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*LEDER 

Af Helene W. Rasmussen

Et løfte

O
m ikke andet, så fra 
film, kender de fleste til 
højtidelige aflæggelser 
af løfter om varigt 
venskab og loyalitet, 

om at tale sandt over for retten, om at 
ville leve op til sit ansvar i en betroet 
stilling. Og hver gang vi holder bryllup i 
kirken, giver brudeparret hinanden det 
løfte, at de vil elske og ære hinanden, 
livslangt. Der er også løfter knyttet til 
visse erhverv. Man kan således ikke få 
lov at virke som præst, læge, tandlæge 
eller dyrlæge uden at underskrive et 
løfte. 

På en måde er det risikabelt at 
aflægge løfter, for med løftet lover 
man noget, der rækker ind i en fremtid, 
som ingen kender, med fare for, at 
tingene udvikler sig på en måde, ingen 
kunne forudse eller for, at man kom til 
at love mere, end man kunne holde. 
Noget af det, der går igen i denne 
type af løfter, det er, at de appellerer 
til samvittigheden og til æren. Fx lover 
man som læge, at man ”efter bedste 
skøn vil bruge sin viden og sine evner 
til gavn for samfund og medmen-

nesker, og at man vil have lige sam-
vittighedsfuld omsorg for rige såvel 
som fattige”. Dyrlæger lover på ”ære 
og samvittighed, samvittighedsfuldt 
at ville anvende sine kundskaber 
ærligt, og redeligt passe sine pligter”. 
Tandlæger lover at ”udvise omhu og 
samvittighedsfuldhed i deres arbejde”. 
Præsters løfte, som aflægges første 
gang, de får embede, er længere end 
de andre løfter og mere gammeldags i 
sproget. Præster lover bl.a. at ”beflitte 
sig på”, dvs. gøre sig umage med, ”at 
forkynde Guds ord rent og purt, med 
ærefrygt og sømmelighed at forvalte 
de hellige sakramenter”, dvs. dåb og 
nadver, ”at de troligt vil arbejde for 
ungdommens kristelige oplysning og 
vejledning og ved flittig og alvorlig 
granskning af Guds ord og troens hel-
lige lærdomme altid fuldkomnere at 
danne og dueliggøre sig til det hellige 
embede”. Som det sidste i præste-
løftet lover præsten ”med regnskabs-
dagen for øje samvittighedsfuldt at 
ville holde løftet efter den nåde, Gud 
giver”. 

Det er fælles for løfterne, at de kalder 
på samvittigheden, æren, redelig-
heden, ordentligheden, hensyns-
fuldheden og omhyggeligheden. De 
kræver, at man investerer sig selv, at 
man som menneske ikke alene bruger 
sin faglighed, men også sin samvit-
tighed i udførelsen af det hverv, man 
er betroet, og det falder tilbage på en 
selv, hvordan det går, om man formår 
at realisere løftet, at give det krop og 
gøre det konkret. 

I dette efterår skal der vælges nye 
medlemmer til menighedsråd landet 
over. Som der knytter sig et løfte til 
udførelsen af udvalgte hverv, hører 
der også et løfte med, når man 

beslutter sig for at lade sig opstille 
og vælge til den særlige form for 
bestyrelsesarbejde, det er, at sidde i 
et menighedsråd. Der er mange kon-
krete opgaver forbundet med at være 
medlem af et menighedsråd såsom 
at tage sig af økonomi, bygninger og 
personale, og sammen med disse 
opgaver og i varetagelsen af dem, skal 
man som medlem af menighedsrådet 
hele tiden se til, at man ”på ære og 
samvittighed vil udføre det betroede 
hverv i troskab mod den danske evan-
gelisk-lutherske folkekirke, så at den 
kan byde gode vilkår for den kristne 
menigheds liv og vækst”. Sådan lyder 
nemlig menighedsrådsløftet, og man 
lover med sin underskrift, at man i 
udførelsen af de konkrete opgaver vil 
tjene, understøtte og sigte mod det, 
som ikke kan måles og vejes, og som 
er folkekirkens ”produkt”, nemlig at 
kirken kan være et sted for tro, for håb 
og kærlighed. At den kan være ramme 
om de største, de glædeligste og de 
sørgeligste begivenheder i menne-
skers liv. At kirken kan være stedet for 
ånd og refleksion, for eftertanke og 
besindelse på, hvad kristendom er, 
hvordan et kristent liv leves, hvordan 
kristne værdier forstås og levende-
gøres, så de bliver meningsfulde og 
betydningsfulde i menneskers almin-
delige hverdagsliv. 

Det er et stort og højtideligt løfte, man 
aflægger, og det må det være, for det 
skal passe til sagens størrelse. Jeg 
tænker ofte på kirkens arbejde som 
noget, der er så fint som det fineste 
chokolade-filigran. Et tyndt mønster 
af ord og menneskeligt fællesskab, 
der står smukt og yndefuldt, men som 
smelter ved for meget varme eller 
vælter ved tankeløs adfærd. Det er 
en meget vigtig og betydningsfuld, 
og også meningsfuld og ansvarsfuld 
opgave, menighedsrådsmedlemmer 
påtager sig landet over. I dette arbejde 
står menighedsrådsløftet centralt, 
som støtte og rettesnor, og som det 
man hele tiden må vende tilbage til og 
tage pejling fra. 
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Oplev den folkekære musiker og 
skuespiller Nulle i selskab med tre 
fantastiske musikere. Det er søndag 
d. 20/11 kl. 14 i Kirke Hyllinge kirke!

Stine Bosse er en Danmarks mest 
markante erhvervskvinder - nu har 
du muligheden for at opleve Stine 
Bosse prædike I Kirke Sonnerup 
kirke og efterfølgende høre hende 
fortælle om sit liv.

I dette nummer af TRO vil vi gerne 
inspirere dig til at engagere dig i det 
forestående menighedsrådsvalg. Op 
af sofaen! Det er nu, du har mulighed 
for at præge det lokale kirkeliv.
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SKAB GLÆDE 
FOR BEBOERNE I  
AMMERSHØJPARKEN

Kirkerne i Rye, Kirke Sonnerup, 
Kirke Hyllinge, Lyndby, Sæby 
og Gershøj holder løbende 
arrangementer i kommunens 
plejecenter Ammershøjparken. 
Her hjælper frivillige med til ar-
rangementerne. Et andet pro-
jekt for de ældre er Cykelpilot-
ordningen, hvor frivillige tager 
beboerne på en cykeltur rundt 
i området. Der er brug for flere 
cykel-piloter. Måske er du en 
af dem? Interview med Bjarne 
Kjelstrup om at være cykel- 
pilot i Ammershøjparken.

Q: Hvordan er du kommet med som cykel-pilot?
Jeg har været med fra starten for to år siden. Jeg hørte om ”Cykling uden alder” 
og ”Retten til vind i håret” i København, og jeg havde tænkt mig at tage kontakt til 
Lejre kommune for at spørge, om det ikke var noget, vi skulle have hos os. Lige 
samtidig med det så jeg et opslag i Hvalsø om, at de søgte frivillige cykel-piloter i 
Lejre, så jeg meldte mig med det samme. Jeg synes, det er en fantastisk ide.

Q: Hvad kræves der for at være cykel-pilot?
Der kræves ikke ret meget. Cyklerne har en lille el-motor, som kan klare en tur 
på op til 25 km, så man er godt hjulpet af den, og man behøver ikke have en 
særlig god fysik for at kunne klare det. Mange af cykel-piloterne er i pensions-
alderen, og jeg tror, den ældste cykel-pilot er en kvinde på omkring de 70. 

Når man er cykel-pilot, bestemmer man selv, hvor ofte man vil cykle. Man kan 
melde sig til at køre en gang om ugen, en gang om måneden, to gange om 
året, efter hvad der passer for en. Man kan også melde sig fra gang til gang, og 
har man fået meldt sig til en tur, men bliver forhindret, er det muligt at melde 
fra igen. Den første tur, man kører, bliver en øve-tur med en cykel-pilot som 
passager.

"Jeg kan 
unde folk 
bare at 
prøve det."
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Elsker du at cykle og har du lyst til at glæde andre?
Så meld dig som frivillig cykel-pilot i Ammershøjparken, Kirke Hyllinge

Der er mange beboere i Ammershøjparken, der gerne vil ud at cykle, og 
derfor søger vi efter frivillige cykel-piloter til at køre ture med vores ældre 
medmennesker i de lækre el-rickshaws.

Foreningen ”Cykling uden Alder” har siden begyndelsen af 2013 arbejdet for at 
få frivillige piloter til at cykle ture med ældre passagerer fra landets plejehjem. I 
2015 meldte Lejre Kommune sig ind i foreningen, og der er nu rickshaw-cykler 
på alle kommunens plejecentre, også i Ammershøjparken i Kirke Hyllinge. 

Ideen bag cykelturene er at give smil på læben, frisk luft til de ældre, at give 
og få gode oplevelser på tværs af generationer og sidst, men ikke mindst, at 
opfylde mottoet:  Ret til vind i håret!

Du har flere muligheder, hvis du gerne vil være cykel-pilot. Du kan tilmelde dig 
via hjemmesiden cyklingudenalder.dk Ringe til tovholder Kamilla Bonderup 
Laursen på telefon 24 79 01 65. Skrive på mail, cyklingudenalder@lejre.dk  

Når du melder dig som pilot, bliver du kontaktet, så du kan få en introduktion til 
cyklen, plejecentret mm.

Vi glæder til at høre fra dig.

Q: Synes du, at du selv får noget ud af 
at være cykel-pilot?
Det gør jeg i den grad. Det har 
overrasket mig, hvor meget jeg får ud 
af det. Da jeg meldte mig, tænkte jeg 
først og fremmest på, at jeg synes, 
ideen med cykel-piloterne er god, og 
at det kunne være en god måde at få 
motion. 

Det, jeg oplever som cykel-pilot, 
er en overvældende glæde og 
taknemmelighed fra beboerne i 
Ammershøj parken over at komme ud 
at cykle. Det er en glæde, der lever 
i mig frem til næste gang, jeg skal 
af sted. Oven i det giver det mange 
gode, positive indtryk, når man er ude 
at cykle, dufte, lyde og synsindtryk. 
Det er en god måde at være sammen 
med andre mennesker på; man kan 
tale om det, man ser, om løst og fast, 
og man kan også bare være sammen 
om at nyde naturen, uden at sige 
noget. Jeg kan unde folk bare at 
prøve det.

Gudstjenester og 
hyggeeftermiddage i 
Ammershøjparken 
Hver måned bliver der holdt både gudstjeneste 
og hyggeeftermiddag i Ammershøjparken. 
Gudstjenesterne foregår i Servicehuset onsdag den 
14. september, onsdag den 12. oktober og onsdag den 
16. november, alle gange klokken 10.30. 

