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ARRANGEMENT & GUDSTJENESTE 

Spisning og musikpoetisk gudstjeneste
13. juni kl. 18.00 i Sæby præstegårds have
Forestilling med udgangspunkt i Prædikerens bog

Læs mere side 24

GUDSTJENESTE 

Skærsommernats gudstjeneste
16. juni kl. 23.00 i Kirke Hyllinge kirke
Musikerne Laura Illeborg & Channe Nussbaum medvirker

Læs mere side 18

ARRANGEMENT

Midsommerudflugt til Sydsverige
18. juni kl. 7.30 afgang fra Sæby og Gershøj kirker
Besøg i Klippan kirke & Hovdala slot

Læs mere side 16-17 

GUDSTJENESTE 

Midsommergudstjeneste i Herslev 
21. juni kl. 19.00 i Herslev kirke
Efter gudstjenesten serveres Jordbærlagkager

Læs mere side 18

ARRANGEMENT 

Sommertur til Malergården
13. juli kl. 10.00 Sæby kirke og kl. 10.10 Gershøj kirke
Tur til maleren Sigurd Swanes hjem i Odsherred

Læs mere side 20-21

ARRANGEMENT & GUDSTJENESTE 

Sensommermeditation & Drop in
16. august kl. 20.00 i Lyndby kirke
Fælles sang og ro i sjælen

Læs mere side 18 

ARRANGEMENT & GUDSTJENESTE

Kingo og Otto Brandenburg
20. august kl. 10.00 i Kirke Hyllinge kirke
Musikgudstjeneste med sange fra den danske sangskat

Læs mere side 22

GUDSTJENESTE 

Lad håbet gro
27. august kl. 11.00 i Ryegaard Park
Grøn gudstjeneste og foredrag ved Connie Hedegaard

Læse mere side 19

ARRANGEMENT 

Løb DHL Stafet
29. august kl. 17.00 i Fælledparken i København
Løb med kirkerne i Rye & Kirke Sonnerup

Læs mere side 23

FESTIVAL 

TRO - økologisk kirkefestival
1.-3. september på festivalpladsen i Sæby
Festivalen går i luften for sjette gang

Læs mere side 25
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Kirker i Rom 
Evighed og erindring i pavernes by

Forlaget Orbis har udgivet en smuk guide til Roms kirker, som kan læses med  
glæde og udbytte af såvel den, der skal rejse til Rom, som af den, der bare vil vide 
mere og nyde smukke fotografier af byens kirker. Kirker dukker der op allevegne i 
Rom, – på de bredeste hovedstrøg, afsides på beskedne pladser, bygget ind i 
Forums ruiner, og de ses fra ethvert udsigtspunkt. Kirkerne i bogen er valgt med 
særlig interesse for dem som erindringssteder, og forlaget ønsker med bogen at 
lukke op for en helt ny oplevelse af dem. De ses som mødested for byens politiske 
historie, kristne fromhedsliv og rige kunstneriske udtryk. Bogens tekster er skrevet 
af Andreas Rude og fotografierne er taget af Omar Ingerslev. 

Læs mere på www.forlagetorbis.dk
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Konfirmation
hvornår?

Alle, der skal i 7. klasse efter sommerferien, inviteres til konfir-
mationsforberedelse og konfirmation. Hvis du går på Sofiehøj 
friskole eller Kirke Hyllinge skole vil der komme invitation ud til 
dig via skolens intra. Tilmelding til Rye og Kirke Sonnerup pastorat 
har allerede fundet sted. Konfirmander, der går på andre skoler, 
skal henvende sig til præsten der, hvor de ønsker konfirmation. 
Hvornår der er konfirmation i 2018, kan du læse på kirkernes 
hjemmeside, www.troweb.org.

Til konfirmationsforberedelsen, eller ”til præst” som mange kalder 
det, lærer man om kristendommen. Man skal komme i kirke for at 
lære gudstjenesten at kende, der vil være ture og udflugter, og 
man skal arbejde med nogle af Bibelens mange historier. 

