdigt? Efter kristen 
og bibelsk tankegang får menne-
sket sin værdighed fra Gud. Det er 
en gennemgående tanke i Bibelen, 
som slås an på de allerførste sider. 
Det hører til det første, og det hører 
til det vigtigste. Her fortælles det på 
poetisk vis, at Gud skaber verden 
med alt, hvad den rummer, herunder 
også mennesket og for mennesket 
er der det særlige, at det er skabt i 
Guds billede, så det ligner Ham, og 
at det får Guds livsånde pustet ind i 
sine næsebor. Når vi trækker vejret, 
er det Guds ånde, der drages gen-
nem os, så at sige, og når vi hand-
ler i verden, gør vi det som væsner 
Gud har lagt en ganske lille splint af 
sig selv ind i. Det betyder, at hvert 
eneste menneske må tænke på sig 
selv som skabt i Guds billede, som en 
der drager Guds ånde gennem sit 
næsebor – og det helt uafhængigt 
af, hvor man stammer fra, hvilke for-
ældre man har, hvor i verden man 
bor, hvilken bil man har råd til at køre 
i, og hvad vi ellers kan bruge af fjer til 
at stikke i hatten for at vise, hvem vi 
er. Det er en værdighed, der er givet 
os på forhånd, førend vi selv har 
præsteret noget som helst, og det er 

en værdighed, der er helt uafhæn-
gig af, om vi er unge eller gamle, 
syge eller raske, om vi har førlighed 
i behold, eller om vi er afhængige 
af, at nogen tager sig af os, - yder 
os aktiv livshjælp. Der hører uerstat-
telighed og ukrænkelighed til det at 
være menneske, og som sådan skal 
vi tænke om og møde hinanden. 
Hvordan bevares og værnes der 
om værdigheden, når mennesker 
bliver gamle og affældige, når de 
bliver uhelbredeligt syge, når de lider 
under depressioner, bliver demente 
eller der sker andet indgribende i et 
menneskes liv og førlighed? Hører 
det til den menneskelige værdig-
hed, at man legalt skal kunne væl-
ge aktiv dødshjælp? Ja, det er der 
delte meninger om. Ser vi på Jesu 

måde at møde mennesker på, så 
var der ikke et liv eller livsforhold, 
der var for uværdige til, at han ikke 
blev stående på livets side. Vi hører 
aldrig om, at han overvejer for eller 
imod om et menneskeliv er værdigt, 
tværtimod forsvarer han til hver en 
tid den enkeltes ret til liv og eksistens, 
uanset omstændigheder og forhold.  
Værdighed er givet. Der er en grund-
læggende værdighed ved livet, som 
vi ikke kan tage eller præstere os til. 
Skal aktiv dødshjælp være en legal 
mulighed, så kommer vi ikke uden om, 
at vi samtidig kommer til at gribe ind 
i begrebet om værdighed. Hvor og 
hvordan og af hvem skal grænserne 
for, om et liv er værdigt drages? De 
fleste vil sikkert sige, at det skal den 
enkelte ud fra visse kriterier, som skal 
være fastslået i en lovgivning. Det vil 
på den ene side være en logisk og 
rationel måde at tænke på, og på 
den anden side vil allerede tanken 
om, at værdighed skal og kan vurde-
res, rykke ved den grundlæggende 
opfattelse af værdighed som givet.  
Som der skal ydes respekt for det 
sunde, stærke og produktive liv, hvor 
man tager hånd om sig selv og bidra-
ger til samfundet, bør der på samme 
vis værnes om den syges, dementes, 
gamles værdighed ved at tage sig 
af det, have omsorg for det, og lin-
dre dets smerte, og om nødvendigt 
i doser, der forkorter livet, men ikke 
med henblik på at tage livet. Vær-
dighed er givet, og den bør have lov 
til at blive i en urørlighedszone, vi som 
mennesker holder fingrene fra.
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Mød næstformanden for Lyndby 
menighedsråd, Lea Klavsen, der har 
været aktiv indsamler for Folkekirkens 
nødhjælp igennem mange år.

For øjeblikket er aktiv dødshjælp et 
hot emne i pressen. I TRO magasinet 
vil vi gerne vende bøtten på hovedet  
og i stedet snakke om aktiv livshjælp! 
Vi taler bl.a. med Evald Krog fra 
Muskelsvindfonden.

Forside: Lea Klavsen, foto: Thomas Andersen
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Rye kirke 
midlertidigt lukket
Natten til den 29. november blev Rye kirke udsat for 
en olielækage, der betød, at vi med øjeblikkelig virk-
ning måtte lukke kirken. Et rør, der fører olie til kirkens fyr, 
der står på loftet, sprang læk, med det resultat, at der 
strømmede olie gennem loftet ned i kirken - især side-
kapellet og orglet.

Der forestår et omfattende renoveringsarbejde, hvis 
tidsramme det på nuværende tidspunkt er umuligt 
at fastsætte, hvorfor kirken er lukket på ubestemt tid.  
Kirkens gudstjenester og faste aktiviteter overføres i  
videst mulig omfang til Kirke Sonnerup kirke.

Når vi ved noget nyt, vil vi lægge oplysningerne ud på 
vores hjemmeside.

Menighedsrådet

NYHEDER**NYHEDER 

I stort set alle provstier mødes præsterne nogle gange  
om året til et provstikonvent for at blive orienteret om, 
hvad der sker i provstiet, og hvad der ellers kunne være 
på dagsordenen.

I de senere år er en del provstier også begyndt at tage 
på et længere provstikonvent med et teologisk ind-
hold. Det kan være en tur til udlandet eller for eksem-
pel til Løgumkloster, som er stedet, hvor også mange 
præster efteruddanner sig.

I uge 16 tager alle præster i Lejre Provsti til Montenegro, 
til Marias ø, sammen med kursusleder Steen Clausen 
og tidligere rektor for Pastoralseminariet i København 
Mogens Lindhardt. Steen Clausen er uddannet jurist og 
konfliktmægler og har i flere år været formand for me-
nighedsrådet i Frederiksborg Slotskirke. Han har siden 
2009 desuden samarbejdet med Fader Josep, som er 
fra jesuiterordenen og daglig leder af klostret på Ma-
rias ø.

Der har de arrangeret en del kurser, for eksempel  
retræte og fordybelse og andre kurser. Nu er de så 
også sammen med Mogens Lindhardt ansvarlige for et 
kursus for alle præsterne i Lejre.

Emnet vil selvfølgelig tage udgangspunkt i nogle af de 
ting, som vi præster dagligt beskæftiger os med, men 
emnet kan også belyses ud fra den lokale kontekst 
og forhåbentlig vender vi alle hjem med masser af ny  
viden i bagagen og indtryk, der har udfordret både 
forstand og sanser.

Der er sikkert nogle, der vil tænke, at det lyder meget 
dyrt og flot, og det lyder lidt utroligt, men det er ikke 
desto mindre sandt, at 5 dage i Montenegro er billigere 
end 5 dage i Løgumkloster. Og der har vi jo været! 

Lejre Provsti vil blive passet af Roskilde Domprovsti og 
Køge Provsti.

Provstikonvent 
i Montenegro

SUTTER OG SALMER 
forår 2015
Vi holder sutter og salmer for dagplejere og også for 
fædre og mødre, der har lyst til at være med. Vi synger, 
blæser bobler, hører historier og meget mere.

DATO: Onsdag den 8. april, onsdag den 22. april, 
onsdag den 29. april, onsdag den 6. maj og onsdag 
den 13. maj kl. 10.00-11.00
STED: Kirke Hyllinge kirke

DATO: Tirsdag den 3. marts, tirsdag den 24. marts, 
tirsdag den 7. april, tirsdag den 5. maj, tirsdag den 
19. maj, tirsdag den 2. juni
STED: Sæby kirke
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NYHEDER*

Den 11. november 2014 døde tidligere biskop over  
Roskilde stift, Jan Lindhardt. Efterfølgende blev han 
den 19. november bisat fra Roskilde Domkirke, i over-
værelse af 600 deltagere. En del af dem var præster, 
der på en eller anden måde havde haft noget med 
Jan at gøre. Det havde vi også.

Som biskop var Jan Lindhardt meget synlig, fordi han 
hele tiden satte folkekirken på mediernes dagsorden. 
Han var i flere år blandt de mest citerede mennesker i 
Danmark. Derudover var han en meget produktiv for-
fatter, og i gennem flere år kunne man ligefrem tale 
om årets Jan-bog, hvor en af de mest solgte var hans 
katekismus – også kaldet Jans lille røde. Han kaldte den 
selv "Børnelærdom for voksne", og den var et eksempel 
på hans formidable evne til at skrive om tunge teolo-
giske og kirkelige og samfundsmæssige emner på en 
måde, så alle både kunne læse og forstå, hvad han 
mente. Han så det som en ære og pligt at formidle  
kristendommen, så alle kunne forstå det, og han kunne 
blive voldsomt utilfreds, når folk – især præster – talte 
indforstået og i teologiske koder.

Som hans enke Tine Lindhardt, biskop over Fyns Stift, 
sagde det i talen til hans bisættelse: Han kunne selvføl-
gelig fordybelsen og alle fodnoterne, men han fandt 
det nok så væsentligt at trække lange linjer og sætte 
ting i perspektiv, så man pludselig så tingene i et nyt og 
anderledes lys – og blev klogere.

Det var Jan Lindhardt, der begyndte det store årlige  
kon firmandarrangement i Roskilde Domkirke. Han alli-
erede sig med HK i debatten om lukkeloven for at fast-
holde søndagen som fridag. Da vi engang spurgte  
ham om, hvilke af hans mange ideer, han syntes, havde  
været bedst, svarede han: Det sjoveste var lanceringen  
af, at man skulle spise fisk i pinsen. Jeg havde opdaget,  
at mennesker ikke husker af sig selv, men med ud-
gangspunkt i noget. Fisk har en lang historie i kirken og 
ved at mindes ved hjælp af den, sætter man en fortsat 
erindringsbølge i gang.

Jan var skarp og så ikke mildt på folk, der prøvede at 
slippe let om ved det. Men han var også lun og brugte 
humor – hvert år i sin tid som biskop sendte han julekort 
til præsterne i stiftet, hvor han på en sjov og underfun-
dig måde vendte årets gang for eventuelle problemer.