Der er hyggeeftermiddage torsdag den 29. september, 
torsdag den 27. oktober og torsdag den 24. november. 
Hyggeeftermiddagene foregår på skift i husene, og det 
er hver gang kl. 14.00-15.00. Gudstjenester og hygge-
eftermiddage er åbne for alle, der har lyst til at være 
med.

Vi siger tillykke til Kirsten Kristensen som den 1. maj 2016 
havde været medlem af Sæby menighedsråd i 25 år.  
Kirsten har i alle årene gjort et stort arbejde for Sæby kirke 
og menighed, de sidste 7 år også for Gershøj kirke og 
menighed. Mange tak for din store indsats.

På menighedsrådets vegne 
Inga Steffensen 
Fomand

25 års jubilæum i 
Sæby – Gershøj Sognes 
Menighedsråd 
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KIRKEN ER VIGTIG
I dagens Danmark er det blevet 
sådan, at de små landsbysamfund 
langsomt igennem de seneste 100 
år er blevet tømt for butikker, køb-
mænd, skoler, banker, posthuse og 
andre institutioner. Det betyder, at 
kirken i mange landsbysamfund er 
en af de få institutioner, der endnu 
er tilbage – nogle steder den eneste! 
Det gælder også her i det sydlige 
Hornsherred, som nærværende 
magasin dækker. Kirken er således 
blevet endnu mere vigtig både som 
en kulturel dynamo, men også som 
en instans, der skaber liv og sam-
menhængskraft i de små samfund. 
Forestiller man sig sognene Rye, 
Kirke Sonnerup, Kirke Hyllinge, 
Lyndby, Sæby og Gershøj helt uden 
kirkens aktiviteter, ja så ville de 
samfund unægtelig mangle noget. 
Men det kan sagtens blive endnu 
bedre – det er dét, som denne opfor-
dring handler om. Folkekirken har 
et kæmpe potentiale – også i de 
mindre lokalsamfund – men som alle 
andre demokratiske institutioner 
eller foreninger – så afhænger alt 
af, om det lykkes at få engageret de 
lokale ildsjæle til at gå ind og tage 
et aktivt medansvar for den lokale 
kirkes udvikling, enten ved at smøge 
ærmerne op og gå ind i menigheds-
rådsarbejdet eller ved bakke de 
lokale menighedsrådskandidater op.
Man kan sige det sådan: Dit lokal-
samfund har behov for kirken og 
kirken har behov for dig!

STYRK DET LOKALE KIRKELIV
Hvorfor er det en god idé at gå ind i 
det lokale menighedsråd? Det er det, 
fordi et levende kirkeliv i dit lokale 
sogn er en vitaminindsprøjtning til 
lokalsamfundet og en mulighed for 
at skabe endnu flere sociale aktivi-
teter, kulturelle tiltag, mødesteder 
og interessefællesskaber på tværs 
af generationer. Det er selvfølgelig 
vigtigt, at du har en kirkelig interesse, 
hvis du overvejer at gå ind i menig-
hedsrådsarbejdet. Folkekirken er sat 
i verden med det formål at udbrede 
kendskabet til og forkynde det 
kristne budskab, og din allervigtigste 
opgave som medlem af et menig-
hedsråd er således at arbejde med 
at finde ud af, hvordan man bedst 
muligt kan leve op til dét formål i dit 
sogn. Kirkens medlemmer har betalt 
til kirken via kirkeskatten, og din 
opgave er at sørge for, at medlem-
merne får mest muligt aktivt kirkeliv 
for de penge, som de har betalt!

Der foregår rigtig mange aktiviteter  
i dine lokale kirker i dag, og mange  
af aktiviteterne bliver drevet af  
præsterne og kirkens medarbejdere 
i samarbejde med lokale menig-
hedsrådsmedlemmer og frivillige. 
Kirker ne i dit område tilbyder i  
fællesskab f.eks. koncerter, baby-
salmesang for private og dagplejere, 
børnekirke for de små børn, læse-
kreds for de litteraturinteresserede, 
filmklub for cineasterne, kirkehøj-
skole om forskellige emner, kor for 

både unge og voksne, foredrags-
arrangementer, caféeftermiddage, 
tiltag for de ældre på plejehjemmet 
og sangaftner. 4 af dine lokale kirker 
er ligeledes med til at arrangere TRO 
– økologisk kirkefestival, der er en af 
Danmarks største årlige tilbageven-
dende kirkefestivaler med koncerter, 
foredrag, debatter, teater og meget 
andet på festivalpladsen i Sæby.

Måske er du propfuld af gode ideer 
til, hvad kirkerne i dit område ellers 
burde give sig i lag med? Hvis ja, så 
er det nu, du skal kende din besø-
gelsestid. De bedste menighedsråd 
er der, hvor erfaring møder nyt blod 
og nye ideer. Vil du gerne gøre noget 
for de unge, de ensomme, børne-
familierne, de gamle og de små 
børn? Drømmer du om at skabe nye 
fællesskaber omkring kirkelige/ånde-
lige emner? Har du gode ideer til nye 
gudstjeneste-tiltag? Kunne du tænke 
dig at skabe nye lokale kirkeevents? 
Så gå ind i menighedsrådet.

Som medlem af et menighedsråd har 
du også andre vigtige funktioner. Du 
har medansvar for kirkens økonomi 
i dit sogn. Du er arbejdsgiver for 
kirkens ansatte (med undtagelse af 
præsten), og det er derfor vigtigt, at 
du interesserer dig for, hvordan du 
kan give kirkens medarbejdere de 
bedst mulige forhold for at udfolde 
sig – eller hvordan du kan rekruttere 
de bedst egnede kandidater, når der 
skal ansættes nye medarbejdere. Du 

I september/oktober er der menighedsrådsvalg i Danmark, 
hvor det afgøres, hvem der skal sætte trenden for kirkelivet 
i de næste 4 år i det lokale sogn, hvor du bor. Folkekirken 
er en demokratisk institution, og et demokrati lever af aktive 

menighedsrådsmedlemmer og aktive vælgere. Derfor skal der 
fra magasinet TRO lyde en dybtfølt opfordring til alle sofavælge-
re: Kom nu op af sofaen!
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er ansvarlig for både kirkernes, præstegårdenes og kirke-
gårdenes vedligeholdelse, hvilket er en både kompleks og 
spændende opgave. Og endelig er du en ambassadør for 
din kirke udadtil. Du skal således kunne evne at netværke 
med andre gode kræfter i lokalsamfundet og skabe gode 
samarbejdsrelationer med foreninger, organisationer, insti-
tutioner, erhvervsliv og bylaug – for kirken må ikke lukke sig 
om sig selv! Alt arbejde sker selvfølgelig inden for menig-
hedsrådets fællesskab, hvor man hjælper hinanden og 
udnytter hinandens styrker.

STIL OP
Skal jeg melde mig som aktiv i det lokale menighedsråd? 
Bliver du tændt af ovenstående, og kan du se mulighederne 
i den lokale kirke. Så tøv ikke. Det kan også være, at du 
kender nogle, som bare skal have det sidste skub. Så tøv 
heller ikke med det. Folkekirkens demokrati er ofte karak-
teriseret ved, at alderssammensætningen i menighedsrå-
dene er relativt høj. Det er ikke så underligt, da folk i deres 
karrieres efterår, eller når de er gået på pension, ofte har 
mere tid til at hellige sig arbejdet i en frivillig sammenhæng 
som menighedsrådet. Det behøver ikke at være et problem, 
men det er selvfølgelig i kirkens interesse også at aktivere 
yngre kræfter til menighedsrådenes arbejde, da det er vig-
tigt, at kirken arbejder på en måde, hvor alle aldersgrupper 
føler, at kirkens tilbud er relevante. 

Du kan læse andetsteds i magasinet, hvordan man rent 
praktisk gør, hvis man gerne vil opstille til menigheds-
rådsvalget. 

VÆR AKTIV I KIRKEN 
På kirkefestivalen kan du møde nuværende 
medlemmer af menighedsrådene. De vil fortælle 
om menighedsrådets mange 

forskellige opgaver. Find dem 
i menighedsrådenes bod 

på festivalpladsen i 
Sæby, på marken 
bag ved Sæby kirke 

og præstegård. I teltet i 
præstegårdshaven i Sæby 

kan du lørdag eftermiddag 
høre to spændende oplæg 

om engagement, visioner 
og ambitioner for kirken i 
fremtiden, og selv medvirke i den 

efterfølgende debat. Oplæggene 
holdes af fremtidsforsker Mette Sillesen fra 

Future Navigator og præst og fremtidsforsker 
Birgitte Kragh Engholm.
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Hvad gør I for at skabe opmærksomhed i befolkningen om 
det kommende menighedsrådsvalg?
Det er den personlige kontakt og henvendelse, der 
skaber den bedste grobund for, at man overvejer at 
stille op til menighedsrådsvalget. Derfor har vi sat fokus 
på, hvordan man i menighedsrådene kan arbejde med 
at rekruttere mere målrettet. Det handler meget om, 
at de siddende medlemmer bruger sig selv og deres 
personlige indgangsvinkel, når man spørger potentielle 
kandidater og fortæller om deres eget engagement og 
baggrund for at stille op i sin tid. Derudover har vi lavet 
en valgportal med plakater, foldere, film og meget andet 
materiale, som menighedsrådene kan bruge. Sammen med 
Kirkeministeriet står vi bag en landsdækkende kampagne, 
der via Facebook skal skabe opmærksomhed om valget.
 
Gennemsnitsalderen i menighedsråd er noget alderstegen. 
Gør I en særlig indsats for at engagere de yngre 
generationer?
Det vigtigste er, at menighedsrådene er repræsentative, 
altså at sognets forskelligheder er afspejlet i rådet. 

Hvem kan blive medlem af et menighedsråd? Og er der 
nogen forudsætninger, der kræves for at være med i et 
menighedsråd?
Er man medlem af folkekirken og over 18, så kan man stille 
op til menighedsrådsvalget. Man skal have opbakning i 
sognet for at stille op, så man kan altså ikke opstille sig 
selv. Derudover er der ingen formelle forudsætninger, 
men en interesse for kristendom og lyst til at bidrage 
til det kirkelige liv i sognet er jo altid godt at have for et 
menighedsrådsmedlem.
 
Når man bliver medlem af et menighedsråd, skriver man 
så under på et menighedsrådsløfte? Hvad er det, man 
forpligter sig til som medlem af et menighedsråd?
Ja, man skriver under på menighedsrådsløftet, hvor man 
forpligter sig på at arbejde for folkekirkens liv og vækst.