Konfirmation og dåb hænger sammen. Konfirmation betyder, at 
Gud bekræfter det løfte, han gav ved dåben om at følge mennesket 
og være med det. Det er altså Gud, der siger ja til konfirmanden. 
Det handler om tro, men ikke om at være fuldstændig sikker eller 
at tro på en bestemt måde, for når det gælder tro, kan ingen 
nogensinde blive fuldstændig sikker. Det handler snarere om at 
turde tro, turde håbe og elske. 

Er du i tvivl, om du vil konfirmeres, er du velkommen til at gå til 
præst alligevel, og du er også velkommen til at kontakte din præst, 
hvis du ønsker at tale med præsten, om du skal konfirmeres eller 
ikke skal det. 

I sommermånederne, juni, juli og august, vil kirkerne i Sæby og 
Gershøj være åbne nogle eftermiddage om ugen, så turister på 
gennemkørsel eller lokale beboere på spadseretur kan gøre et 
hyggeligt stop. Til Åben Kirke kan besøgende købe en lækker 
kop kaffe og en is, en tår at drikke eller en kage, og man kan møde 
nogen fra menighedsrådet, præsten eller kirkens frivillige, eller 
man kan nyde kirkens ro og skønhed på egen hånd.

Vi håber på opbakning til dette initiativ, som Lejre Turistforening  
vil være med til at promovere. Vores håb og ønske er, at vi kan 
bemande med 2 frivillige ad gangen. Meld dig derfor evt. 
sammen med en, du kender. Kan du 1, 2, eller alle 13 uger? 
Vi vil blive glade for hver en vagt du tager, også selvom du kun  
kan tilbyde ganske få. Vil du vide mere eller tilmelde dig, så send 
Nina Bøgh en mail på nina_ped@yahoo.dk

Minikonfirmand
Vi inviterer

Kirkerne i Rye-Kirke Sonnerup og Kirke Hyllinge-Lyndby inviterer 
alle elever i 3. klasse til minikonfirmand, og kirkerne i Sæby-
Gershøj inviterer alle i 3.-6. klasse til Billedkunst i kirken. Her 
skal vi høre Bibelens historier, gå på opdagelse i kirken, synge 
sammen og fordybe os i kreativt arbejde. Invitationen kommer ud 
via skolernes intranet, og man er også velkommen til at ringe til 
præsterne og spørge, hvornår det begynder. 

Det er gratis både at gå til præst, at være minikonfirmand og at 
være med til Billedkunst i kirken. 

Åben Kirke
i Sæby og Gershøj

Det vil i Gershøj være torsdage fra kl. 16-19 og søndage fra kl. 11.30-14.00 og i Sæby Kirke bliver det onsdage fra kl. 11.00 - 14.00
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I marts måned kunne man i Aftenshowet 
på DR1, til manges store overraskelse, se 
en fakta boks, hvori der stod, at alle fødte 
var medlemmer af folkekirken i Danmark. 
Jeg mindes også for mange år tilbage som 
nyansat præst en lokal borgmester, der til 
et møde for menighedsrådsmedlemmer 
fortalte, at han syntes, at det var for dårligt, 
at man i Danmark var født medlem af 
folkekirken. Begge gange må man blot 
konstatere, at det er forkert. Man er ikke 
født medlem af folkekirken.