Mindeord 

Jan Lindhardt 
af Mette Griffenfeldt Merrald og Lars Munch

    DETTE   
  FORÅR VIL  
 ÅBNE ALT
Salme af Simon Grotrian 

En grå januar dag ringede vi til den danske salmedig-
ter Simon Grotrian for at høre, om han havde lyst til at 
komme til Kirke Hyllinge kirke og holde foredrag om 
sine smukke salmer.

Det ville han ikke så gerne, men vi fik til gengæld et 
helt særligt tilbud, som vi blev meget rørte over. I ste-
det for at komme og holde foredrag, tilbød han os at 
sende os en salme. Vi skulle selv bestemme tema, og 
vi valgte forår. Et par timer senere kom der så en mail 
med denne salme, der er fyldt med Simon Grotrians 
unikke sprog, der har de mest skæve og overraskende 
billeder.

Vi er meget rørte og glade for denne uventede gestus, 
og den grå januardag blev pludselig fyldt med lys!

Melodi: Vær velkommen, Herrens år

Dette forår vil åbne alt
som et øje af søvn
hjerter blafrer mod himlens kind
når sollyset pakker geviret ind
syng hjortetakken gennem klodesind!
 
Dette forår i kirkens skal
vil tø gravstenen op
påskeæg og din hellige Ånd
vil sejle fra havet i venstre hånd
gør ravnen saltet i dit sognebånd!
 
Dette liv efter sygdoms spræl
blir en dansende blomst
pinsetroner af sået jord
står op for at gødes med Bibelflor
kald duehåbet sammen ved dit bord!
 
Dette liv, som vi vågner til
er at klukke igen
hjertet lægger sin vinge om
den regnende kalk, der er stærk som rom
lad marken spire i din helligdom!



*INDSAMLING INDSAMLING*

Sogneindsamlingen foregår søndag den 8 . marts . 
Meld dig som indsamler til indsamlingsleder Helene 
W . Rasmussen på hra@km .dk eller 46 40 41 61 . Du 
kan selv være med til at planlægge din rute . Sogne-
indsamlingen 2015 vil have særligt fokus på kvinder 
i verdens fattigste lande . 1000 kr . i indsamlingsbøs-
sen kan betyde vand og mad, hygiejnepakker og 
midlertidigt husly til 5 katastroferamte mennesker i 
1 måned, eller mad på bordet til en familie en hel 
måned, eller hjælp til 3 kvinder til start af egen virk-
somhed, som kan sikre familiens livsgrundlag og en 
vej ud af sult og fattigdom .
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INDSAMLING*

Q: Hvorfor samler du ind for Fol-
kekirkens Nødhjælp?
Jeg vil gerne være med til at 
hjælpe. Det er en lille hjælp, 
man gør, men ved, at vi er 
mange, der samler ind, bety-
der det noget stort i den større 
sammenhæng. Jeg kan godt 
lide det humanitære arbej-
de, og jeg har en kærlig inte-
resse for andre mennesker. Og 
så kan jeg godt lide, at Folke-
kirkens Nødhjælp arbejder på 
tværs af alt. Der skeles ikke til 
religion, politik, køn eller race, 
men man hjælper, hvor nøden 
er størst.  Jeg tror på det gode 
i at kunne hjælpe, det er også 
derfor, jeg holder af det kirke-
lige arbejde, man tror på det 
gode.

Q: Hvordan er det at ringe på 
og bede om penge?
Det synes jeg ikke falder svært.  
Der er mange, der tager pænt 
imod, når man kommer. Nogen 
steder er man ventet, og de 

har penge klar, der er lagt frem, 
og der er også nogen, der tak-
ker for, at jeg vil bruge tid på at 
gå rundt og samle ind. Og så 
tror jeg også, det handler om, 
at man selv virker imødekom-
mende, når der bliver lukket 
op, og man ikke står stiv som 
en pind.  Hvis man ikke er ban-
ge for at komme ind hos folk, 
og det falder naturligt, så bliver 
man taget godt imod. Når jeg 
samler ind, gør jeg det ikke som 
pligt, men som en naturlig ting. 
De første 70 kr. har jeg i øvrigt 
allerede fået i indsamlingsbøs-
sen. Den dag, jeg skulle foto-
graferes til bladet her, mødtes 
jeg med fotografen i Roskilde, 
og vi var bl.a. inde på en café, 
hvor vi mere eller mindre om-
møblerede hele cafeen for at 
få den rigtige baggrund til bille-
det. Da vi så bagefter ville købe 
en kop kaffe, ville caféindeha-
veren ikke have penge for den, 
men lagde dem i stedet i ind-
samlingsbøssen. Og en tilfæl-

digt forbipasserende, vi bad 
om at være med på et andet 
billede, ville også have lov til at 
lægge penge i – og ikke bare 
gøre det for et syns skyld til fo-
tograferingen. 

Q: Vil du opfordre andre til at 
melde sig som indsamlere?
Ja. Det vil jeg bestemt, og det 
har jeg da også gjort. Der ligger 
en opfordring til andre i at være 
med i, at man glad fortæller om 
det, man gør – så smitter det. 
Og så vil jeg nødig gå glip af 
den gode afslutning på dagen, 
hvor vi mødes i præstegården i 
Sæby. Her bliver pengene talt 
op, og man er da altid spændt 
på, hvor meget man har kun-
net samle ind. Det er hyggeligt 
at møde de andre indsamlere 
og høre, hvordan det er gået 
derude, og så er der altid dejlig 
varm kaffe og the og de lækre-
ste hjemmebagte kager. Det er 
bestemt værd at bruge en dag 
på det gode formål.

”Jeg vil gerne være 
med til at hjælpe” 

Interview med medlem af 
Lyndby menighedsråd og 
indsamler for Folkekirkens 

Nødhjælp Lea Klavsen 

Af Helene W. Rasmussen
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TEMA*

Q:Du er medunderskriver af et 
manifest mod aktiv dødshjælp. 
Hvorfor er du det?
Det er jeg fordi, aktiv dødshjælp 
ikke er foreneligt med mit menne-
skesyn. Jeg kan bedre tænke i ak-
tiv livshjælp. Det er en meget privat 
sag, hvordan man forholder sig til 
den slags svære spørgsmål. Vi ved, 
at måske halvdelen af Danmarks 
befolkning går ind for aktiv døds-
hjælp, og at den anden halvdel 
er imod; i min organisation fordeler 
det sig givetvis på samme vis, og 
når jeg udtaler mig her, gør jeg det 
ikke på fondens vegne, men egne. 
Jeg er meget bekymret for, at det 
vil tage overhånd, at man skal få 
en fornemmelse af, at man bør 
vælge aktiv dødshjælp. Det kan 
blive en påvirkning i den enkelte 
familie, der fx har ALS (sjælden, 
men alvorlig sygdom, hvor celler, 
der styrer musklernes bevægel-
ser pårvirkes) inde på livet, at den, 
der ligger syg, vil føle, at vedkom-
mende er en belastning. Han eller 
hun kan derfor være tilbøjelig til at 
vælge at tage den spritrute ned til 
Schweiz, hvor de skovler penge ind. 
Det er helt ude af dimensioner 
at vælge den løsning, fordi vi har 

mange gode muligheder på vo-
res hospitaler, som kan smertelin-
dre. Det er vigtigt, at mennesker 
ikke skal lide, men derfra og til at 
foretage sig så dramatiske skridt, 
og det må være et drama uden 
lige, at foretage denne sidste rej-
se i den tilstand man er i, når man 
er alvorligt syg, og så til en fuld-
stændig ukendt læge i Schweiz. 
Jeg betragter det som uvær-
digt. I min bog er det et uværdigt 
og unødvendigt skridt at tage. 
Det kan foregå i al fredsomme-
lighed på et hospital herhjem-
me, hvor de ved, hvad de har 
med at gøre. Er man så langt i 
et sygdomsforløb, er det et me-
get mere sikkert og værdigt sted 
at være. Måske personen skal på 
hospice – det er et værdigt sted. 

Q: Hænger din holdning til aktiv 
dødshjælp sammen med dit dag-
lige arbejde i Muskelsvindfonden?
Enhver vil være påvirket af det mil-
jø og arbejde, man er i. Alt andet 
ville være underligt. Som nævnt 
tror jeg, at medlemmerne af vo-
res forening er lige så delt i spørgs-
målet, som resten af landets be-
folkning.  Det var tilbage i 1971, vi 
startede Muskelsvindfonden, og 

lige siden har vi hele tiden gjort li-
vet nemmere for mennesker med 
muskelsvind. Hele den yngre del af 
medlemmerne har mulighed for at 
få uddannelse og job, ja, fået lov 
til at være her, være til gavn. Jeg 
er ikke i tvivl om, at vi har stor ind-
flydelse i Danmark, politisk og hold-
ningsmæssigt. Vi må kæmpe kam-
pe, og vi er som alle andre menne-
sker på godt og ondt, og vi tænker 
hver vores. Det gælder også i en 
sag som denne. Jeg selv er stærk 
modstander af det der dramatiske 
set-up med at rejse til Schweiz eller 
Holland.

Q: Mange danskere ser positivt 
på aktiv dødshjælp. Hvad tænker 
du om det?
Jeg tænker, at det er ret naturligt. 
Jeg tror også, det er fordi, det er 
et svært anliggende. Jeg frygter 
en glidebane, som er uoverskuelig, 
hvis aktiv dødshjælp indføres. I min 
opvækst har min familie måttet 
høre på, at professor Thomassen 
sagde til dem, at jeg skulle dø ved 
4 års alderen. Da det så var passe-
ret, var det ved 20 års alderen. Det 
hjalp heller ikke. Nu kommer der 
ikke flere forslag fra den mand, for 
han er her ikke mere. 