TRO magasinet har sat Søren Abildgaard formand for Landsforeningen 
for Menighedsråd stævne for at blive klogere på, hvad foreningen gør for 
at sætte fokus på valget.

FRA 
FACEBOOK 
TIL MENIG-
HEDSRÅDET
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"JEG VIL 
HELLERE 
VÆLGES END 
TILMELDES 
MENIGHEDS-
RÅDET"

"Jeg drømmer om, at kirken frem over udvikler fremfor at afvikle. Jeg 
ønsker at få noget af det nærvær og liv tilbage i lokal miljøet, som  
jeg savner. Ikke uden kristendommen og kirkens ord," siger Camilla  
Mikkelsen, medlem af Sæby-Gershøj menighedsråd.

J
eg vidste allerede, da jeg flyttede tilbage 
til Gershøj efter næsten 20 år på Nørrebro, 
at kirken var det sted, hvor jeg gerne vil 
bidrage til fællesskabet og gøre en for-
skel. Så jeg gik i gang med at tænke over 
og formulere, hvad jeg gerne vil arbejde 

for, da jeg i efteråret 2015 stillede op til menighedsrådet. 
Desværre var der ingen, der ville høre, hvad jeg gerne vil 
arbejde for eller mine argumenter for, hvorfor de skulle 
stemme på mig. For der var ikke flere, der stillede op, end 
der var ledige pladser i menighedsrådet. Det, synes jeg, 
er sørgeligt og meget ulykkeligt. Derved er folkekirkens 
demokratiske fundament væk.

Jeg vil gerne fortsætte kirkearbejdet i næste valgperiode, 
og jeg har mange drømme og visioner for, hvordan jeg 
håber, fremtidens folkekirke kommer endnu mere i samspil 
med vores lokalmiljø. 

Jeg synes, at kirken i Sæby-Gershøj har mange tilbud, men 
når kirke klokkerne ringer, og der er guds tjeneste søndag 
formiddag, sidder jeg der sjældent. Jeg vælger ofte at lave 
noget andet, men det er bestemt ikke fordi, jeg har valgt 
kristendommen eller kirken fra, jeg har bare valgt noget 
andet til søndag formiddag. 

Jeg er nysgerrig på, hvordan det forholder sig for andre 
medlemmer af folkekirken i vores sogn. Hvorfor er der 
langt flere medlemmer af folkekirken, end der er kirkegæn-
gere om søndagen? Jeg er selv fra en generation, hvor jeg 
gerne vil debattere og udveksle synspunkter med andre. 
Jeg har mange spørgsmål og livstemaer, som jeg er sulten 
på at høre kristen dommens bud på. Men jeg får ikke rigtig 
lejlighed til at stille de spørgs mål, når jeg er til gudstjeneste.  
Når jeg deltager, synes jeg, Helene er god til at holde guds-
tjeneste, og jeg oplever, at prædiken er både nutidig og 
relevant, men jeg kan godt føle mig lidt ensom på kirke-
bænken i en ceremoni, hvor jeg og de øvrige kirkegængere 
følger en given og lidt gammeldags dagsorden.

Kirkefestivalen er derimod en begivenhed, som hvert år 
rammer mig lige i hjertet. Her kan jeg deltage i gummi-
støvler og sidde med min kaffe til gudstjenesten. Her er der 
plads til børn og deres nysgerrighed, her er plads til at tage 
sin hund med, og jeg kan kramme en gammel veninde, jeg 
netop har mødt efter mange års adskillelse. Vi synger også 
salmer og hører kirkens ord, men her er en ceremoni, hvor 
jeg føler mig levende, inspireret og får lyst til mere. Lige 
denne søndag formiddag, der vælger jeg kirken til, og jeg 
har glædet mig et helt år. 
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HVORDAN FOREGÅR  
MENIGHEDSRÅDSVALGET?

Jeg drømmer om, at kirkens guds tjenester altid kunne 
være i samme stil. DET vil jeg gerne arbejde for. Jeg synes, 
vi er heldige, at have Helene som præst, der allerede kan 
det med at drive eventkirke. Det håber jeg, vi kan benytte 
os meget mere af i fremtiden. 

Når jeg læser i medierne, er der både politikere og for nylig 
en ateistisk bevægelse, der opfordrer til, at medlemmer af 
folkekirken melder sig ud, og at kirke og stat adskilles. Jeg 
synes, det er meget ulykkeligt, hvis kirkerne i vores sogne 
skal lukke, fordi medlemmerne ikke ønsker at bruge tilbud-
dene i en tid, hvor det nærmest kun er kirkerne, der  
er tilbage i vores område. I stedet synes jeg, at vi skal få  
kirkerne tilpasset de behov, medlemmerne har.

Jeg tror på, at kirkens sociale arbejde i Sæby-Gershøj 
sogne vil komme os alle til gode – men det kræver et 
godt og innovativt hold i menighedsrådet, der tør sætte 
nytænkende og ambitiøse mål for kirken. Jeg håber med 
denne opfordring, at så mange som muligt stiller op til det 
kommende menighedsrådsvalg i november. Jeg vil også 
gerne opfordre alle til at møde op og stemme, så jeg ved, 
om jeg har folks opbakning til det videre arbejde.

Onsdag den 8. november 2016 er der valg til menig-
hedsrådene i Danmark. De fleste menighedsrådsmed-
lemmer bliver valgt for en 4-årig periode, men der er 
mulighed for at få ændret dette til en 2-årig periode, 
hvis menighedsrådet er enige om denne ændring.

Antallet af menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges 
til hvert sogn, afhænger af sognets størrelse.

Der vælges minimum 5 for sogne op til 1000 personer 
og derefter 1 medlem per 1000 folkekirkemedlemmer 
i sognet.

Før valget skal der afholdes et offentligt orienterings-
møde i hvert sogn. Kirkeministeriet og Landsforening-
en af menighedsråd har opfordret til, at orienterings-
mødet afholdes samme dag over hele landet – nemlig 
tirsdag den 13. september 2016. En opfordring menig-
hedsrådene i vores område har valgt at følge.

På orienteringsmødet orienteres om menighedsrådets 
opgaver og kompetencer. Der redegøres for menig-
hedsrådets arbejde siden sidste valg og for kommende 
opgaver for menighedsrådet. Ligeledes vil der være en 
redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister 
og afvikling af selve valget.

Valget af menighedsrådsmedlemmer kan foregå på 
to måder. Enten ved kampvalg – et valg mellem flere 
opstillede lister, hvor alle stemmeberettigede i sognet 
har mulighed for at stemme eller ved fredsvalg, hvor 
der kun opstilles en liste til valget.

De sidste mange år har der været kutyme for at 
afholde fredsvalg her i vores sogne. 

På orienteringsmødet har det ligeledes været kutyme, 
at der efter orienteringsmødet har været et opstillings-
møde, hvor kandidater har kunnet præsentere sig eller 
er blevet foreslået af andre. Derefter har der været en 
afstemning om menighedsrådsmedlemmer og sup-
pleanter, og der er blevet lavet en liste over de valgte 
medlemmer samt suppleanter.

Hvis det er den eneste liste, der kommer, er der det, 
man kalder fredsvalg, og de nævnte på listen er så 
valgt og kan tiltræde deres arbejde i menighedsrådet 
1. søndag i advent 2016.
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H
er i efteråret skal der være valg til 
menighedsråd rundt i hele Danmark. 
Derfor er det relevant at spørge: Hvorfor 
gå ind i et menighedsråd?

Jeg har været medlem af Rye 
menighedsråd siden 1977 og har efter sammenlægningen i 
2008 været medlem af Rye-Kirke Sonnerup menighedsråd. 
Gennem årene har jeg været medlem af flere udvalg, og jeg 
har også været formand for Rye menighedsråd.

Min interesse for menighedsrådsarbejdet skyldes, at jeg er 
tilhænger af Den danske Folkekirke og min indgangsvinkel 
til menighedsrådsarbejdet har været at ville medvirke til et 
konstruktivt samarbejde både inden for rådet og i forhold 
til de ansatte ved kirkerne. Jeg er således i øjeblikket 
kontaktperson for alle de ansatte ved vore to kirker. 

Udgangspunktet for mit virke her er, at glade medarbejdere 
giver et godt arbejdsklima!

Jeg var i sin tid med til at ansætte vores nuværende 
sognepræst og har også deltaget i valget af vores 

overenskomstansatte præster, som vi typisk har haft 
glæde af nogle år, hvorefter de har søgt fuldtidsstillinger 
andet steds.

Jeg håber meget, at der er nogle i Rye og Kirke Sonnerup 
sogne, som har mod på at stille op til menighedsrådsvalget 
til efteråret til gavn for kirken og glæde for dem selv.

Lad mig skitsere nogle punkter, hvor man som menigheds-
råds medlem kan gøre sin indflydelse gældende.

• Som medlem har man stor indflydelse på, hvad der 
skal foregå i vore kirker; det er en selvfølge, at der er 
gudstjenester i kirken og de kirkelige handlinger.

• Som medlem kan du være med til at forme kirkens 
fremtid.

• Du har indflydelse på ansættelse af vores personale.
• Du har indflydelse på kirkens og kirkegårdens drift og 

økonomi.
• Du har mulighed for at være med til at bevare vore kirker 

som et kulturelt samlingssted.

Menighedsrådsmedlem i Rye-Kirke Sonnerup menighedsråd 
Carl Rævdal fortæller om det at sidde i et menighedsråd.

"SOM MEDLEM 
KAN DU VÆRE 
MED TIL AT 
FORME 
KIRKENS 
FREMTID"

Om mig selv kan jeg oplyse, at jeg er er 77 år og medlem af Holbæk Fjord Y’s Men’s Club, som er en klub, der 

støtter spejdere og humanitært arbejde på et kristent grundlag både lokalt og internationalt .

Y’s Men’s mottoet er: AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET .

*TEMA 

12
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Hvad tiltalte dig ved menighedsrådsarbejdet?
Jeg tror, det er min nysgerrighed og undren. At spørge 
hvorfor og hvordan. Jeg havde ikke tænkt så meget over 
det, da Mogens´ Rigmor kom og spurgte mig og mente, at 
det lige måtte være noget for mig. Og når Rigmor tænkte 
sådan, var jeg nødt til at prøve. Hun er en meget klog dame. 
Det var i 2008, og så har jeg været med lige siden.

Hvordan har det været?
For mig har det været en ny verden, der åbnede sig. En 
anderledes verden. Og en ret så bureaukratisk verden. I 
rådet er der godt humør og sammenhold og empati. De 
gange, hvor vi har skullet tage lidt svære eller kedelige 
beslutninger, har vi stået sammen og gjort det. Det er 
vigtigt, at der er en god stemning. Jeg kunne ikke være 
medlem af et mørkt og pietistisk menighedsråd.