Efterfølgende undskyldte DR meget vagt 
deres fejlinformation, men fik stort set også 
sagt, at det ikke var noget særligt at hidse 
sig op over, og de mente ikke, at der var 
behov for at rette fejlen efter udsendelsen, 
så de, der havde set indslaget, fik de rette 
informationer. Det gør jeg så hermed og vil 
meget gerne slå helt fast – man er ikke født 
medlem af folkekirken, men døbt medlem, 
hvilket vil sige, at for at blive medlem af 
den danske folkekirke kræver det et aktivt 
tilvalg og indsats; nemlig at man på et eller 
andet tidspunkt møder op i kirken og bliver 
døbt. Endnu er det sådan, at det valg tager 
de fleste forældre på deres barns vegne, 
mens andre igen selv vælger at blive døbt, 
inden de bliver konfirmeret, og andre igen 
vælger at blive døbt senere i livet. Og 
vigtigst – det er aldrig for sent at blive døbt.

En anden udbredt misforståelse er, at folk 
tror, at det er staten, der vedligeholder 
de danske middelalderkirker. Det er også 
forkert. Det er den lokale folkekirkeskat 
– betalt af de døbte medlemmer i det 
provsti, de bor i, der sørger for at vedlige-
holde kirkerne. Så når kirken får nyt tag 

eller bliver kalket, så kan vi takke de døbte 
folkekirkemedlemmer i provstiet for, at der 
bliver råd til det. Så husk – det er aldrig for 
sent at blive døbt.

Der er desværre blandt mange en generel 
opfattelse af, at det går utrolig dårligt i 
den danske folkekirke – at medlemmerne 
flygter ud af den, og at ingen børn bliver 
døbt mere. Det er heller ikke korrekt. Man 
regner med, at ca. ¾ af børn, hvis forældre 
har et tilhørsforhold til folkekirken, bliver 
døbt. Desværre har vi ikke konkrete tal i 
Danmarks statistik, der viser dette. Men 
en af grundene til, at dåbstallet falder 
blandt hele Danmarks befolkning, er, at 
der i dag bliver født flere børn af forældre, 
som ikke er af dansk oprindelse eller uden 
folkekirkebaggrund end tidligere. 

Man kunne måske også vende det rundt 
og sige, som kirkeministeren gør i et 
læser  brev: ”Historien om folkekirken 
kan lige så sandt præsenteres som en 
enorm succeshistorie: 3 ud af 4 borgere 
er fortsat medlemmer, helt frivilligt, trods 
indvandring, sekularisering, ateistisk 
mission og kirkeskat”.

Dette kirkeblad handler om dåb. I min 
salme bog står det konfirmandord, jeg 
fik, dengang jeg for mange år siden blev 
konfirmeret. Det er fra missionsbefalingen 
i Matthæus evangeliet, hvor Jesus lover alle 
døbte, at de aldrig nogensinde skal være 
gudsforladte: ”Og se, jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende”. 

Det er gudskelov ingen misforståelse.

“... alle fødte er medlemmer af 
folkekirken i Danmark...”

“... staten vedligeholder de 
danske middelalderkirker...”

Af Lars Munch
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Hvad er 
barnets 
navn?

TRO-magasinet sætter i dette nummer fokus på dåb. 

Vi har fået en lokal familie til at fortælle om, hvordan de 

fejrede barnedåb. Vi har talt med Freja, der er 10 år og selv 

har valgt, at nu skal hun døbes. Vi formidler Simon Grotrians 

smukke salme ”Velsign mit barn, du kære Gud”. Vi sætter 

fokus på barnedåb kontra voksendåb. Og vi har samlet en 

række interessante citater om dåb. God fornøjelse.

TEMA
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”Dåben betyder, at jeg indimellem 
må spørge mig selv, hvad mit 

forhold er til det guddommelige,  
og hvordan jeg skal forstå det  

forhold. Det, tror jeg, er  
vigtigt, at mennesker  

gør i ny og næ”.
– Rane Willerslev

”Dåben er smukkere, større og dybere end noget andet. Det er lidt 
ligesom med juleaften. Det, der bare er et grantræ med lys midt 
i stuen, rummer samtidig så uendeligt meget mere. Det samme 
kan du sige om dåben. Gud giver mennesket et tilhørsforhold til 
verden og siger: Hey, du hører til her hos mig – du er ikke alene i 
verden”.
– Lotte Højlund