TRO magasinet har mødt formand for Muskelsvindfonden, 
Evald Krog, for en snak om aktiv livshjælp. Evald Krog, har 
sammen med 30 toneangivende danskere skrevet under 
på et manifest mod aktiv dødshjælp, som er formuleret af 
læge Hans Holmsgaard, Thyborøn

Af Helene W. Rasmussen. Foto: pressebillede Muskelsvindfonden

MIN HOLDNING ER, AT JEG 
HOLDER VED LIVET, SÅ LÆNGE 
JEG KAN 
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”Sorrig og glæde de vandre til hobe” lyder det i en 
gammel salme, og kirken har altid tilbudt støtte til  
efterladte. Flere steder i landet har man såkaldte sorg-
grupper, der er en mulighed for pårørende til at skabe  
et fællesskab, hvor efterladte kan dele deres op-
levelser med andre i samme situation. Grundlaget 
for sådan en ”sorggruppe” er, at sorg er en naturlig  
reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke 
behandles, men bæres sammen med de efterladte,  
som oftest sker det i familien og netværk i øvrigt. 

I Rye-Kirke Sonnerup er der oprettet en gruppe, som 
er et støttende netværk, som hjælp til efterladte i sorg 
og en ændret hverdag. Der er mulighed for, at flere 
andre grupper kan oprettes. Ring eller email til sogne-
præst Dorte Pedersen, 6069 4832 eller dpe@km.dk for 
at høre mere.

SORGGRUPPE 
OPRETTET 
I RYE- KIRKE 
SONNERUP-
SOGNE

Jeg har levet på kanten mange gange, men det 
er blevet meget bedre siden, jeg fik respirator og 
mavesonde. Nu ved jeg ikke, om jeg kan dø. 

I vores forening mødes vi bl.a. med respirationslæ-
ger, for det er vigtigt, at vi kører samme vej. Vished 
og tillid til behandlingsmulighederne er af stor be-
tydning. Min holdning er, at jeg holder ved livet, 
så længe jeg kan. Men der skal være rimelighed 
i det. Det er derfor, vi har dygtige folk på hospita-
lerne, der kan hjælpe med smertelindring. Derfor 
er det i min optik uforståeligt, at man taler om ak-
tiv dødshjælp, når man i Danmark kan få den for-
nødne omsorg uden den store dramatik.

Q: Kan du slet ikke tænke dig noget tilfælde, 
hvor aktiv dødshjælp ville være den bedste løs-
ning?
Nej. Det kan jeg ikke, fordi jeg kan ikke forliges 
med den dramatiske form. Jeg mener ikke, det er 
tilladt at slå folk ihjel i Danmark. Alt, hvad jeg har 
sagt indtil nu, peger i retning af, at jeg vil have 
værdighed omkring min død og forstandige læ-
ger, der kan ordinere, hvad der skal til, så jeg kan 
gå en rolig død i møde.

Q: Nogen taler om værdighed i sammenhæng 
med aktiv dødshjælp. Hvordan ser du på det?
En værdig måde at dø på er at være i hænder-
ne på kvalificerede læger, der ved, hvad de har 
med at gøre. Af hensyn til mig selv og min familie, 
min datter, mine børnebørn, min kæreste, er det 
bedst sådan. Det er misbrug af et værdifuldt ord 
som værdighed at bruge det på den måde. Det 
er og bliver aldrig værdigt at slå andre menne-
sker ihjel.

Q: Hvad ser du som alternativet til aktiv døds-
hjælp?
Aktiv livshjælp. Der slutter festen.

Evald Krog er født i 1944. Han er 
grundlægger af Muskelsvind
fonden og har været formand for 
fonden i de fleste af de år, den 
har eksisteret. Hvert år holder 
Muskelsvindfonden Grønne  
koncerter i samarbejde med 
Tuborg, og det er en af indtægts
kilderne til  Muskelsvindfondens  
arbejde. Evald Krog er selv født 
med muskelsvind.

mailto:DPE@km.dk
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Der er oprettet en kirkekafé for kvinder fra Avn-
strup, og danske kvinder fra hele provstiet er 
mere end velkomne til at besøge kafeen; vi 
hygger os på tværs af alder og sprogbarri-

erer, og vi tror på, at vi kan lære meget af hinanden, 
trods mange vidt forskellige baggrunde. Kafeen opstår 
om formiddagen, en gang om måneden, i Allerslev 
væk fra Avnstrup, og giver kvinderne en kærkommen 
pause i en usikker og presset tilværelse på et asylcen-
ter. Kom og mød vore naboer fra Avnstrup, lær dem at 
kende over en kop kaffe eller te, og medbring gerne 
hjemmebag – det er altid velkomment. Vi vil udveksle 
opskrifter og erfaringer, tale og le sammen; kvinderne 
har mange spørgsmål om livet i Danmark, og hvem er 
bedre til at svare end de kvinder, der bor her. Alle er 
velkomne. 

Ring til Dorte Pedersen, 6069 4832 hvis du gerne vil 
være med, eller har spørgsmål. Du er velkommen til at 
deltage. Næste kirkekaffe finder sted tirsdag d. 17. marts 
kl. 10.00-14.00 på adressen Munkedammen 8, Allerslev.

Som omtalt andetsteds har aftensangsgudstjenesten i 
Kirke Sonnerup den 5. marts et internationalt islæt og 
er for alle. Beboere fra Avnstrup vil blive inviteret, og vi 
håber mange vil komme og synge sammen.

Der afholdes spaghettigudstjenester for børn og deres 
familier fra Avnstrup i Hvalsø kirke med efterfølgende 
spisning i menighedshuset. Den næste gudstjeneste  
finder sted den 6. maj. 

Derudover står jeg til rådighed for samtaler for flygt-
ninge på Avnstrup, enkeltvis eller i grupper. Hvis du vil 
høre mere om folkekirkens asylnetværk og arbejde på 
området eller vil du gerne være med i arbejdet som  
frivillig, er du velkommen til at kontakte mig. 

DATO: 17. marts, 21. april og 19. maj kl. 10.00-14.00
STED: Munkedammen 8, Allerslev

BLIV FRIVILLIG I 
FOLKEKIRKENS 
ASYLNETVÆRK!
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”Lille kat! Lille kat! På vejen!

Hvis er du? Hvis er du?

Jeg er sgu min egen”

Der er sket meget siden Piet Hein skrev 
sit Gruk i begyndelsen af 1940’erne. 
Katten ville nok også i dag have en 
stærk bevidsthed om, at den sgu er 
sin egen, men den ville nok alligevel 
snarere svare: ”Jeg er sgu på vej til 
at blive mig selv”.  For selvdannelse, 
selvrealisering og personlig udvik-
ling er blevet den enkeltes svar på 
de ændringer, som det omgivende 
samfund har undergået indenfor de 
seneste årtier, hvor traditionelle sam-
fundsinstitutioner som kernefamilien 
og livslange ægteskaber er kommet 
under pres, ligesom arbejdsmarke-
det stiller større krav til præstationer 
og omstillingsparathed.

I maj 2014 afsluttede jeg et efter-
uddannelsesforløb på Det teologiske 
Fakultet i København med en opgave  
om ”Den moderne præst som sjæle 
sørger”. I forlængelse heraf er jeg 
blevet bedt om at fortælle lidt om 
forløbet frem til masteren og den 
afsluttende opgaves indhold.

DEN 
MODERNE 
PRÆST 
SOM 
SJÆLESØRGER 

Ideen til masterforløbet udspringer 
dels af min personlige interesse for 
præstens rolle i vores moderne sam-
fund, dels af et ønske om at bevare 
og udvikle min faglige kompetence 
– hvilket kan være svært i en travl 
hverdag, hvis man ikke har et konkret 
”projekt” til at holde en i gang.

For at blive Fleksibel Master skal man 
deltage i en række kurser og efter-
følgende skrive opgaver om et emne 
indenfor kursernes rammer. Jeg har 
således bl.a. skrevet opgaver om til-
givelse- Guds og menneskers- og om 
præsten som leder, og specielt har 
jeg interesseret mig for mentorskab 
og coaching, som ”hjælpeværktø-
jer” for præsten som sjælesørger.

Jeg har i mange år været optaget 
af netop præstens rolle som sjæle-
sørger og ment, at denne rolle var en 
af de mest betydningsfulde opgaver 
i præstegerningen.
 Samtidig har jeg bemærket en sti-
gende tendens til, at præsten i dag 
søges både som præst og som per-
son – det er ikke nok bare at være 
præst. Ligesom alle andre myndig-
hedspersoner i deres erhverv, bliver 
vi præster som sjælesørgere også 
valgt til - og fra ud fra en vurdering 

af os som de personer, vi hver især 
er. Sagt på en anden måde: Der kan 
spores en forskydning fra en autori-
tetsbaseret mod en mere autentici-
tetsbaseret rolle for præsten.

Med udgangspunkt i disse interes-
sefelter kom mit afsluttende master-
projekt til at indeholde følgende 
centrale elementer:

1. En redegørelse for præstens rolle i 
det postmoderne samfund base-
ret på samfundsforskeren Anthony 
Giddens modernitetsanalyse, her-
under de drivkræfter, som ligger 
bag forskydningen fra autoritet 
mod autenticitet.

2. Formulering af en begrebsramme 
for den sjælesørgeriske samtale 
baseret på Søren Kierkegaards 
tanker om det opbyggelige.

3. En undersøgelse af om de moderne 
samtalebaserede ledelsesværktø-
jer, coaching og mentorskab kan 
være relevante værktøjer for præ-
sten i relation til den sjælesørgeri-
ske samtale.

Det postmoderne –  

vilkårene for den moderne 

præst

I ”gamle dage” i det traditionsbund-
ne samfund kunne det enkelte men-
neske hente mening og identitet i 
traditionerne, men i det postmoder-
ne samfund er dette ikke længere 
muligt. For det første er vi ikke læn-
gere bundet sammen i tid og sted og 
mange opgaver, som tidligere kræ-
vede en personlig kontakt (ansigt – 
til – ansigt relationer), er nu overladt 
til ”ekspertsystemer” og ”gør det 
selv”-løsninger på internettet. For det 
andet er der i dag ”frit valg på alle 
hylder”, når vi skal danne vores iden-
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titet. Vi går ikke mere pr. automatik 
i vore fædres eller mødres fodspor, 
og de valg, vi træffer om, hvordan vi 
skal leve vores liv, sker på baggrund 
af en omfattende viden om andre 
valg, vi kunne have truffet. Dette 
indebærer, at vi hele tiden skal stå til 
ansvar for, hvem vi er, og hvorfor vi 
vælger, som vi gør.