Hvorfor skal man gå ind i et menighedsråd?
Det skal man, fordi man der får en mulighed for at præge en 
organisation i den retning, man gerne vil. Det er hele tiden 
en balance mellem det trygge – sådan har det altid været 
og ikke så meget tant og fjas – og så på den anden side 
ikke at gå i stå. Det er vigtigt at turde nytænke, hvordan 
man kan holde den balance. At turde udfordre sig selv 
på alt det trygge. Vi bliver også nødt til at se på kirken 
som et serviceorgan. Kirken er til for menigheden og ikke 
omvendt. Hvis vi vil overleve, er vi nødt til at følge med og 
se på verden omkring os.

At være i et menighedsråd er jo et frivilligt organisatorisk 
arbejde. Det kan sammenlignes med en idrætsforening. 
Men her er der bare lidt mere guf til ånden. Man har virkelig 
mulighed for at udvikle og påvirke i stedet for at afvikle. 
I mit tilfælde kan jeg kun gå ind i det her frivillige arbejde 
med den tid, jeg har, på grund af at jeg stadig er i arbejde. 
Hvis jeg var pensionist, ville jeg kunne give mere tid. Men 
Kirke Hyllinge skole har altid været og vil altid være mit 
hovedkald. Arbejdet med børn giver mig energi, men jeg 
kan i menighedsrådet også være med til at gøre noget for 
konfirmanderne. Jeg underviser også i kristendom, og min 
undervisning er blevet langt mere nuanceret på grund af 
samtaler og debatter med præster og lægfolk.

Hvorfor er kirken vigtig?
I gamle dage var den tilflugtssted i al nød og fare. Det 
er den jo stadigvæk – om end på en lidt anden måde. 
Den er et vigtigt samlingssted. Når vi holder Sutter og 
salmer, koncerter og foredrag er den en vigtig del af 
lokalsamfundet og på mange og heldigvis forskellige 
måder. Det kan være, at man i hverdagen ikke tænker så 
meget over det, men så er den der i sorg og glæde. Det er 
godt, at den er der, og det er et valg at bruge den – både 
med de gamle, velkendte ritualer og også med alle de nye. 
Det er godt at kunne være stille med sig selv! 

"FOR MIG HAR 
DET VÆRET EN 
NY VERDEN, 
DER ÅBNEDE 
SIG." 

I anledning af menighedsrådsvalget har vi talt med folkeskolelærer og 
medlem ved Kirke Hyllinge menighedsråd Susan Frisk.

Billed: C.W. Eckersberg (Dansk, 1783 - 1853)
Nadveren. Altertavle, 1829. Olie på lærred 162 x 196 cm
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BABYSALMESANG 
I KIRKE SONNERUP

Onsdag den 7. september starter et nyt hold med baby-
salme sang i Kirke Sonnerup kirke. Det er kirkens organist 
Morten Skjoldan Petersen, der står for holdet i samarbejde 
med Marianne Elisabeth Søeborg. Marianne Elisabeth har 
i kraft af sin skuespilleruddannelse en masse teateraktivi-
teter bag sig. Ud over dette har hun en solid erfaring med 
babysalmesang og børnesang/rytmik. Tilmelding til holdet, 
der løber over 8 gange, sker hos Morten på tlf. 2651 5262 
eller email: msp@km.dk.  Læs mere om babysalmesang i 
Kirke Sonnerup på hjemmesiden: www.troweb.org 

TID Første gang onsdag den 7 . september kl . 10 .00

STED Kirke Sonnerup kirke

AD HOC KORET – EN LIVS-
BEKRÆFTENDE AKTIVITET

Vi fortsætter vores hyggelige tradition med Ad Hoc kor. 
Det har stille og roligt vist sig at være en rigtig god ide 
at mødes en time før udvalgte gudstjenester og varme 
stemmerne op sammen. Det er hyggeligt og sjovt og en 
god måde at være sammen på. Koret ledes af vores kir-
kesanger Miriam Jul Rasmussen og vores organist Dan 
Hemmer. I denne sæson har vi valgt at lægge Ad Hoc i for-
bindelse med både en søndagsgudstjeneste og en medi-
tationsgudstjeneste.

TID Onsdag den 28 . september kl . 20 .00-21 .00 og  
søndag den 20 . november kl . 10 .00-11 .00

STED Kirke Hyllinge kirke og Lyndby kirke

SUTTER OG SALMER
I SÆBY OG KIRKE HYLLINGE

TID Hold 1: Onsdag den 7 . september, den 14 . september, den 21 . september, den 28 . september, og den  
5 . oktober kl . 10 .00 –11 .00

Hold 2: Onsdag den 26 . oktober, den 2 . november, den 9 . november, den 16 . november,  
og den 23 . november kl . 10 .00 –11 .00

STED Kirke Hyllinge kirke

TID Onsdag den 14 . september, den 28 . september, den 26 . oktober, den 9 . november, og den 16 . november kl . 9 .30

STED Sæby kirke

Vi holder Sutter og salmer i Kirke Hyllinge kirke og i Sæby 
kirke for dagplejemødre og også for fædre, mødre eller 
bedsteforældre. Vi synger, danser, blæser sæbebobler, 
hører historier og meget mere.

Vi er virkelig glade for den store opbakning og interesse, 
og vi glæder os meget til at komme i gang igen med nye 
hold.

http://www.troweb.dk


15

NYHEDER*

BØRNEKIRKE

Guds kone hedder Gudmor. Hun er mor til alle hans 
børnebørn: Moses, Jesus og Julemanden. Gud er 
kæmpestor. Større end de fleste andre store ting.
Sådan er en dreng på 7 år citeret i bogen ”Jesus gik på 
vandet for ikke at få våde fødder”. Børnekirke handler om 
de store ting: Om troen på at være et Guds barn, uanset 
alder, om tilliden til, at det gode er stærkere end det onde. 
Børnekirke er et frirum med tid til gode fortællinger, sange, 
fællesspisning og kreative aktiviteter. Børnekirke er en 
indholdsrig og hyggelig måde at være sammen på for 
familie og venner, og det er tilrettelagt for børn i alderen 3 
til ca. 10 år. I er velkomne til at være med, uanset hvor I bor.

TID Torsdag den 15 . september, den 13 . oktober,  
den 10 . november kl . 17 .00-19 .00

STED Sæby kirke 

HØSTGUDSTJENESTE MED 
TWINS

En ny og meget talentfuld singer-songwriter duo bestå-
ende af de to kun 19-årige tvillingesøstre Nathalie og 
Mathilde Nyegaard fra København medvirker ved årets 
høstgudstjeneste i Kirke Sonnerup kirke. De to piger har 
en klassisk musik baggrund, men som duo skaber de en 
unik folk klang med instrumenterne violin, guitar og klaver 
samt deres velklingende tostemmige sang i egne sange, 
hvor både tekst og musik vægtes højt.

TID Søndag den 11 . september kl . 11 .00

STED  Kirke Sonnerup kirke

BØRNEHØST-
GUDSTJENESTE
Kom og vær med til en hyggelig børnegudstjeneste. Mini-
konfirmanderne bærer blomster, frugt og grøntsager ind i 
kirken, og efter gudstjenesten afholder sognepræst Birgit 
Svendsen auktion over høsten.  Overskuddet går til mini-
konfirmandernes afslutning. Menighedsrådet er vært ved 
en let frokost.
Kirkernes børnekor medvirker også, så der bliver kræs 
både for øret såvel som for ganen.

TID Søndag den 25 . september kl .11 .00

STED Kirke Sonnerup kirke

MEDITATIONS-
GUDS TJENESTER
Vi har i flere år holdt meditationsgudstjenester om aftenen 
i kirkerne i Kirke Hyllinge og Lyndby. Ved meditationsguds-
tjenesterne er det roen, der er i centrum. Vi synger smukke 
salmer, og i stedet for en prædiken er der en meditation, 
som holdes, mens organisten spiller stille musik. 
Kom og mærk årstiden og brug hele to aftener på en 
anderledes og god måde. Begge kirker er meget smukke 
ved en aftengudstjeneste med masser af levende lys.

TID Onsdag den 28 . september kl . 21 .00, 
Onsdag den 26 . oktober kl . 21 .00 . 

STED Kirke Hyllinge og Lyndby kirke
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2016 er et særligt år for TRO – økologisk kirkefestival, 
idet festivalen har 5 års jubilæum. TRO – økologisk 
kirkefestival har vist sig som et bæredygtigt samarbejde 
på tværs af sogne- og stiftsgrænser med deltagelse 
af kirkerne i Skibby, Ferslev, Vellerup, Kirke Hyllinge, 
Lyndby, Sæby, Gershøj, Gevninge, Herslev og Kornerup. 
Det hører til festivalens styrker, at der tillige er opbygget 
et godt samarbejde med en lang række partnere som 
skoler, institutioner, bylaug, foreninger, Lejre kommune, 
erhvervsforeninger, firmaer og forretninger, spejdere og en 
stor gruppe af frivillige. 
 
TRO – økologisk kirkefestival har hvert år haft et blandet 
program med teater, koncerter, gudstjenester, borgerkor, 
madworkshop, debat, vandringer, show, gospelworkshop 
for konfirmander, natkirke og kreativt værksted. Vi har 
gennem årene haft den glæde at kunne præsentere 
musikalske navne som Anne Linnet, Povl Dissing, HUSH, 
Anne Dorte Michelsen, Per Vers, Dicte og Paul Banks.  

Kirkefestivalen har tidligere haft vand, stop spild af mad 
og genbrug som tema. I år bliver temaet ”bæredygtige 
fællesskaber”. Med det tema ønsker vi at sætte streg under 
betydningen af fællesskab, sammenhold og kendskab til 
hinanden. Programmet for årets festival byder på en stor 
fællesspisning fredag aften i Halmkirken. Der vil være salg 
af mad fra forskellige boder, så du kan sammensætte din 
egen menu og sætte dig til bords i Halmkirken. Der vil være 
spændende retter og nye smagsoplevelser, vi har nemlig 
bedt mennesker, der er kommet hertil fra andre lande og 
egne af verden om at lave mad fra deres hjemlande til denne 
aften. 

Aftenen krydres med musik ved Klezmer-trio og Nomader 
med noder og festtaler ved biskoppen i Roskilde Peter 
Fischer-Møller og 1. viceborgmester i Lejre kommune, Jan 
Heine. I løbet af festivalen bliver der endvidere mulighed for 
at komme til den smukke morgenandagt ved Verdens ende 
med udsigt ud over Vellerup vig, der bliver debat og andagt 
i teltet i præstegårdshaven, kunstudstilling i Sæby kirke, 
stemningsfuld natkirke, lørdag aften, i Sæby kirke, koncert 
med den grønlandske troubadour Rasmus Lyberth, show 
med Kalle og Frederik og meget mere. 