”Ved barnedåben tager man imod en gave på barnets vegne. 
Dåben er en håndsrækning fra Gud og en bekræftelse af, at barnet, 
ligesom ethvert andet barn, er Guds barn. Det er den gave, man 
siger ja tak til at modtage. Det kan måske virke omsonst at få sit 
barn døbt, hvis alle børn er Guds børn og altid har været det. Men 
det betyder noget at få bekræftet en kærlighedsrelation. Det er 
det samme, der sker, når man bliver gift. Parret bekræfter, at de 
vil elske hinanden i medgang og modgang, og vielsesringen er 
deres bevis. Her er dåben en bekræftelse fra Gud om ubetinget 
kærlighed til barnet, og beviset er dåbsattesten”.
– Theodor Jørgensen

”Mine børn skal lære at tænke 
på deres næste. Det er vi alt for 

dårlige til i vores samfund i dag, og 
dåben er en måde at give kristne 

værdier videre på”.
– Kristian Bech

”For mig at se er det vigtigt at præge børnene med et tilhørsforhold. 
Hvis jeg som forælder ikke er tydelig, har mine børn jo ikke noget 
at spille op ad. Dåben er i bund og grund et ansvar, jeg tager på 
mig på vegne af mit barn, og det tør jeg gøre, fordi jeg godt ved, 
hvor jeg selv står. Dåben giver et helt rodnet af forankring, og den 
styrke skal mine børn have med”. 
– Nynne Bjerre Christensen

”Dåben er en social anvisning, der siger: Du lever ikke alene. Jeg 
plejer at sige, at dåbsbarnet får nogle gode briller, der gør, at man 
kan se lidt længere og klarere end ellers. Barnet får en retningssans 
væk fra mørket og døden og hen imod lyset. For barnet er det et 
kompas, der giver retning”.
– Niels Henrik Gregersen

Sognepræst Lars Lindgrav Sørensen fortæller, at han for et stykke 
tid siden var til fest sammen med Rane Willerslev, dansk professor 
i antropologi. Rane er en videnskabsmand i verdensklasse, men da 
han hørte, at Lars var præst, begyndte han begejstret at fortælle 
om sin egen dåb.

Han blev døbt som voksen. Da hans døtre skulle døbes, valgte han 
også at lade sig døbe. Han havde på sine mange ekspeditioner 
rundt i verden oplevet og anerkendt, at troen på noget gud-
dommeligt har en vigtig plads i tilværelsen. ”Du kan ikke leve og 
dø på naturvidenskaben”, som han siger.
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Fra Tyven af Göran Tunström: Den 12-årige Johan er plejebarn; sammen med de 12 andre 
børn udsættes han for stor armod, vanrøgt og misbrug. Johans dåb beskrives:

Først bad præsten en bøn, så læste han. Lader de små børn komme til mig; dem må I 
ikke hindre, og da han havde gjort det, lagde han sin hånd på dem, én efter én: - Så vil 
vi da hjælpe dette barn til Hans velsignelse ved at døbe det i Faderens, Sønnens og 
Helligåndens navn, og børnene stod bomstille og alting frøs ligesom til is i kroppen på 
Johan. 

Så kom Fader Vor og vort daglige brød og at de troede på Gud Fader den almægtige, og 
Johan gled længere og længere ind i et rum, hvor intet menneske nogen sinde havde 
været. Han kunne dårligt få vejret, men ville samtidig have at præsten aldrig holdt op, selv 
om han ikke forstod et eneste ord, men det var netop det, der var det vigtige: at dette var 
noget, der var større end ham selv. At han slap for genkendelsen. At han var ved at blive 
anderledes. 