For præsten betyder denne udvik-
ling, at hun eller han som person bli-
ver adgangsporten til kristendom og 
tro. Når vi ikke længere kan basere 
vores tillid til kirken og på præsten 
som autoritet, må vi basere den 
på vores kendskab til præsten som 
autenticitet, det vil sige som person.   

Den sjælesørgeriske  

samtale forstået ud fra 

Søren Kierkegaards tanker

Mange har sikkert hørt Kierkegaard-
citatet at ”mennesket bliver sig selv 
ved at vælge sig selv”. Bag dette 
citat ligger Søren Kierkegaards for-
ståelse af, at mennesket bl.a. er en 
sammensætning af frihed og nød-
vendighed.
 Hvordan det? Jo, vores liv er altid 
spundet ind i et spind af nødven-
digheder. Der, hvor jeg er lige nu, 
er en konsekvens af mine tidligere 
handlinger, min historie, mine fysiske 
egenskaber; men samtidig ligger 
fremtiden foran mig med utallige 
mulige valg. Ifølge Kierkegaard er 
livsopgaven – en aldrig afsluttet pro-
ces – for det enkelte menneske at 
tænke over og acceptere (forlige sig 
med) sin nødvendighed, en accept, 
der så kan give en den frihed, at 
man kan begive sig ud i de mange 
nye valgsituationer, som tilværelsen 
ustandselig byder på.
 Det er det, der ligger i det berømte  
citat om, at "man skal leve livet for
læns, men forstå det baglæns”.

 Men hvordan kan vi hjælpe et 
menneske til at blive sig selv? Her – 
siger Kierkegaard - er det vigtigt, at 
vi er opmærksomme på selve den 
måde, vi meddeler os til et andet 
menneske på.

Kierkegaard sondrer mellem to 
forskel lige former for meddelelse 
mellem mennesker, nemlig med-
delelse af viden og meddelelse af 
kunnen, hvor viden drejer sig om kon-
krete, målbare oplysninger, og kun-
nen har med eksistensforhold at gøre 
– hvordan vi som mennesker skal leve 
vores liv. Meddelelse af kunnen kan 
ifølge Kierkegaard kun ske indirekte, 
idet ”meddelelsens modtager gen
nem meddelelsen skal bringes til den 
erkendelse, at han egentlig ikke fik 
meddelt noget, men blot fik anled
ning til at opdage for sig selv, hvad 
han hele tiden havde vidst”.

Men igen - hvordan hjælper vi, hvor-
dan opbygger vi en anden? Dette 
uddyber Kierkegaard i sit værk ”Kjer
lighedens Gjerninger” fra 1847. Her 
opfattes det opbyggelige som en 
relation mellem en ”Opbygger” og 
”den som lader sig opbygge”.  Det 
centrale i tankegangen er i denne 
sammenhæng, at ”opbyggeren” – 
eller her præsten som sjælesørger – 
kan skabe en opbyggende relation 
ved at forudsætte, at ”kærligheden 
er i den anden, i grunden nedlagt af 
Gud”, altså at den anden både har 
muligheden for og er indstillet på at 
kunne vokse som menneske. Opbyg-
geren kan ikke skabe kærligheden, 
men ved at tvinge sig selv til at for-
udsætte, at kærligheden er i den 
anden, skabes en ligeværdig rela-
tion som muliggør opbyggelsen.
 For den som lader sig opbygge  
etableres en erkendelse af kærlig-
hed en i grunden både hos en selv 
og hos andre mennesker. Heri ligger 
en dobbelt relation, den opbyggede 
kan gå videre som opbygger. Man 

kan m.a.o. bringe det gode videre til 
andre mennesker, fordi man selv har 
oplevet det.

Er coaching og mentor

skab anvendelige værk

tøjer for præsten i relation 

til den sjælesørgeriske 

samtale?

I det sidste og tredje afsnit af min 
opgave kom jeg først med en præ-
sentation og siden en vurdering af 
coaching og mentorskab. Konklu-
sionen var, at coaching kan være et 
værdifuldt hjælpeværktøj for præ-
sten via anvendelsen af dens indirek-
te spørgeteknik, mens mentorskab 
har sin absolutte berettigelse der, 
hvor den hjælpsøgende har brug 
for konkrete svar på f.eks. religiøse 
spørgsmål.

Og hvad har jeg så lært?

Når jeg nu ser tilbage på mit uddan-
nelsesforløb kan jeg kun sige, at jeg 
har lært meget og høstet store erfa-
ringer; ikke mindst vigtigheden af, at 
vi som præster uafladelig må bringe 
vores samlede viden og kunnen i spil.  
En viden og en kunnen, som dan-
nes såvel af vores egne livserfaringer 
som af det, vi erhverver os gennem 
faglig læsning, ja videreuddannelse 
i det hele taget. En efteruddannelse 
som er nødvendig ikke mindst i et 
samfund som vores, der er under 
konstant forandring, og hvor vores 
identitet og autoritet - også som 
præster - uafladelig skal erhverves. 
Ikke mindst fordi vi meget gerne skal 
vedblive at være aktive livshjælpere!

Birgit Svendsen
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MEDITATIV
SKÆRTORSDAG
Kom og vær med til meditation over teksterne til 
skærtorsdag. Vi skal holde nadver sammen, og vi skal 
lytte til musik fra The Gratitude:

Mange mennesker oplever en fortravlet og stressen-
de hverdag, hvor det kan være svært at skabe rum 
til at finde en indre ro - eller at livets omstændigheder 
tager overhånd og udfordrer troen, håbet og kærlig-
heden.

The Gratitude ønsker at skabe et fristed for sind og 
krop, hvor musikkens afspændende og åndelige ele-
menter vægtes højt.

The Gratitude består af Miriam Jul Rasmussen og Ste-
phen Henriksen.

Miriam Jul Rasmussen er en fremtrædende solist i ad-
skillige sammenhænge. Hun blev som ganske ung 
pige optaget i Danmarks Radios Pigekor, og fik en 
særdeles rig koncerterfaring med danske sange og 
andet klassisk sangmateriale. Siden hen kastede Mi-
riam sig også over rytmisk musik, og er solist samt korin-
struktør ved et utal af gospelkoncerter og -workshops. 
Miriam er i øvrigt kirkesanger i Lyndby og Kr. Hyllinge 
Kirker. 

Stephen er uddannet fra Carl Nielsens Musikkonserva-
torium, og har siden fungeret som udøvende musiker 
i forskellige  jazz-, rock- og popbands, og har kompo-
neret musik til både symfoni- og kammerorkester, til 
ballet og TV.

Tekst og musik er gruppens egne kompositioner. 

Ved gudstjenesten medvirker også: 
Martin Møller på akustisk guitar (udøvende musiker 
på både den klassiske og rytmiske scene samt kom-
ponist til musicals m.m.) 
Dan Rasmussen på bas (Marie Carmen Koppel, Rug-
sted/Kreutzfeldt m.fl.)
Poul Høxbro på fløjte (internationalt anerkendt solist 
med et stort antal musikpriser)

DATO Torsdag den 2. april kl. 10.00
STED  Lyndby kirke

RONJA RØVER-
DATTER PÅ  
PALMESØNDAG
Palmesøndag, vil som traditionen byder, igen i år 
være en rigtig familiegudstjeneste med masser af 
musik ved Rye og Kirke Sonnerups Børne- og Ung-
domskor samt Motetkoret. I år vil man kunne glæde 
sig over en opførelse af Astrid Lindgrens uforglem-
melige historie ”Ronja Røverdatter” med musik af  
Sebastian.

DATO Søndag den 29. marts kl. 11.00
STED  Kirke Sonnerup kirke

KIRKE OG  
GOD MAD
Kirke og god mad – det hører sig til i påsken, og derfor 
inviterer vi alle til påskeandagt og påskebrunch. På 
den måde kan vi alle tage ordentligt hul på påske-
ugen med god mad og masser af påskesang!

DATO Fredag den 27. marts kl. 9.00
STED  Kirke Hyllinge kirke og Kirke Hyllinge præstegård
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SKÆRTORSDAG 
I KIRKE SONNERUP
Kom og fejr højtiden med din kirkefamilie. Vi indleder 
påskens gruopvækkende og skelsættende begiven-
heder med en stemningsfuld og oplivende skærtors-
dags gudstjeneste.
Ved gudstjenesten medvirker Rye-Kirke Sonnerup mo-
tetkor og ved hjælp af vidunderlig musik, korsang og 
læsning og nogle af verdenshistoriens mest ikoniske 
passionsbilleder føres vi ind i påskens hændelser. Der 
er naturligvis altergang, og efter gudstjenesten sup-
plerer vi brød og vin med diverse lækre oste og pøl-
ser; vi rigger an til stående taffel, vi mingler og får mu-
lighed for at tale med hinanden. Kirkedøren er som 
altid åben for ubetinget enhver og kirkefamilien inklu-
derer denne aften beboere fra Avnstrup. 

DATO Torsdag den 2. april kl. 17.00
STED  Kirke Sonnerup kirke

SOGNEKIRKEN 
ON THE ROAD
På denne dag holder vi ikke gudstjeneste i vore kirker.
I stedet kommer kirkerne rundt i sognene på ladet af 
en lastbil lastet med et gospelkor, 2 præster og et al-
ter. Minigudstjenester langfredag på 15 minutter ved 
Poul Joachim Stender og Birgit Svendsen.

DATO Langfredag den 3.april
STED  
Kl. 11.30: Jenslev ved festpladsen
Kl. 12.00: Ejby ved parkeringspladsen ved Netto 
Kl. 12.30: Plænen overfor købmanden i Kirke Sonnerup 
Kl. 13.00: Gadekæret Vester Såby
Kl.13.30 : Gadekæret Kirke Saaby 
Kl.14.00: Busholdepladsen i Kisserup 

LITURGISK 
GUDSTJENESTE
Vi holder en liturgisk gudstjeneste med masser af mu-
sik og læsninger. En anderledes gudstjeneste – kun 
denne ene gang om året.