TRO - økologisk kirkefestival 
fylder 5 år i år
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KIRKEN, KØBMANDEN 
OG KORET
Så kort kan det siges. Torsdag den 27. september klokken 
19.30 holdes der gospelkoncert i kirken til fordel for Kræf-
tens Bekæmpelse.

Hvert år den første lørdag i oktober måned afholdes der 
over hele landet Støt Brysterne arrangementer, under en 
hat kaldet Lyserød Lørdag.

Kirke Sonnerup vil gerne vise, at byen står sammen – også 
når det drejer sig om at samle ind til Kræftens Bekæmpelse. 
Derfor går kirken, købmanden og byens lokale gospelkor 
sammen om et lyserødt arrangement. Konceptet er sim-
pelt, gospelkoret Gospel Voices synger gospelkoncert i 
kirken, hvor der efter koncerten serveres lidt snacks og 
lyserøde bobler (selvfølgelig), som købmanden har spon-
soreret. På den måde, kan entré-indtægterne gå ubeskåret 
til Støt Brysterne/Kræftens Bekæmpelse.

Vi glæder os til at se en masse i kirken denne aften. Entré-
prisen er 50 kroner, der betales ved indgangen. I prisen 
er der inkluderet et glas lyserøde bobler og snacks efter 
koncerten, som forventes at vare en lille times tid. Vi håber 
at kunne sende et stort bidrag videre til Kræftens Bekæm-
pelse!

TID Torsdag den 27 . september kl . 19 .30

STED Kirke Sonnerup kirke

CAFÉEFTERMIDDAGE I 
EFTERÅRET

De hyggelige caféeftermiddage i Sæby fortsætter i 
efteråret. Tag strikketøjet med eller et spil kort og kom 
og vær sammen med andre gode mennesker. Om man 
spiller kort eller sidder med et håndarbejde, så er det som 
om, sindet slår over på pause, og man oplever en næsten 
meditativ ro. Man bliver tanket op af strikkepindenes 
gentagne rytme og af kortspillets koncentration, og 
samtaleemnerne hen over strikkepinde eller kort kommer 
helt af sig selv. Der er kaffe på kanden hver gang, der er 
caféeftermiddag. 

TID Hver onsdag eftermiddag fra den 7 . september til 
den 21 . december kl . 14 .00-17 .00

STED Sæby gamle skole, Tingstedet 6

DU HAR ÉT LIV - FOREDRAG MED ANDERS KOFOED PEDERSEN

TID Søndag den 30 . oktober kl .11 .00

STED Kirke Sonnerup kirke .

Det er endnu engang lykkedes for os at få globetrotter og 
freelancejournalist Anders Kofoed Pedersen til at komme og 
holde foredrag. I løbet af de sidste par år har han rejst landet 
tyndt og holdt foredrag for unge. I kirker for konfirmander, 
på folke -og efterskoler og alle steder har hans tanker om 
selvværd- og ligeværd grebet tilhørerne: 

”Du er fantastisk. Ikke fordi du GØR, men fordi du ER.”

Efter gudstjenesten holder vi en kort pause, hvor vi spiser en 
sandwich og efterfølgende taler Anders Kofoed Pedersen 
om: "Alle har et liv – der er værd at leve".

Vi har specielt inviteret årets konfirmander og deres 
forældre, men alle er hjertelig velkomne.
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Vi begynder efterårs
sæsonen onsdag den  
21. september, hvor vi 
læser den finske forfatter  
Kjell Westös roman  
”Luftspejling”, som i  
2013 vandt Nordisk Råds  
litteraturpris. 

Året 1938 er et skelsæt-
tende år i Europas historie. 
Hitler får mere og mere 
magt, og betydningen 
heraf debatteres vold-
somt i de omkringliggende 

lande. Også i Finland, hvor advokaten Thune en gang om 
måneden mødes med gamle venner i deres diskussions-
klub. Her går snakken om verden og samfundet generelt 
og situationen i Finland specielt, ledsaget af god mad og 
vin. Thunes eget liv er dog noget kaotisk i 1938. Hans kone 
har forladt ham til fordel for hans bedste ven, og han må 
derfor redefinere hele sin tilværelse. Hans praksis kører 
heller ikke for godt, men heldigvis har hans nye sekretær 
Matilda Wiik et stort overblik. De har et godt arbejdsmiljø, 
dog kan Thune hurtigt fornemme, at fru Wiik gemmer på en 
del hemmeligheder. 

Sideløbende med Thunes liv, får vi del i Matildas flashbacks 
til begivenheder, der fandt sted under den finske borger-
krig 20 år tidligere. Oplevelser hun egentlig havde lagt bag 
sig, men alt kommer frem igen, da hun pludselig hører en 
stemme fra fortiden på Thunes kontor. En stemme, der 
bringer sorg og ulykke med sig. 

”Luftspejling 38” er en fortælling om menneskelig over-
levelse, had og gengældelse. Den foregår i en højspændt 
historisk periode, hvor Europa står foran endnu en krig. 

Kjell Westö blev født den 6. august 1961 i Helsingfors og er 
uddannet i litteratur og journalistik.

Han debuterede i 1986 med digtsamlingen ”Tango orange” 
og har efterfølgende udgivet flere digt- og novelle samlinger. 
Før Luftspejling 38 har han skrevet 5 romaner, blandt andet 
”Athene” fra 2003 og ”Faren ved at være en Skrake” fra 
2004, som begge er oversat til dansk.

Litteratur / retur 
Læsekredsen i 

Rye præstegård byder 
velkommen 

igen
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Næste gang vi mødes er 
onsdag den 26. oktober, 
hvor vi både læser Alice 
Munros novelle ”Bjørnen gik 
over bjergets top” fra sam
lingen ”Fjendskab, venskab, 
Ægteskab” fra 2001 og 
ser filmen ”Away from her” 
bygget over novellen.

Når vi ikke længere kan 
huske vores minder, er vi så 
stadig den samme? Det er de 
tankevækkende spørgsmål, 
som både novellen og filmen 
beskæftiger sig med.

Grant og Fiona har været gift i 44 år. Det har ikke altid været 
lige nemt, men nu, hvor de er tættere på livets afslutning 
end på begyndelsen, har de fundet melodien og ser frem til 
at nyde deres livs efterår sammen. Men så begynder van-
skelighederne. Det viser sig i det små. Fiona går i stå midt 
i en sætning og kan ikke huske, hvad det var, hun ville sige. 
Hun vasker op, og efter at have tørret en pande af sætter 
hun den fint på plads i køleskabet. Snart bliver det dog 
værre. Når hun bevæger sig ud i naturen, farer hun vild og 
kan ikke finde hjem. Fiona har fået Alzheimer. 

Sammen beslutter Fiona og Grant, at hun skal på et hjem, 
der er specielt indrettet til at passe på Alzheimer patienter. 
En af reglerne på hjemmet er, at de pårørende ikke må 
besøge patienterne i de første 30 dage. Grant har svært 
ved at give slip på hende, selvom Fiona insisterer. Det er 
det bedste for hende. Men da Grant besøger hende efter 
en måned, kan hun ikke kende ham. 

Det er Sarah Polley, der har instrueret filmen, og som de to 
hovedrolleindehavere ser vi Gordon Pinsent og Julie Chri-
stie, der i 2008 modtog en Golden Globe for rollen.
Alice Munro, født 1931, er en af de mest læste forfattere 
i sit hjemland Canada, men først da hun i 2013 modtog 
Nobelprisen i litteratur, fandt hun en stor læserskare i 
udlandet. Hun fremhæves af andre forfattere verden over 
som en af vor tids bedste historiefortællere. Hun skriver 
mest noveller, hvilket kan være grunden til, at det har taget 
hende noget tid at blive en international bestseller-for-
fatter. Senest er udkommet ”For meget lykke” fra 2013 og 
”Livet" fra 2014.

Onsdag d. 30. november, 
samles vi for sidste gang 
i efterårssæsonen om 
Sidsel Falsig Pedersens 
roman fra 2014 ”Hestens 
Fødselsdag”.

”Hestens Fødselsdag” 
betyder store rugbrøds-
humpler, og det er netop, 
hvad den kvindelige hoved-
person i romanen byder 
sig selv til frokost i den 
forlystelsespark, hvor hun 
gør rent. Hun er ret kejtet 

sammen med andre mennesker, og en dag finder hun en 
kostbar broche under rengøringen. Fra da af tager hendes 
liv en drejning.

Sidsel Falsig Pedersen er født i 1970, har udgivet i alt 6 
romaner og novellesamlinger. Hun har fået fornemme 
priser, legater og anmeldelser, men endnu mangler det 
store, folkelige gennembrud. Fredag den 25. november til-
deler Det Danske Akademi Sidsel Falsig Pedersen Beatrice 
Prisen for hendes ”fortællekunst, som er fuld af humor, 
absurditet og blik for tilværelsens vilkår og muligheder”.

PRAKTISK
Hvad bestilling og anskaffelse af bøgerne angår, stiller 
Kirke Hyllinge bibliotek en fin service til rådighed. Den 
enkelte deltager kan afhente sit eget eksemplar på biblio-
teket ca. en måned før læsekredsaftenen.

Aase Rabjerg, bibliotekar og Birgit Svendsen, sognepræst

DATO  21 . september, 26 . oktober og 30 . november  
 kl . 19 .30
STED  Rye præstegård
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Programmet har allerede været fremført adskillige steder, 
særlig i Tyskland og Frankrig. Det har tiltrukket et publikum 
fra ung til gammel, klassisk-liebhavere og rockfans og det 
har været en succes overalt. Og nu kommer de to musikere 
altså til Danmark med deres show.

For Jochen og Tristan er der ingen skarp grænse mellem 
klassisk og rock. Grænsen går mere imellem dårlig og 
god musik, og det er naturligvis den sidstnævnte del 
programmet består af.

Jochen Brusch har en international koncertkarriere bag 
sig som klassisk soloviolinist med mange turnéer til USA, 
Østasien og i næsten alle europæiske lande. Han har 
indspillet mere end 200 værker på CD og er desuden 
dirigent for to orkestre i Sydtyskland.

Tristan Brusch har en baggrund som solokunstner med 
eget show sammen med velkendte musikere fra den tyske 
rockscene. Han har på trods af sin unge alder allerede 
udgivet 7 CD’er. 

Til koncerten i Kirke Sonnerup kirke spiller far og søn, 
Jochen og Tristan, sammen i et afvekslende program på 
tværs af stilarter og generationer, og der kan forventes en 
berigende musikoplevelse.

TID  Torsdag den 6 . oktober kl . 19 .30
STED  Kirke Sonnerup kirke

MUSIK PÅ 
TVÆRS AF 
GENERA-
TIONERNE
Den velkendte tyske koncertviolinist 
Jochen Brusch og hans rockmusikersøn 
Tristan Brusch kommer til Danmark 
og giver koncert blandt andet i Kirke 
Sonnerup kirke. Koncerten er en 
spændende kombination af såvel 
klassiske musikstykker af Bach, Paganini 
med flere, egne kompositioner af begge 
musikere som rockklassikere af blandt 
andet Cat Stevens, Sebastian og Beatles.
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BRUNCH EFTER ÅRSTIDEN

Der er god grund til at stå tidligt op fredag d. 14 oktober. 
Det er nemlig ikke bare en helt almindelig fredag. Den dag 
inviterer vi til både efterårs-andagt og efterårs-brunch. 

Vi mødes i Kirke Hyllige kirke til en kort andagt, og så tager 
vi ned i Kirke Hyllinge præstegård, hvor vi spiser en dejlig 
brunch sammen og synger salmer og sange – alt efter 
hvad I vælger. Det er ved at være en tradition, og en god en 
af slagsen. Denne gang er det efteråret, der er tema.

TID Fredag den 14 . oktober kl . 9 .00

STED Kirke Hyllinge kirke og Kirke Hyllinge præstegård

”MELANKOLSK OG FINURLIG DUO KUNST”

TID Onsdag den 5 . oktober kl 20 .00

STED Lyndby Kirke

PROVSTIGUDSTJENESTE I 
GLIM KIRKE

Kom og deltag i den store fælles Provstigudstjeneste 
søndag den 2. oktober kl. 10.00. Prædikenen holdes af 
provstiets homiletikgruppe.
Du er også velkommen til at møde op lidt tidligere og 
være med i et ad hoc kor til gudstjenesten. Ad Hoc koret 
øver kl. 8.30-9.30. Har du lyst, så mød op på dagen og 
syng sammen med Fyraftenskoret, som ledes af Camilla 
Donovan. 
Efter gudstjenesten serverer Glim menighedsråd lidt godt 
at spise. Derefter er der korte præsentationer af udflugter 
til virksomheder, forretninger m.m. som ligger lokalt i Glim 
sogn. Emnerne spænder over erhverv, historie, diakoni og 
økologi. 

TID Søndag den 2 . oktober kl . 8 .30/10 .00

STED Glim kirke

Kom til koncert med pianisten Michael Sunding, der spiller 
Carl Nielsen med jazz feeling. Et projekt der har ligget og 
luret mange år i ørerne på Michael Sunding  – helt tilbage 
fra første gang han som ung hørte Jan Johanssons plade 
”Jazz på Svenska” med svenske folkemelodier. 

Med sig har Sunding den legendariske bassist Mads 
Vinding. Et topnavn der gennem årtier på den danske og 
internationale jazzscene, har spillet med snart sagt alle fra 
Quincy Jones, Chet Baker og Herbie Hancock til Stan Getz. 
Hvorfor beviser Vinding til fulde i denne sammenhæng, 
hvor hans sans for både det lyriske og groovet får plads.

Duo formatet med flygel og kontrabas kræver præcision, 
indføling og musikalsk overskud fra begge parter, men 
giver også bevægelsesfrihed og luft mellem anslagene   og 
en intens oplevelse af nærvær, der kan mærkes!

Foto: © Olav Sejerøe
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MORTENSAFTEN 2016

Vi har gjort det et par år – og det er efterhånden blevet en 
tradition, der er værd at holde fast i! 
Nu gør vi det igen – og denne gang på en onsdag. 
Menighedsrådene inviterer til and, kartofler og vin. Vi 
sætter borde op i kirken efter gudstjenesten. Spis and et 
andet sted!

TID Onsdag den 9 . november kl . 17 .00

STED Lyndby kirke

KONCERT MED BABULJA - 
HVAD ER BABULJA?

Orkesteret Babulja spiller anderledes børnemusik, der i 
høj grad også henvender sig til voksne. Med kant, swing, 
django og ind imellem alkan bliver du taget med en tur 
rundt i Babuljas helt eget univers, der får børnene op at stå.
Vi holder koncert for minikonfirmander og deres familier 
og for alle andre børn og voksne.

TID Søndag den 13 . november kl . 14 .00

STED Kirke Hyllinge kirke

VESPER-AFTENSANG

TID Torsdag den 17 . november kl . 19 .30

STED Kirke Sonnerup kirke

Nu er det igen tid til Aftensang i Kirke Sonnerup. Holder du 
af sang, både at lytte og selv være med?? Så er Aftensang 
helt sikkert noget for dig. 

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, med inspiration fra traditionel 
vesper, taizé og gospel.

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 mellem verdens 
forskellige folk og religioner. Aftensang er for alle.
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"Kun ved at forstå andre, 
kan vi blive ved med at 
have en fredelig verden".

Sådan lød en læresætning i Stine Bosses hjem, som har 
haft stor betydning gennem årene i hendes eget liv og 
virke.

Søndag den 20. november gæster hun Kirke Sonnerup 
kirke, hvor hun prædiker ved dagens gudstjeneste.

Efter gudstjenesten holder vi en kort pause, hvor menig-
heds rådet er vært ved en let frokost.

Efterfølgende taler Stine Bosse om de mange spændende 
oplevelser hendes liv har budt på indtil nu. Hun fortæller 
om de oplevelser og beslutninger, der har haft afgørende 
betydning for hendes liv og karriere. Med konkrete historier 
vil hun give os indsigt i sine overvejelser i forbindelse med 
de valg, hun har truffet.

Stine Bosse er en af Danmarks mest markante erhvervs-
ledere. I offentligheden er Stine Bosse kendt for sin 
åben hed om personlige forhold og ikke mindst for sit 
engagement for en bedre verden.  

Stine Bosse sidder i en lang række danske og inter natio-
nale bestyrelser: Allianz, TDC, Nunaoil, Tele Greenland og 
BankNordic. 

Hun blev i 2006 placeret som den 11. mest magtfulde 
kvinde i Europa af Financial Times. I 2011 forlod Stine 
Bosse posten som koncernchef i Tryg for at få mere 
balance i sit liv mellem arbejde, fritid og familie. Stine Bosse 
er for nærværende adjungeret professor på CBS. 

Hun er også formand for Børnefonden og Europa-
bevægelsen. Senest er hun blevet ambassadør for 
Danmission

TID  Søndag den 20 . november kl .11 .00
STED  Kirke Sonnerup kirke

VERDEN 
IFØLGE 

STINE 
BOSSE
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V
i mødes kl. 10, hvor tidligere sognepræst 
Johannes Værge vil tale om: ”Hvad sker 
der, når vi dør?  - Det kristne håb over 
for døden”.

Budskabet om de dødes opstandelse 
til evigt liv er et centralt tema i Det Nye Testamente, og 
i trosbekendelsen tales der om ’kødets opstandelse’ 
og ’dommen’. Men fuld enighed har der aldrig været om 
fortolkningerne. I den tidligste, græsksprogede kristendom 
lå vægten på den afklaring, forvandling og fuldendelse, der 
venter os i døden. Dommen blev set som en helbredende 
foranstaltning. Da man i vesten gik over til latin i teologien, 
blev det billedrige sprog fortrængt af en juridisk 
tænkemåde. Det gav gudsforholdet præg af et retsforhold 
med vægt på skyld og straf, og dommen fik en truende 
karakter. Det førte til middelalderens dystre forestillinger 
om skærsild og helvede. Denne udvikling reagerede bl.a. 
Martin Luther imod. Undervejs i sit foredrag vil Johannes 
Værge også give sine egne bud på en nutidig fortolkning, 
herunder tanken om gensynet.

Efter Johannes Værges foredrag er menighedsrådet vært 
ved en let (gratis) frokost og derefter ca. ved 12-tiden taler 
tidligere sogne-og sygehuspræst Preben Kok om: "Med 
udsigt til begge sider"

”Vi skal huske livsglæden, men aldrig uden også at have 
blik for svagheden, afmagten og døden. Frygten og håbet 
hænger sammen, og balancen er altafgørende for os alle”, 
siger Preben Kok, som gæster Rye præstegård denne 
lørdag, og han fortsætter ”Vi har helt mistet blikket for, at 
vi kan blive ramt af sygdom, svaghed, og at vi alle skal dø. 
Vi har groft sagt en eller anden ide om, at hvis det sker, 
så er det enten på grund af lægefejl, eller fordi vi selv har 
levet for usundt. På den måde er døden stadig et område, 
vi mener, vi skal have kontrol over. Det gør os urealistiske. 
Men et gammelt visdomsord siger: 

"Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der 
er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange 
af livets væsentlige forhold glemt den ene af de to 
sandheder. Det er der nu ved at blive rettet op på. Hvordan?                                                                                                                             
I den forbindelse spiller tro og kirken en særlig rolle. 
Hvilken?"

Johannes Værge var i mange år præst ved Københavns 
Domkirke og har efter sin pensionering fordybet sig i flere 
teologiske emner bl.a. om livet efter døden. Han udgav 
således i 2008 ”Efter døden. En bog om det evige liv”, hvori 
han gennemgår en lang række poeters, bibelforfatteres 
og teologers forestillinger om opstandelsen og livet efter 
døden, ligesom han gennemgår sin egen personlige 
forståelse baseret på sine studier af emnet og mange års 
erfaringer som sognepræst. I hans seneste bog fra 2014 
”Guds skrøbelige arvinger. En bog om menneskets fald 
og fuldendelse” bygger han videre på tankerne fra den 
førstnævnte bog.

Preben Kok var igennem 40 år en højt værdsat sognepræst 
i Engum sogn og i en lang årrække sygehuspræst ved Vejle 
sygehus og underviser i sjælesorg. Som sygehuspræst 
har han bl.a. været initiativtager til nye samtalefora mellem 
lægevidenskaben, samfundstænkningen og teologien 
og via dette præget den offentlige debat om forholdet til 
sygdom og død. I et sideløbende forfatterskab har han bl.a. 
udgivet “Skæld ud på Gud” fra 2008 , samt samtalebogen 
“Hjælp når livet kommer bag på os”, sammen med Bjarne 
Lenau Henriksen og Eva Jørgensen.

Vi regner med at slutte dagen af ved 14-tiden. Alle er 
hjertelig velkomne.

DATO  29 . oktober kl .10 .00 
STED  Rye Præstegård

Allehelgensdag er den dag, hvor vi mindes vore døde og i år falder den på søndag den  
6. november. I den anledning har vi, lørdag den 29. oktober, inviteret to af vore ypperste  
kapaciteter inden for teologisk forskning og sjælesorg Johannes Værge og Preben Kok  
til at holde foredrag om døden, sorgen og opstandelsen.