DATO Fredag den 3. april kl. 10.00
STED  Kirke Hyllinge kirke

LANGFREDAGS 
GUDSTJENESTE
Langfredag er påskens mørke dag, det er nederla-
gets og smertens dag, dagen hvor Jesus blev kors-
fæstet. Gudstjenesten vil have en meditativ karakter, 
hvor fællessang veksler med oplæsning af passager 
fra Bibelen, som beskriver langfredagen.

DATO Langfredag den 3. april kl. 10.30
STED  Sæby kirke

SKÆRTORSDAG 
I GERSHØJ
Det lokale kor ”Trollekoret” vil sætte sit tydelige og op-
løftende præg på gudstjenesten skærtorsdag i Gers-
høj kirke.

DATO Skærtorsdag den 2. april kl. 10.30
STED  Gershøj kirke
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*PÅSKE & PINSE GUDSTJENESTER*

PINSE-
GUDSTJENESTE 
I DET GRØNNE
VI MØDES IGEN I ÅR VED UDSIGTSBØGEN I RYEGÅRD 
DYREHAVE.

Vil du se pinsesolen danse og måske selv danse med, 
så kom til vores fælles gudstjeneste 2. pinsedag ved 
udsigtsbøgen i Ryegård Dyrehave.

Gudstjenesten begynder kl.8.30, men vi mødes og 
går fra Rye kirke kl. 8.00 og vandrer sammen gennem 
Rye skov.

Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe og spiser et 
godt stykke brød, mens vi nyder den smukke udsigt ud 
over Isefjorden.

DATO Mandag  den 25. maj kl. 8.30
STED  Udsigtsbøgen i Ryegård Dyrehave

NY DUO FÅR 
SIN DEBUT 
2. PÅSKEDAG
2. påskedag holder vi musikgudstjeneste i Kirke Son-
nerup kirke. Den unge saxofonist Jakob Lundbak og 
organist i Rye og Kr. Sonnerup Morten Skjoldan Pe-
tersen har dannet en duo, og debuterer denne dag 
med et afvekslende program. Man vil komme til at 
høre såvel jazz-standards, musical-ballader som klas-
siske hits, alt sammen arrangeret for altsaxofon og kla-
ver/orgel. Sognepræst Birgit Svendsen er prædikant.

DATO Mandag den 6. april kl. 11.00
STED  Kirke Sonnerup kirke
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PÅSKEDAGS-
GUDSTJENESTE 
MED TROMPET
Trompetisten Anne Lind vil igen i år være med til at 
gøre påskedag særlig festlig med sit smukke spil. 
Anne Lind er uddannet ved Det jyske Musikkonserva-
torium, og man har ofte kunnet opleve hende som 
freelance musiker i bl.a. DR’s symfoniorkester. Motet-
koret vil også i år synge en påskemotet samt sørge for, 
at salmesangen får et ekstra løft denne dag. Sogne-
præst er prædikant.

DATO Søndag den 5. april kl. 11.00
STED  Kirke Sonnerup kirke

PÅSKEDAG- OG 
2. PÅSKEDAGS-
GUDSTJENESTER 
I SÆBY
Påskedag vidner om lysets og livets styrke. Ved guds-
tjenesten medvirker Sarah Elgeti på fløjte.

2. påskedag vil kirken summe af liv, når konfirman-
derne fra Sæby, Gershøj, Kirke Hyllinge og Lyndby er 
med til at holde gudstjeneste. 

DATO Søndag den 5. april kl. 10.30 og 
          2. påskedag den 6. april kl. 10.30 
STED  Sæby kirke
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AFTENSANG
For første gang indbyder Kirke Sonnerup kirke til aften-
sangsgudstjeneste. Holder du af sang, både at lytte 
men også være med selv? Så er Aftensang helt sik-
kert noget for dig. Inspirationen hentes fra England, 
hvor man har tradition for aftensangsgudstjenester. 
Men også fra de såkaldte taizé-gudstjenester, der har 
vundet stadig større indpas, også i den danske folke-
kirke. Taizé er et økumenisk fællesskab, som arbejder 
på større enhed og forståelse mellem verdens forskel-
lige trossamfund, og bl.a. bruger sangen til dette.

Ved Aftensang i Kirke Sonnerup synger Motetkoret for, 
men koret gentager de enkle korvers mange gange, 
så alle let kan synge med i flerstemmig sats. Stilen er 
smuk, enkel aftensang og lovprisning.

Aftensang er for alle, der egentlig gerne ville komme 
til en gudstjeneste en gang imellem, men hvor søndag 
morgen eller formiddag måske ikke passer én så godt. 
Aftensang er for alle, der ønsker større forståelse mel-
lem verdens forskellige religioner. Aftensang er for alle.
Signepræsterne Dorte Pedersen og Birgit Svendsen 
står for aftenens læsninger.

DATO Onsdag d. 5. marts kl. 19.30
STED Kirke Sonnerup kirke

BØRNEKIRKE
Børnekirke er gudstjeneste og fællesskab for familier 
med børn i alderen fra ca. 3 til 10 år, men både yngre 
og ældre søskende er velkomne til at være med. Det 
foregår i Sæby kirke og præstegård 6 gange i løbet af 
vinteren. Man er velkommen til at være med til Børne-
kirke, uanset hvor man bor. Til Børnekirke hører vi histo-
rier fra Bibelen, synger sammen og går på opdagelse i 
kirken. Vi spiser også sammen i konfirmandstuen i præ-
stegården, og der er en aktivitet for børnene til sidst, 
hvor de laver noget, de kan tage med hjem. Maden 
koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Hvert år holder 
Børnekirken en hyggelig havefest i maj måned, hvor 
vi steger pølser og bager snobrød over bål i præste-
gårdshaven. Der er tilmelding til Helene W. Rasmussen 
på hra@km.dk eller tlf. 46 40 41 61.

DATO Torsdag den 5. marts og torsdag den 26. marts. 
Havefest torsdag den 21. maj alle dage kl. 17.00
STED Sæby kirke og præstegård

MEDITATIONS-
GUDSTJENESTE
Vi vil gerne invitere alle til meditationsgudstjeneste 
igen. Vi fylder kirken med stille musik og eftertænk-
somhed. Tag en halv time ud af hverdagen og find 
roen i vores smukke kirkerum.

DATO Torsdag den 19. marts kl. 21.00
STED  Lyndby kirke
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*GUDSTJENESTER GUDSTJENESTER*

AD HOC KORET 
ØVER STADIG – OG 
DET ER SJOVT!
Ad hoc koret er et lejlighedskor, der synger sammen 
før en gudstjeneste næsten hver måned. Der kræves 
ingen særlige forudsætninger – kun lysten til at synge.

Vi mødes i kirken en time før gudstjenesten, og  
sammen med vores dygtige kirkesanger Miriam Jul 
Rasmussen og vores dygtige organist Dan Hemmer 
synger vi forskellige sange, salmer og gospelsange. 

Vi glæder os til at synge sammen med en masse  
andre og få varmet stemmerne godt igennem.

DATO Søndag den 12. april og søndag den 7. juni  
kl. 10.00 – 11.00
STED  Kirke Hyllinge kirke

AFTENGUDSTJENESTE 
TIL STORE BEDEDAG
Torsdag aften før Store Bededag er der aftengudstje-
neste i Sæby kirke, fælles for sognene i Kirke Hyllinge-
Lyndby og Sæby-Gershøj. 

Fra gammel tid har man regnet døgnet for at gå fra 
solnedgang den ene dag til solnedgang den næste. 
Det er derfor, vi indleder Store Bededag med at spise  
lune hveder aftenen før selve dagen, og derfor  
vi fejrer Sankt Hans den 23. juni om aftenen, før  
selve dagen og på samme vis fejrer juleaften den  
24. december om aftenen før selve juledag. 

Ved aftengudstjenesten til Store Bededag medvirker 
Skibbykoret, og der vil være lune hveder med tand-
smør, samt kaffe og the efter gudstjenesten.

DATO Torsdag den 30. april kl. 20.00 
STED  Sæby kirke

FRA NØRREBRO 
TIL NØRREGADE
GUDSTJENESTE OG EFTER-
FØLGENDE FOREDRAG 
MED ERIK NORMAN 
SVENDSEN

Dagens prædikant er tidligere biskop ved Køben-
havns Stift Erik Norman Svenden.

Efter gudstjenesten holder vi en kort pause, hvor vi spi-
ser en sandwich og efterfølgende taler Erik Norman 
Svendsen om: Fra Nørrebro til Nørregade.

To lokaliteter spiller en særlig rolle i Erik Norman Svend-
sens liv: Nørrebro, hvor han er født og opvokset, og 
Nørregade, hvor han boede i 17 år som biskop over 
Københavns stift. Han er født under 2. verdenskrig 
og gik af som biskop i 2009, men er stadig aktiv som 
konge husets præst og præst ved Garnisons kirke.

Han har været formand for salmebogskommissionen, 
der udarbejdede den nye salmebog, og desuden 
været optaget af det religionsmøde, som finder sted 
i disse år i Danmark. Sammen med sin kone rejste han 
rundt i Mellemøsten i 2005 for at møde både kristne 
og muslimer, og som biskop har han besøgt danske 
kirker og menigheder over hele verden. Som biskop 
mødte og forhandlede han med 9 kirkeministre og 
var talsmand for en friere folkekirke i forhold til staten.

DATO Søndag den 23. marts kl.11.00
STED  Kirke Sonnerup kirke
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MUSIKGUDSTJENESTE MED DORTHE 
ZIELKE & SØREN JOHANNSEN

DATO Onsdag den 13. maj kl. 19.30
STED  Kirke Sonnerup kirke

Aftenen før Kristi Himmelfart holder vi musikgudstjeneste 
i Kirke Sonnerup kirke. I år er det duoen Dorthe Zielke & 
Søren Johannsen på henholdsvis trompet og orgel/kla-
ver, der kommer og spiller for os. Duoen er landskendt 
efter utallige koncerter over hele landet, og også fle-
re optrædener på TV; blandt andet har de to gange 
medvirket ved DR’s nytårsgudstjenester. Trompet og or-
gel klæder både hinanden og kirkerummet. Og Dorthe 
Zielke & Søren Johannsen er blevet populære for deres 
virtuose spil og deres flair for at sammensætte et varie-
ret og underholdende program, der har plads til både 
velkendte og overraskende momenter.