MED UDSIGT TIL BEGGE SIDER 
foredrags- og samtaledag 
i Rye præstegård
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M
idt i mediekværnens malstrøm 
dukker der undertiden enestående 
film frem, som kan noget meget 
svært: Belyse vores liv gennem et 
enkelt menneskes dilemmaer og valg 
i en konkret livssituation.

Sådan en film er Ida instrueret af den polske instruktør 
Pawel Pawlikowski.

Vi er i Polen i 1962. Anna – spillet af Agata Trzebuchowska- 
er forældreløs, atten år og opvokset på et katolsk kloster. 
Hun har aldrig tænkt sig som en del af verden udenfor. 
Så hun tøver, da priorinden insisterer på, at hun inden 
nonneløftet skal besøge sin eneste slægtning, en moster, 
som hun indtil nu aldrig har haft kontakt med.

Men efter få minutter hos moster Wanda- spillet afAgata 
Kulesza- der viser sig at være en enlig, alkoholiseret 
dommer, ligger Annas hidtidige identitet i ruiner: ”Du 
er jøde. Du hedder Ida Lebenstein. Dine forældre blev 
dræbt under Anden Verdenskrig af dem, der nu bor i dit 
barndomshjem. Tag tilbage til dit kloster!"

Et godt glas vin 
til en god film

Det er en film, der synes at rumme alle de spørgsmål, vi 
alle før eller siden kommer til at stille os selv: Hvem er jeg? 
Hvad betyder arv og miljø for, hvem jeg er blevet? Hvordan 
lever man videre med fortidens skeletter? Har jeg oplevet 
det, jeg vil?

Dette er med andre ord en historie om, hvad der gør os til 
dem, vi er, og filmen giver samtidigt et andet indblik i, hvad 
der også skete i Polen under 2. Verdenskrig.

Når dertil lægges, at filmen i sig selv er en lysstråle, ikke 
mindst i kraft af fotograferne Ryszard Lenczewski og 
Lukasz Zals billeder, er der kun tilbage at sige: Glæd jer 
til den 22. nov ember, hvor vi skal se filmen sammen og 
bagefter tale om den.

Vi serverer et godt glas vin og lidt spiseligt til undervejs.
Poul Joachim Stender og Birgit Svendsen, sognepræster.

DATO  22 . november kl . 19 .00 
STED  Den gamle skole i Kirke Såby

Filmklubben Bergman starter efterårssæsonen . Vi kalder 
det en klub – men alle er hjertelig velkomne!
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DENNE DAG, ET LIV – ET FOREDRAG OM ASTRID LINDGREN

TID 8 . november kl . 19 .30

STED Kirke Sonnerup kirke

Med udgangspunkt i sin Astrid Lindgren-biografi, ”Denne 
dag, et liv”, går Jens Andersen bag om forfatterskabets 
facade og fortæller om forfatterindens nederlag og sejre, 
drømme og depressioner. Han belyser også hendes split-
tede forhold til berømmelse, rigdom, ensomhed, magt – og 
mænd. Vi skal høre om barndommen i Vimmerby og om 
den purunge mors dramatiske fødsel og adskillelse fra lille 
Lasse i København i 1926.

Jens Andersen fortæller også om, hvordan Astrid Lindgren 
blev verdenskendt forfatter og mor til udødelige skikkelser 
som Pippi, Emil, Grynet, Brødrene Løvehjerte og Ronja 
Røverdatter, og pludselig – i 1976 – væltede Olof Palmes 
regering og ene kvinde (og pensionist) kastede sig ud i 
en politisk kamp for fred, bedre miljø, dyrebeskyttelse og 
børns rettigheder. 

Jens Andersen er ph.d. i nordisk litteratur fra Københavns 
Universitet. Han har bl.a. skrevet bøgerne: Thit – den 
sidste valkyrie (1990), Dansende stjerne – en bog om Tom 
Kristensen (1993), Til døden os skiller – et portræt af Tove 
Ditlevsen (1997), Andersen – en biografi (2003), Frankie Boy 
– en biografi om Frank Arnesen (2008), Ole Lund Kirkegaard 
– en livshistorie (2010), M – 40 år på tronen (2011), Om man 
så må sige – 350 Dronning Margrethe-citater (2012) og 
Denne dag, et liv (2014).

Foredraget er et fællesarrangement for de seks Bramsnæs 
sogne. Alle er hjertelig velkomne!
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EMIL DE WAAL, GUSTAF LJUNGGREN, OG  
DAN HEMMER FEATURING ELITH ”NULLE” NYKJÆR

TID Søndag den 20 . november kl . 14 .00

STED Kirke Hyllinge kirke

Emil de Waal, Gustaf Ljunggren, Dan Hemmer og  ”Nulle” 
Nykjær giver koncert i Kirke Hyllinge kirke – og det er ikke 
en hvilken som helst kvartet!

Det er en musikalsk konstellation på tværs af musikalske 
genrer og generationer – en konstellation, der i 2013 blev 
anerkendt med en DMA for Årets Danske Jazzudgivelse.
Bandet debuterede på Copenhagen Jazzfestival 2011, 
og det blev en skøn rejse i musik – både nykomponeret, 
improviseret, jazz, world, beat, Ellington, Mingus, Chopin  
og alt, hvad hjertet kan begære.

Nulle Nykjær er en legende med sin klarinet og sit 
fantastisk udtryksfulde og swingende spil. Han har spillet 
verden tynd de sidste 50 år bl.a. med sit Verdensorkester, 
og indtaget stuerne i diverse tv-programmer i samarbejde 
med Poul Nesgaard igennem årene.

Emil de Waals professionelle liv som musiker begyndte, da 
han i 1987 var med til at stifte ”Bagdad Dagblad”. Siden da 
har han spillet trommer med stort set alt og alle i Danmark, 
lige fra undergrund over jazz og rock til sommetider mere 
stuerene genrer i diverse tv-husorkestre. 

Dan Hemmer er en tangentspiller af Guds nåde. Han får sit 
Hammond orgel til at tale helt ind i sjælen på lytteren med sin 
varme klang.

Gustaf Ljunggren er – ud over at være den tavse svenske 
kapelmester fra Det Nye Talkshow med Anders Lund 
Madsen – en fuldstændig fabelagtig musiker, som faktisk 
kan spille på stort set alle instrumenter. Altid en overraskelse 
at lytte på. 
 
Med andre ord: Gå ikke glip af denne eftermiddag.
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Det meste af livet har radioværten 
Esben Kjær haft succes; han har taget 
en uddannelse, fået et vellønnet job, 
giftet sig med sit livs kærlighed og 
fået tre ønskebørn. Han mener derfor, 
at han kan klare alt, men i december 

2011 bliver hans dengang 6-årige søn, Sebastian, syg, og 
hans far og mor tror i første omgang på vagtlægens ord 
om, at ”det nok går over”.
 
Det gør det imidlertid ikke, for Sebastian bliver stadig mere 
sløj, og det viser sig, at han har fået en meget sjælden 
form for lungehindecancer. I juni 2012 dør Sebastian, 7 år 
gammel, og det er her, de fleste beretninger nok ville ende.

Men det er faktisk her Esben Kjærs bog for alvor begynder, 
for han hans ærinde med bogen er at ville fortælle, hvor 
dårligt vi her i vesten er til at håndtere sygdom og død og 
om, hvordan han selv forsøger at overleve det ubærlige, at 
han var tvunget til at lægge sit eget barn i graven. 
 
Esben Kjær skriver om vores tendens til at ville undgå at 
beskæftige os med død og sorg. Vi bilder os ind- skriver 
han-at det kun er naboen, der får et hjerteanfald, at det er 
kun underboen, der bliver ramt af kræft og kollegaen, der 
mister sit barn, aldrig os selv.
 
Bogen handler også om, hvordan han selv reagerede, da 
ulykken bankede på.
 
Esben Kjær har skrevet en modig og meget vigtig bog om 
det at miste og om, hvordan vi lever med vore døde resten 
af vores liv.

”Min usynlige søn” 
af Esben Kjær.

Den første søndag i november har fra 
gammel tid været viet mindet om de  
mennesker, vi har mistet. Det er en  
tradition, vi stadig følger i kirken hos os. 

At mindes vore døde, er en måde at bære 
dem med os i det liv, vi lever. Det er på en 
og samme tid smerteligt og berigende at 
tænke på dem, vi har mistet – smerteligt 
fordi mindet om dem er forbundet med 
savn, berigende fordi det kan fylde en med 
en særlig varme og taknemmelighed at 
have været del af deres liv. Sorg, savn og 
smerte kan opleves og føles på mange  
forskellige måder, og der er ikke to  
menneskers sorg, der er ens. 

Der bliver løbende udgivet bøger om sorg, 
og det kan være en god måde at få indsigt 
i sorgens forskellige facetter at læse en 
eller flere af dem. Det kan være en hjælp til 
at forstå sin egen sorg eller til at forstå den 
sorg, andre mennesker står midt i. 

Vi bringer her omtale af fire forskellige 
bøger om sorg.
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”Mænd der mister” 
af Mads Christoffersen.

Når gamle forældre dør, sker det fra tid 
til anden, at de pårørende bliver mødt 
med, at der ikke rigtig er grund til at 
sørge over tabet, fordi de var jo gamle. 
Det er imidlertid ikke nødvendigvis 
sådan, at vi ikke sørger, bare fordi det 

er et gammelt menneske, vi har mistet. Når det gælder 
sorg, er det ikke kun mængden af år, der afgør, om vi bliver 
kede af det, men i lige så høj grad, hvilket forhold vi har haft 
til hinanden. ”Når gamle forældre dør” beskriver de følelser, 
der kan være ved tabet af gamle forældre, og hvad det er, 
man går igennem ved tabet af sine forældre.

Hvordan skal sorg håndteres? Der 
findes ikke ét svar på det spørgsmål, 
for hvert enkelt menneske gennem-
lever sit eget personlige og unikke 
sorgforløb, og der findes ikke ”rigtige” 

eller ”forkerte” måder at sørge på. Lise Trap giver i sin bog 
”Hjertebånd – at leve med sine døde” et indblik i efterladtes 
måde at leve med deres sorg og deres minder ved, at de 
fortæller deres egne personlige historier.

”Hjertebånd – at leve med sine 
døde” af Lise Trap.

”Når gamle forældre dør, den 
undervurderede sorg” af Steinar Eivik.