Trompetist Dorthe Zielke har siden sin afslutning på Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium spillet i diverse 
orkestre i ind- og udland, herunder Det Kgl. Kapel, DR 
Symfoniorkestret, landsdelsorkestrene, Radiosymfoni-
orkestret i Berlin og Frankfurt, Europa Philharmonie og 
Mahler Chamber Orchestra. 

Søren Johannsen er uddannet som organist fra solist-
klassen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatori-
um. En særlig præstation siger noget om hans virtuose 
evner: Han har opført J. S. Bachs samlede orgelværker 
hele otte gange i koncertrækker og én gang over 22,5 
timer i samme døgn! En præstation, der sikrede ham 
en plads i Guiness Book of Records 2001.

Sammen har duoen Dorthe Zielke & Søren Johannsen 
udgivet adskillige CD’er, altid med festlig, stemnings-
fuld og afvekslende musik – så glæd jer til aftenen op 
til Kristi Himmelfart. Atenens prædikant, Birgit Svendsen.

KOM TIL GUDSTJENESTE OG 
HYGGEEFTERMIDDAGE I AMMERSHØJPARKEN
Der er gudstjeneste onsdag 11. marts, onsdag den 1. april og onsdag den 20. maj. 
Alle gudstjenester er i Servicehuset, og de begynder kl. 10.30.
Der er hyggeeftermiddage torsdag den 19. marts, torsdag den 23. april og torsdag den 28. maj. 
Hyggeeftermiddagene foregår på skift i husene, og det er hver gang fra kl. 14 til kl. 15. 
Alle, der bor i området, er velkomne til at være med både til gudstjenester og hyggeeftermiddage.
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CAFÉEFTERMIDDAGE
I ARKIVET
Caféeftermiddagene i Sæby er et tilbud om godt og hyggeligt samvær 
for alle, der har lyst til at være med. Her kan du medbringe strikketøj og 
snakketøj, og der er også mulighed for at spille kort eller brætspil eller at 
bladre i gamle billeder, hæfter og andet af arkivets materiale. Det er ar-
kivmedarbejder Joan Kofoed og sognepræst Helene W. Rasmussen, der 
sammen arrangerer caféeftermiddagene.
Vi har talt med nogen af caféens gæster om, hvorfor de synes, man skal 
komme til caféeftermiddagene.

Birthe: 
Jeg kan godt lide det sociale. Her kan vi udveksle erfaringer fra arbejds-
livet, og man kan lære noget om egnen. Det er modne mennesker, der 
kommer her. Vi lærer hinanden at kende og følger med i hinandens liv. Vi 
er ikke alle indfødte, os der kommer. Jeg gider ikke køre til Roskilde, og jeg 
håber, caféeftermiddagene kan bibeholdes.

Benedikte: 
Jeg kan godt lide at møde dem, der kommer. Det er spændende. Og 
så hjælper vi hinanden med strikketøjet. Det er de nære ting, det hand-
ler om her, hvad der sker omkring kirken. Det er vigtigt, at vi støtter op om 
det lokale.

Lisbeth: 
Jeg er glad for det sociale, og det er godt at komme lidt hjemmefra og 
opleve noget andet. Her kan vi få en god historie, og vi har det rigtig hyg-
geligt, når vi mødes over en kop kaffe og en sludder.

DATO Hver torsdag kl. 14.00 -17.00
STED  Arkivet, Tingstedet 6, Sæby

GUD ER 
STOR!
Foredrag med sognepræst i Sta-
by og Madum i Vestjylland og tid-
ligere biskop i Haderslev stift, Niels 
Henrik Arendt.

I det forrige nummer af magasinet 
TRO bragte vi et interview med 
Niels Henrik Arendt om Paradis-
forestillinger i kristendom og islam. 
I marts måned kan man høre Niels 
Henrik Arendt holde foredrag om 
forholdet mellem islam og kristen-
dom.

Religiøse forskelle og uoverens-
stemmelser fører til krige, konflik-
ter og terrorhandlinger. Det kan 
vi forvisse os om, næsten dagligt, 
hvis vi følger med i mediernes ny-
hedsdækning. Hvad er det, der 
får mennesker til at sætte eget og 
andres liv på spil? Hvad er kernen 
og baggrunden for de voldsom-
me uoverensstemmelser? 
Det kan være mere end svært at 
gennemskue, hvad der ligger til 
grund, og den ene fredsproces 
efter den anden er kuldsejlet.

Niels Henrik Arendt har skrevet  
bogen ”Gud er stor!”, en bog, 
hvor han viser, at forholdet mellem  
kristendom og islam er som en 
vandring i et grænseland, hvor 
tingene langt fra er entydige. Ved 
foredraget vil han komme ind på, 
hvordan mødet mellem kristen-
dom og islam kan være til inspira-
tion og ikke til konflikt.

DATO Onsdag den 25. marts kl. 
19.30
STED  Sæby præstegård

Benedicte (fra venstre), Birthe  og Lisbeth til caféeftermiddage med strikketøjet.

www.
troweb.
org
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FILMKLUBBEN BERGMANN 
PRÆSENTERER

JESUS GOES TO 
HOLLYWOOD
Denne aften i filmklubben får vi besøg af Sune Hansen,  
der vil fortælle os om Jesusskikkelser i Hollywoodfilm:

”Hvorfor går Superman og Spider-Man i kirke? Hvad 
ville Kierkegaard sige til Superman? Hvordan kan en 
legofigur være Jesus? Hvad har Gandalf og Jesus til 
fælles”?

Med udgangspunkt i filmklip fra 'Løven, Heksen og 
Garderobeskabet', 'Man of Steel', 'Superman Returns', 
'The Matrix', 'Skønheden og Udyret', 'The Lego Movie', 
'Spider-Man', 'En Verden Udenfor', 'Den Grønne Mil', 
'Harry Potter', 'Lord of the Rings', 'I Am Legend', 'Termi-
nator', 'Karate Kid' og 'Braveheart' viser Sune Hansen, 
hvordan Hollywoodfilm belyser og videreudvikler den 
bibelske Jesus.

Værter for aftenen er Poul Joakim Stinder og Birgit 
Svendsen.

DATO Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
STED  Den gamle skole i Kirke Såby

KONCERT MED 
DELTE VANDE
Der er mange vande, der deler forskellige lande og 
kulturer. Vi er et Øresund fra svenskerne, en Nordsø 
fra briterne og et Atlanterhav fra amerikanerne, men 
i Delte Vande mødes alle disse kulturer og traditioner i 
form af traditionelle, nutidige og selvskrevne melodier 
og sange.

Trioen består af Anna Kjelgaard, Sebastian Bloch og 
Mathæus Bech. Kom og hør dem i Lyndby kirke.

DATO Tirsdag den 8. april kl. 20.00
STED  Lyndby kirke
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FORFATTERAFTEN I RYE PRÆSTE-
GÅRD MED SIMON FRUELUND

DATO Onsdag den 18. marts kl. 19.30
STED  Rye Præstegård

I anledning af, at 
Simon Fruelund 
kommer og for-
tæller om sit for-
fatterskab, har vi 
stillet ham nogle 
spørgsmål.

Q: Hvordan 
blev du forfatter? 
I syvende klasse 
skrev jeg en no-
velle som hand-
lede om falsk-

mønteri. I gymnasiet skrev jeg et digt til skolebladet. Da 
jeg i en periode arbejdede som lærervikar, overleve-
de jeg ved at lyve. Jeg genfortalte historier, jeg hav-
de læst, som var det noget jeg selv havde oplevet, 
bl.a. Scott Fitzgeralds ”En diamant så stor som Ritz”. Jeg 
skrev en bog med nogle temmelig umodne og usyre-
de tekster og fik den afvist af Gyldendal. Jeg stude-
rede dansk og arbejdede som biografoperatør. Jeg 
skrev en novelle om en biografoperatør og fik den an-
taget i en debutantantologi. Under et studieophold i 
USA deltog jeg i et skrivekursus og skrev et par noveller 
på engelsk, derefter søgte jeg ind på forfatterskolen 
og blev optaget. Jeg blev ved med at skrive noveller. 
De fleste smed jeg ud. Et par blev trykt i et tidsskrift, og 
så skrev jeg videre, og smed ud og skrev videre. Jeg 
blev ved at skrive.

Så enkelt er det, tror jeg.

Q: Hvor finder du din inspiration? 
Det kan være en person, jeg ser på gaden. Det kan 
være en mand, der puster til gløden på sin cigaret og 
kommer til at fløjte. Det kan være en artikel om vulka-
ner i en engelsk avis. Det kan være en pige i bussen 
med en t-shirt, hvor der står ”Somebody loves me in 
California”.

Forfatteren og samfundsdebatøren Roland Barthes 
skrev engang en bog om fotografiet. Han skrev, at de 
fotos, der fascinerede ham, havde et uklart punkt, et 
punktum, han ikke kunne sætte ord på. Virkeligheden 
har den slags punktummer, og for mig kommer inspira-
tionen derfra, tror jeg.

Q: Når du besøger os den 18 . marts vil du fortælle  
os bredt om dit forfatterskab og om det at være  
forfatter . Til aftenen har vi valgt at læse din roman 
'Borgerligt tusmørke', hvor du beskriver beboerne på 
Dantes Allé . Hvilke temaer tager du op i bogen? 
Bogen 'Borgerligt tusmørke' behandler bl.a. danskere 
overfor nudanskere. Jeg synes, det er mærkeligt, at vi i 
Danmark lukker af for omverdenen. Velstanden burde 
gøre, at vi slappede af og var åbne. Vi kan ikke skrue 
tiden tilbage, globaliseringen er allerede en kendsger-
ning, som ikke kan standses. Omvendt kan jeg godt 
forstå dem, der er bange for udviklingen, for der er  
mange, der har meget at tabe i en globaliseret verden.  
Vi sidder i en klemme, hvor arbejdspladser flytter til  
udlandet, og et eller andet sted ved vi godt, at vi ikke 
kan integrere mennesker gennem bistandshjælpen. 
Jeg mener, vi bør prøve at forstå dem frem for at blive 
sure. Jeg ærgrer mig over, at vores overskud ikke for-
planter sig til en generøsitet.

Et andet tema i romanen er relationer mellem menne-
sker. Bogen beskæftiger sig med, hvor lidt vi egentlig 
har med naboen at gøre på trods af, at vi lever så tæt, 
som vi gør.

Simon Fruelund, der er født i 1966 er cand. mag. i 
dansk og engelsk fra Københavns Universitet og afslut-
tede forfatterskolen i 1995. Han debuterede i 1997 med  
novellesamlingen ”Mælk” og fulgte den op fem år  
senere med endnu en novellesamling ”Planer for som-
meren”. Senest har han i 2014 udgivet den anmel-
derroste roman ”Pendlerne”.

Forfatteraftenen med Simon Fruelund indgår i vores 
læsekredsaftener, men alle er hjertelig velkomne .

Service
Hvad bestilling og anskaffelse af bøger til læsekredsen 
angår, stiller Kirke Hyllinge bibliotek en fornem service 
til rådighed. Den enkelte deltager kan afhente sit eget 
eksemplar på biblioteket ca. en måned før læsekreds-
aftenen.

Aase Rabjerg bibliotekar
Birgit Svendsen sognepræst
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VERDEN AF I 
GÅR I LÆSE-
KREDSEN AF I 
DAG
Første arrangement i Læsekredsens forårssæson er 
den 18. marts, hvor vi får besøg af forfatteren Simon 
Fruelund. Se interviewet her på forrige side.

Andet arrangement er den 22. april, hvor vi læser  
Stefan Zweigs: ”Verden af i går”. 

Som østriger, jøde, humanist og pacifist skrev forfatte-
ren Stefan Zweig i 1941 sine erindringer ”Die Welt von 
Gestern”- Verden af i går.

I sit eksil i Brasilien og uden andet kildemateriale end 
sin hukommelse tegner Stefan Zweig her et bevægen-
de tidsbillede fra sin fødsel i 1881 og til sin død i 1942. 
Med Wien som udgangspunkt beskriver han sine tre 
liv: Livet i den sikre verden før første verdenskrig, livet i 
den usikre og forandringsprægede mellemkrigstid og 
endelig livet som forfulgt efter Hitlers indlemmelse af 
Østrig i det tredje Rige.

Sidste gang vi mødes i denne sæson er den 6. maj kl. 
19.00, hvor vi holder afslutning, og programmet er her 
som altid en overraskelse!

DATO 18. marts og 22. april kl.19.30 og 6. maj kl. 19.00
STED  Rye Præstegård

FROKOSTMØDE 
OM EMIL NOLDE
Vi vil gerne invitere alle til gudstjeneste og frokost-
møde. Vi begynder i kirken til en kort gudstjeneste, 
derefter går vi ned i præstegården, hvor vi spiser 
en god frokost. Efter frokosten vil vores nabopræst  
Helene W. Rasmussen fortælle om maleren Emil Nolde:
Fladt land og høj himmel – maleren Emil Noldes liv og 
billeder. "De modne marker, efterårsskyerne, det flade 
landskab. Dette landskab, hvor intet træ bryder billed
fladen, og hvor en pæl bliver et monument, det drager  
mig til sig", har maleren Emil Nolde sagt. Mange ville sik
kert undre sig over, at han slog sig ned på den flade, 
”kedelige egn”, hvor der hverken findes skove, bak
ker eller bjerge, og hvor der ikke engang vokser træer 
langs bredden på de små vandløb. Vi ved godt, at 
vores landskab er beskedent, men til gengæld for den 
kærlighed, man giver landskabet, giver det den intime 
iagttager uendelig meget af stille, inderlig skønhed, 
barsk storhed og stormende vildt liv.

Det er marsklandskabet omkring Tønder i det vestlige  
Slesvig, Nolde beskriver i disse vendinger. Her blev 
han født i landsbyen Nolde i 1867 i et grænseland, 
der til skiftende tider har hørt til henholdsvis Dan-
mark og Tyskland. Det er ganske ejendommeligt og 
ikke altid lykkeligt at være født i et grænseland, hvor 
for og imod, her eller hisset tegner sig skarpere end  
andre steder. Den, der bliver født midt i sit hjemland, 
bliver sparet for megen forvirring og mange opgør, 
som man må gennemleve i grænselandet… siger 
Nolde, og tilføjer, "jeg elskede mit land og skuede 
uden bitre følelser mod nord og syd".
Foredraget vil handle om Noldes liv, hans udfordrin-
ger som kunstner og om hans billeder. 

Pris for frokost er 50 kr. 
Tilmelding til frokost til mgm@km.dk eller 46 40 41 34 
senest tirsdag den 5. maj 

DATO Fredag den 8. maj kl. 11.30
STED  Kirke Hyllinge kirke og præstegård
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*KONFIRMANDER KONFIRMANDER*

KIRKE HYLLINGE den 14. maj kl. 9.30
Anna Emilie Nielsen
Victor Søberg Larsen
Magnus Brunshøj Nielsen
Markus Thøger Vedfelt
Lucas Thøger Vedfelt
Cirkeline Cille Jørgensen
Rigmor Mathilde Nørgaard Thomasen

KIRKE HYLLINGE den 14. maj kl. 11.30
Line Elise Lykke Larsen
Anna Tholstrup Nilsson
Celine Borck Hervik-Jensen
Rasmus Qvistgaard Larsen
Rasmus Brøndsted Weichardt
Clara Ligaard Falk
Nikolaj Lindkvist Gustavsen 
Nikolaj Degn Hülz

KIRKE HYLLINGE den 16. maj kl. 9.30
Valdemar Kim Tandrup Moesby
Mikkel Aunskov Jensen
Lucas Krydsfelt Feldborg Petersen
Emma Sofie Saron Kirkestrup
Emmelise Hannah Mobak Petersen
Cecilie Malou Karmann
Viktor Saksun
Cecilie Nielsen

GERSHØJ KIRKE den 9. maj kl. 9.30
Caroline Ida Locht
Alexander Faber Schifter-Holm
Sofia Louise Smitt
Phillip Dahl Brixtofte
Tea Holm Poulsen

GERSHØJ KIRKE den 9. maj kl. 11.30
Nicolaj Simon Emil Petersen
Morten Møller Falck
Nina Visholt Jørgensen 
Nicolai Riis Hass
William Alexander Sørensen 
Marie Vangsen Paaske Nielsen
Louis Vangsen Paaske Nielsen

SÆBY KIRKE den 10. maj kl. 10.30
Jonas Erforth Hinrichsen
Joakim Stubkjær
Amalie Lauberg Gunvig
Rosa Christine Christensen
Katrine Johanna Gregersen
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KONFIRMANDER*

KIRKE HYLLINGE den 16. maj kl. 11.30
Mia Amalie Riddervold Rasmussen
Nadia Mogensen
Mathias Aagaard Hilton
Jens Emil Baage
Ida Zoe Royal
Christian Toft Frølicn
Mads Nickolaj Bach Grenick
Rikke Østergaard Jensen
Emil Thomsen
Philip Wallin Christiansen

LYNDBY den 17. maj kl. 10.00
Theo Nielsen
Mikkel Kyhn
Kasper Kyhn
Mads Skovmand Madsen
Christian Stubkjær Petersen

KIRKE SONNERUP kl. 9.30
Store bededag, fredag 1. maj 2015
Sascha Snedker Starup Bendixen
Vanessa Dina Duch Bonde
Anna Ramgil Christensen
Søren Huldgaard Christensen
Ida Sofie Erichsen
Magnus Glyng
Amanda Haukohl
Simon Storm Larsen
Amanda Bøgekær Lejsgård Madsen
Alexander Lystbæk W . Thygesen
Frederik Aagaard

KIRKE SONNERUP kl. 11.30
Store bededag, fredag 1. maj 2015
Andrea Hammer Antonsen
Emmeline Klarskov Doktor
Emilie Sofie Fransson    
Andreas Aunskov Hansen

Oskar Emil Ahrenkiel Heding
Mathias Lauer Hunhke
Alex Milton Sylvest Hybel
Emma Hvidsten Langmark Jensen
Nicole Kunda
Laura Tholstrup Larsen
Isabella Prehn Nyhuus
Malou Møller Pedersen
Lærke Søgaard Winkelmann

KIRKE SONNERUP den 3. maj kl. 9.30
Nikolaj Robert F . Andersen
Fillip Skole Andreasen
Anna Ravn Carlsen
Jens Christensen
Christian Grønlund Hansen
Lasse René Jensen
Victor Jensen 
Bastian Allan Riis Johansen
Mathias Weber Løvschall

KIRKE SONNERUP den 3. maj kl. 11.30
Anne Brøgger-Hansen
Andreas Enok Danielsen
Sofus E . Giessing 
Tobias Skov Hansen
Laura Lundborg Harvey
Josefine Fogh Jørgensen
Louise Schmidt Kristiansen
Kristine Fremlev Madsen
Nicoline Daugaard Pedersen
Mathias Damgård Rolander
Anne-Louise Rosenbøg
Kevin Røsland Skov 
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ViedeDøbte