Denne bog handler om mænd og 
følelser. Bogens forfatter mistede i 
2012 sin kone gennem 26 år, som 
døde af kræft. Det kastede ham ud i et 
fødselsmæssigt kaos, det var svært at 
navigere i, og han tog kontakt til andre 
mænd, der havde mistet deres kone 

eller kæreste til kræft. Det blev til stærke, sindsoprivende 
og hudløst ærlige samtaler – mand og mand imellem – om 
livet før, under og efter tabet. Bogen handler om, hvordan 
man takler at være familiens stærke overhoved og samtidig 
være bange og skrøbelig, og den rummer et efterskrift, der 
giver ideer til, hvordan man kan komme videre, hvis man er 
fanget i sorgens mørke.

ALLEHELGENS  
GUDSTJENESTER

KIRKE HYLLINGE KIRKE 
I aftenmørket holder vi en stille og alvorlig 
meditations gudstjeneste over Allehelgens tek-
ster og traditioner. Vi skal høre navnene på dem, 
der er døde i vores to sogne, Kirke Hyllinge og 
Lyndby, siden sidste Allehelgen. Kom og sid  
i kirken, luk øjnene og lyt til en meditativ  
prædiken.  Vi afslutter gudstjenesten med at 
tænde et lys ved døbefonten.

"The Gratitude" deltager i meditationsgudstjene-
sten og ønsker at skabe et fristed for sind og 
krop, hvor musikkens afspændende og åndelige 
elementer vægtes højt. "The Gratitude" består af 
kirkesanger Miriam Jul Rasmussen og Stephen  
Henriksen. Til denne gudstjeneste er "The Gra-
titude" tillige udvidet med Martin Møller, Dan 
Rasmussen og Jens Haack – sidstnævnte kendt 
fra Moonjam.

TID  Onsdag den 2 . november kl . 21 .00
STED  Kirke Hyllinge kirke

KIRKE SONNERUP KIRKE
Vokaltrioen med Elisabeth Holt Pedersen,  
Anna Klareskov og Annette Lyngbye medvirker, 
de bliver akkompagneret af organist Morten 
Skjoldan Pedersen. 

TID Søndag den 6 . november kl . 16 .00 . 
STED  Kirke Sonnerup kirke

LYNDBY KIRKE

TID  Søndag den 6 . november kl . 10 .00
STED  Lyndby kirke

SÆBY OG GERSHØJ KIRKE
Marianne Markmann-Eriksen og Sarah Elgeti 
medvirker på fløjte og saxofon.

TID  Søndag den 6 . november
STED  Sæby kirke kl . 17 .00 og 
 Gershøj kirke kl . 19 .00 .
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Viede

KIRKE HYLLINGE KIRKE

LYNDBY KIRKE

14 .05 Heidi Lykke Sørensen &  
Benjamin Kosetski Jensen

21 .05 Sara Rosenmejer Schultz &  
Jes Rosenmejer Schultz

08 .07 Sofie Laurberg Randrup Andersen & 
Morten Randrup Andersen

KIRKE SONNERUP KIRKE

28 .05 Cecilie &  
Andreas Sandgreen Gustafsson

18 .06 Camilla Garnes &  
Kristian Kjærulff Ravn (Trudsholm)

SÆBY KIRKE

28 .05 Stella Geronne Christensen & 
Dan Mørup

GERSHØJ KIRKE

16 .07 Julie Florin Kau &  
Daniel Vang Frydshøj Petterson

Kirkelig velsignelse

LYNDBY KIRKE

09 .07 Pia Olsen & Falko Jens Wagner

GERSHØJ KIRKE

14 .05 Anna Oldenburg & Erik Hansen

Døbte

KIRKE HYLLINGE KIRKE

22 .05 David Broe

22 .05 Luna Broe Weingart

30 .07 Claudia Bøgholm Helmudt

LYNDBY KIRKE

15 .05 Silas Joshua Emil L’Hommelais

15 .05 Cornelius Johannes Hjorth

21 .05 Gry Rosenmejer Schultz

04 .06 Ronja Holst Blom

26 .06 Valdemar Langelund Abildgaard

10 .07 Freja Sif Vörös Mikkelsen

KIRKE SONNERUP KIRKE

17 .04 Vika Løve Gerdes

17 .04 Thorbjørn Harald Levin Hansen

30 .04 Liva Lykke Nørregaard Andersen

30 .04 Lucas Brinch Kildegaard

08 .05 Chantelle Anastasia Maria Risum

15 .05 Nikoline Nordskov Nielsen

05 .06 Killian Dominic Aabald

19 .06 Toke Høy Kofoed-Larsen

31 .07 Dalia Aunsgaard Espersen

31 .07 Nouralsham Saliet

SÆBY KIRKE

15 .05 William Harboe Rosholm Pedersen

GERSHØJ

22 .05 Ragnar Henriksen

26 .06 Fillip Dall Vestereng

26 .06 Dagmar Fabrin Duval

Begravede / Bisatte

KIRKE HYLLINGE KIRKE

27 .04 Erland Falbe Sørensen

28 .05 Carsten Flemming Pedersen

31 .05 Kai Arne Larsen

09 .06 Birthe Kate Nielsen

04 .06 Jørgen B Pedersen

21 .06 Erik Otto Christiansen

22 .07 Ole Jensen

26 .07 Lisi Birthe Nielsen

27 .07 Jørn Saaby Jakobsen

LYNDBY KIRKE

02 .04 Birthe Elisabeth Bech Nielsen

26 .04 Carl Erik Lindberg Qvortrup

27 .04 Jørgen Michael Olsen

27 .05 Inna Eskildsen Andersen

RYE - KIRKE SONNERUP SOGNE

10 .06 Bent Jensen  
( fra Holbæk Sygehuskapel)

15 .06 Gert Flamsholt Jensen

17 .06 Agner Filip Johansen

30 .06 Kjeld Evald Hansen

15 .07 Anne Marie Aarup Poulsen 
( fra Holbæk Sygehuskapel)

SÆBY KIRKE

03 .05 Bent Larsen

01 .07 Kaja Kristine Nielsen

GERSHØJ KIRKE

26 .04 Tove Hygom
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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

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

Formand INGA STEFFENSEN 
Tømmergården 6, Kirke Hyllinge
Tlf: 46 40 46 30

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

Kirkeværge i Gershøj POUL SODE KOFOED 
Gershøjgårdsvej 13, 4050 Skibby
Tlf: 20 84 71 58

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

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
ANNE METTE SVENDSEN
Jenslevvej 54, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 30 55 18 03  Mail: graversonnerup@mail.dk

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

Graver i Kirke Hyllinge BIRTHE JØRGENSEN
Kjøbmagergade 15, Kyndeløse
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 40 05 36 
Mail: graverkrhyllinge@kirk.mail.dk

Graver i Lyndby JOHNNY KRISTIANSEN
Lyndbygade 10, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 22 73 46 00
Mail: lyndby10@gmail.com
Mandag fri.

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

Organist  DAN HEMMER
Tlf: 40 74 10 14
Mail: dan.hemmer@gmail.com

Gravermedhjælper i Sæby og Gershøj
BJARNE BAK

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

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 (vikar)
MIKELA RISUM
Borups Allé 251 A,2.tv.

København NV
Tlf: 60 73 24 94
Mail: mirr@km.dk

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 GRIFFEN-
FELDT MERRALD
Bygaden 33
4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 46 40 41 34  
Mail: mgm@km.dk

Træffes bedst 
Tirsdag - fredag  
kl. 9:00-9:30 
Mandag fri

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

RYE & KIRKE SONNERUP

KIRKE HYLLINGE & LYNDBY

SÆBY & GERSHØJ

Midlertidig adresse:
Kirkevej 51
4070 Kirke Hyllinge 

Træffes 
Tirsdag, onsdag & 
fredag kl. 9-10
Torsdag kl. 17-18
Mandag fri 
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HUSK! BESTIL KIRKEBIL I GOD TID. 
TELEFON 46 75 75 75

SÆBY GERSHØJ KIRKE HYLLINGE LYNDBY RYE KIRKE SONNERUP

SEPTEMBER

Søndag 4 . 15 .s .e . trinitatis 11 .00 Halmkirken 11 .00 MR

Søndag 11 . 16 .s .e . trinitatis 9 .00 NN 10 .00 LM Høst 11 .00 BS Høst musik

Torsdag 15 . 17 .00 HWR 
børnekirke

Søndag  18 . 17 .s .e . trinitatis 9 .00 HWR 9 .30 MR 11 .00 HWR
dåbsgudstjeneste

11 .00 MR

Søndag 25 . 18 .s .e . trinitatis 9 .00 HWR 9 .30 BS 11 .00 BS /MR børnehøst/kor

Onsdag 28 . 21 .00 MGM Høstmeditation
20 .00 Ad Hoc

OKTOBER

Søndag 2 . 19 .s .e . trinitatis Provstigudstjeneste, Glim kirke kl . 10 .00, Ad Hoc kor kl . 8 .30

Søndag  9 . 20 .s .e . trinitatis 9 .00 NN 10 .00 LM 11 .00 LM

Torsdag  13 . 17 .00 HWR 
børnekirke

Fredag 14 . 9 .00 MGM/LM 

Søndag  16 . 21 .s .e . trinitatis 10 .30 HWR 9 .00 HWR 9 .30 BS 11 .00 BS

Søndag  23 . 22 .s .e . trinitatis 9 .00 NN 9 .30 MR 11 .00 MR

Onsdag 26 . 21 .00 MGM

Søndag  30 . 23 .s .e . trinitatis 
sommertid slut

10 .30 HWR 9 .00 HWR 10 .00 LM 11 .00 BS/MR 
konfirmandvelkomst se side 17

NOVEMBER

Onsdag 2 . 21 .00 MGM Allehelgen

Søndag  6 . Alle Helgens dag 17 .00 HWR 19 .00 HWR 10 .00 LM 16 .00 BS vokaltrio

Onsdag 9 . 17 .00 MGM/LM 
Morten Bisp

Torsdag 10 . 17 .00 HWR 
børnekirke

Søndag  13 . 25 .s .e . trinitatis 10 .30 HWR/LM 
konfirmander

14 .00 MGM/LM 
Børnegudstjeneste

11 .00 MGM

Torsdag 17 . 19 .30 Vesper-aftensang

Søndag  20 . Sidste søndag i 
kirkeåret

10 .30 HWR 11 .00 MGM 
10 .00 Ad Hoc

11 .00 BS + Stine Bosse 
se side 23

Søndag  27 . 1 .s . i Advent 15 .00 HWR 
Lucia

10 .00 LM 14 .00 BS + MR 
minikonfirmander + kor

HWR = Helene W. Rasmussen     LM = Lars Munch     MGM = Mette Griffenfeldt Merrald     BS = Birgit Svendsen     MR =  Mikela Risum    = kaffe