KIRKE HYLLINGE KIRKE

01.11 Elliot Aagesen Nielsen

01.11 Emil Dahl Jørgensen

01.11 Lilje Kryger Kjølby

13.12 Esther Marie Mejer Falk

LYNDBY KIRKE

01.11 Mads Bylov Petersen

22.11 Arn Kjeldgaard Vikeså

RYE KIRKE

05.10 Aston Raymond

09.11 Matti Romeo Noer Hedegaard

KIRKE SONNERUP KIRKE

05.10 Julie Jönsson Sejer Wriedt

29.11 Erik Liljedahl

07.12 Daniel Nor Dan-Traulsen

26.12 Nicole Kunda

26.12 Eric Kunda

*TIL KIRKEBOGEN HVEM ER HVEM*

Begravede / Bisatte

KIRKE HYLLINGE KIRKE

23.10 Astrid Jensen

15.11 Ole Mogens Danielsen

15.11 Lissie Danielsen

22.11 Arne Aagesen

28.11 Hans Henrik Hansen

06.01 Viola Elisabeth Arildsen
(fra Østre kirkegårdskapel)

10.01 Fanny Inge Stender

10.01 Erna Helene Markager

20.01 Anna Kathrine Nielsen
(fra Fløng kirke)

20.01 Else Katrine Andersen
(fra Kapellet på Holbæk sygehus)

LYNDBY KIRKE

04.11 Oda Larsen 
(fra Østre kirkegårdskapel)

15.11 Jørgen Andreas Pedersen

17.01 Bodil Valborg Therp

RYE KIRKE

01.11 Mathias Engelhardt Jensen

04.11 Astrid Sørensen

04.11 Anne Lise Sjørslev Nielsen

14.11 Ulla Emma Sofie Karup Clausen

07.12 Ingolv Arnold Gåre
(Fra den norske kirke)

KIRKE SONNERUP KIRKE

07.11 Svend Nielsen

27.11 Vinni Kate Bahn

04.12 Karen Ruth Kristiansen

05.12 Ulla Bjerrum Jørgensen

09.12 Rino Møller Andersen

12.12 Gudrun Jacobsen

12.12 Ebba Alling Nielsen

13.01 Knud Vilum Larsen

22.01 Knud Rasmussen

13.02 Børge Sejer Rasmussen

SÆBY KIRKE

15.11 Ernst Roed

10.01 Esther Marie Frydenlund

GERSHØJ KIRKE

18.12 Ida Jacobsen

27.12 Inga Marie Jensen

17.01 Gitte Lauritzen
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Rye + Kirke Sonnerup
Sognepræst 
BIRGIT SVENDSEN
Ejbyvej 14, 4060 Kirke Såby
Tlf: 46 40 50 04  Fax 46 40 52 04 
Mail: bsv@km.dk

Træffes bedst 
Tirsdag, torsdag & fredag kl. 9:30-10:30
Mandag fri

Sognepræst
DORTE PEDERSEN
Mariendalsvej 41, 3th, 2000 Frederiksberg
Tlf: 60 69 48 32  
Mail: dpe@km.dk

Mandag fri

Kirke Hyllinge + Lyndby
Provst for Lejre Provsti og sognepræst 
LARS MUNCH
Bygaden 33, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 46 40 41 34  
Mail: lamu@km.dk

Mandag fri

Sognepræst 
METTE GRIFFENFELDT MERRALD
Bygaden 33, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 46 40 41 34  
Mail: mgm@km.dk

Træffes bedst 
Tirsdag - fredag kl. 9-9.30 
Mandag fri

Sæby + Gershøj
Sognepræst
HELENE WONSBEK RASMUSSEN
Hornsherredvej 430, Sæby præstegård, 
4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 46 40 41 61  Mail: hra@km.dk

Træffes 
Tirsdag, onsdag & fredag kl. 9-10
Torsdag kl. 17-18
Mandag fri

Formand i Kirke Hylinge LISBETH GRØNBERG
Hvidemosevej 28, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 78 79 20

Formand og kirkeværge i Lyndby INGA ELIASEN
Hornsherredvej 245, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 40 01 22

Præstesekretær SUSSI AUNSKOV
Tlf: 30 30 49 34  
Træffes tirsdag og torsdag mellem 10 - 12 
Mail: suaj@km.dk

Kirkeværge og Kasserer i Kirke Hyllinge 
ELSE THOMSEN
Stationsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 40 30 38

Kasserer i Lyndby INGE FORSMANN
Grantoften 2, Ll. Karleby, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 43 13 40

Graver i Kirke Hyllinge BIRTHE JØRGENSEN
Kjøbmagergade 15, Kyndeløse
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 40 05 36

Graver i Lyndby BJARNE JENSEN
Tværvej 25 , 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 22 73 46 00. Mail: lyndbykirke@gmail.com
Træffes bedst kl. 12-13. Mandag fri.

Kirkesanger MIRIAM JUL RASMUSSEN
Tlf: 26 20 32 55. Mail: mail@mjr.dk

Organist  DAN HEMMER
Mariendalsvej 2A, 2., 2000 Frederiksberg
Tlf: 40 74 10 14. Mail: dan.hemmer@gmail.com

Formand HELLE DISSING 
Kirkegade 3, Ferslev, 4050 Skibby
Tlf: 47 52 61 61

Kirkeværge og kasserer KIRSTEN KRISTENSEN 
Stakhaven 6, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 46 40 41 89

Graver i Sæby FLEMMING VINCENTS 
Acatievej 8a, 4060 Kirke Såby
Tlf: 22 14 06 79

Graver i Gershøj
Kontakt graver ved Sæby kirke 
FLEMMING VINCENTS 

Kirkesanger og kirketjener POUL VINCENTS
Tlf: 46 40 36 31/ 30 54 77 03

Organist SOLVEJG ARENDT
Tlf: 46 35 08 74 
Mail: solvejg.arendt@gmail.com

Formand JENS OLE PEDERSEN
Englerup Gade 41, 4060 Kirke Såby
Tlf: 46 49 95 98 / 20 34 01 80

Præstesekretær BIRGITTE SKOVSTED
Rye præstegård
Tlf: 46 40 50 04 Mail: bgr@km.dk
Træffes bedst onsdag

Kasserer i Rye og Kirke Sonnerup INGE FORSMANN
Grantoften 2, Ll. Karleby, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 43 13 40

Kirkeværge i Rye ELLEN RØ NIELSEN
Hyllingeparken 71, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 40 48 61

Kirkeværge i Kirke Sonnerup BODIL MARIE THOMSEN
Bygmarken 23, 4060 Kirke Såby
Tlf: 46 49 27 75 / 50 94 19 38

Graver i Rye HENNING SØRENSEN
Elverdamsvej 290, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 46 40 05 44  Mail: graverrye@gmail.com
Træffes bedst kl. 12.00-13.00 Mandag fri.

Gravermedhjælper i Kirke Sonnerup 
JOHNNY KRISTIANSEN
Lyndbygade 10, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 30 55 18 03  Mail: lyndby10@gmail.com
Træffes kl. 12.00-13.00 Mandag fri.

Kirkesanger i Rye og Kirke Sonnerup 
ELISABETH HOLT PEDERSEN
Englerupgade 41, 4060 Kirke Såby
Tlf 61 60 95 98

Kirkesanger i Rye og Kirke Sonnerup 
GRETHE HOLM
Svinget 16, 4050 Skibby
Tlf 47 52 70 65

Organist  i Rye og Kirke Sonnerup 
MORTEN SKJOLDAN PETERSEN
Mansasvej 24, 2500 Valby
Tlf: 26 51 52 62  Mail: msp@km.dk

HVEM ER HVEM*



HUSK!
Bestil kirkebil 

i god tid. 
Telefon

46 75 75 75 SÆBY GERSHØJ KR. HYLLINGE LYNDBY RYE KR. SONNERUP
MARTS

Søn  01 2. s.i fasten 10.30 HWR 9.00 HWR 10.00 AKC 11.00 BS

Tors  05 17.00 HWR 
Børnekirke

19.30 BS/DP 
Aftensang

Søn  08 3. s.i fasten 9.00 HWR 
Sogneindsamling 10.00 AKC 11.00 DP

Søn  15 midfaste 10.30 HWR 10.00 MGM 11.00 BS

Tors  19 21.00 MGM  
Meditationsgudstj.

Søn  22 Marie bebudelse 10.30 MS 10.00 MGM 11.00 
Erik Normann Svendsen

Tors  26 17.00 HWR 
Børnekirke

Fre  27 9.00 MGM/AKC 
Gudstjeneste og brunch

Søn  29 palmesøndag 10.30 HWR 10.00 MGM 11.00 BS Musical

APRIL

Tors  02 skærtorsdag 10.30 HWR  
Kor

10.00 MGM
Meditation med  
The Gratitude

17.00 DP

Fre  03 Langfredag 10.30 HWR 
Meditativ

10.00 LM 
Liturgisk

On the road BS 
Se side 15

Søn  05 Påskedag 10.30 HWR Fløjte 9.00 MGM 10.00 MGM 11.00 DP 
Trompet og Motetkor

Man  06 2. påskedag Sæby kirke10.30 HWR/LM/MGM Konfirmandgudstjeneste 11.00 BS Saxofon duo

Søn  12 1. s.e. påske 10.30 MS 11.00 LM   
+ AD hoc koret kl. 10.00 11.00 BS

Søn  19 2. s.e. påske 10.30 HWR 10.00 LM  11.00 DP

Søn  26 3. s.e. påske 10.30 HWR 10.00 MGM 11.00 BS

Tor  30 Sæby kirke 20.00 HWR/LM/MGM/ Kor og lune hveder

MAJ

Fre  01 Bededag 9.30 & 11.30 BS 
Konfirmation

Søn  03 4. s.e. påske 10.30 HWR 10.00 MGM 9.30 & 11.30 BS 
Konfirmation

Fre  08 11.30 MGM/LM
Gudstjeneste og frokost

Lør  09 9.30 &11.30 HWR 
Konfirmation

Søn  10 5. s.e. påske 11.00 HWR 
Konfirmation 9.30 DP  11.00 DP

Ond  13 19.30 BS 
Musikgudstjeneste

Tors  14 Kr. Himmelfart 9.00 MS 9.30 &11.30 LM 
Konfirmation 19.30 BS 

Lør  16 9.30 MGM &
11.30 LM Konfirmation

Søn  17 6. s.e. påske 10.30 HWR 10.00 MGM 
Konfirmation 11.00 BS

Søn  24 Pinsedag 10.30 HWR 10.00 LM 11.00 DP

Man  25 2. pinsedag 8.00 alle præster/dyrehaven

Søn  31 Trinitatis 10.30 HWR  9.30 DP  11.00 DP

JUNI

Søn  07 1. s.e.trin. 10.30 MS 11.00 LM   
+ AD hoc koret kl. 10.00 11.00 DP

HWR = Helene W. Rasmussen   LM = Lars Munch   MGM = Mette Griffenfeldt Merrald   BS = Birgit Svendsen   DP = Dorte Pedersen   MS = Marlene Sigh   
AKC = Anne Katrine Clausen   = kaffe

*GUDSTJENESTELISTE 