Da præsten havde hældt vandet over hans hoved, lukkede han øjnene, og da han sagde 
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn var det som om alle ord havde STORE 
BOGSTAVER, og han syntes, at hans grimme ansigt blev fyldt ud og blev helt nyt. Han 
følte på det. Det var det samme ansigt, men måske havde han mærket efter for sent. Det 
havde været nyt – et øjeblik. Lige netop så længe at han vidste, hvordan det kunne føles. 
Han ville ikke åbne øjnene, stod med lukkede øjne mens præsten læste over de andre. 
Indtil der var en der begyndte at skrige.

TEMA

Den danske Salmebog nr. 69 vers 4: 

Til tro og til håb
blir børnene lagt i din favn under dåb. 
Dér tar du imod dem og giver dem magt 
til nyfødt at leve på det, du har bragt: 
Velsignelsens ord 
til liv her på jord. 

Af Lisbeth Smedegaard Andersen.

Den danske Salmebog nr. 321 v. 5: 

Letvingede håb! 
gudbroder, nyfødt i den hellige dåb! 
O, lån os den fjederham, Ånden dig gav, 
så tit vi kan flyve til landet bag hav, 
hvor evigheds sol skinner klart allen stund 
på saligheds grund! 

Af N.F.S. Grundtvig.

Når du ser små dråber falde 
ned i døbefontens fad, 
ser du mer end selve vandet: 
du ser to, som følges ad. 
For de dråber bærer løfter 
om en fremtid nær ved Gud, 
båret frem til tro og glæde, 
indtil livets lys går ud. 

Af Holger Lissner.

”Du siger, du ikke døber børn, fordi de ikke tror. 
Hvorfor prædiker du så for voksne, som ikke 

tror, hvis det ikke var, fordi du håbede, de 
kommer til at tro?” 

– Martin Luther



TEMA

Sussie og Søren Nissen i Englerup har for 
nylig holdt barnedåb for deres tredje barn. 

TRO-magasinet har bedt Sussie fortælle 
om, hvordan de fejrede barnedåben.

10

En fortælling 
om Agnethes 
barnedåb
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”Agnethe er vores 3 barn. Julius, der er et 
sommerbarn, holdt barnedåb i oktober. 
Ingeborg, der er et forårsbarn, er døbt 
om sommeren og nu Agnethe, der er et 
efterårsbarn, er døbt om vinteren. Vi har 
haft god succes med at planlægge og 
afholde barnedåb forholdsvis hurtigt efter 
fødslen (3 mdr.). Vores baby er fortsat så 
lille, at hun sover det meste af dagen, og 
hun bliver dermed skånet for alt for mange 
indtryk og mors og fars fest-stress!

Denne gang er vi midt  i renovering af 
hele vores hus. Vi er indrettet godt nok til 
daglig brug, men ikke til at huse en stor fest 
bestående af 46 personer  i alt, heraf  ca. 
20 børn. Vi havde mulighed for at holde 
festen hos Agnethes mormor.

Først blev præsten kontaktet angående 
selve ceremonien. Vi havde 2 datoer 
(lørdage) som  kunne passe  ind i vores 
familie. Præsten svarede hurtigt tilbage, og 
vi blev enige om at mødes en dag og tale 
om salmer, faddere, ja hele dåbens forløb.  
Det var kun Agnethe, der skulle døbes 
denne dag, så vi ville have kirken for os selv 
og kunne vælge hele 4 salmer!

Farbror Peter, som har båret både Julius 
og Ingeborg, blev spurgt, om han igen ville 
bære sin nye niece. Det ville han gerne. 
Han er netop blevet gift, så det faldt meget 
naturligt at spørge vores nye onkel Carsten, 
om han ville stå fadder til Agnethe. Han 
takkede ja med det samme. Herudover 
stod vi selv faddere for Agnethe.

Ugen op til barnedåben var jeg flere dage 
hos min mor for at dække bord og pynte 
op.

Aftenen før forløb helt som normalt -  vi 
havde ordnet vores tøj i god tid i forvejen, 
så vask og strygning var overstået, Agnethes 
dåbskjole (den de 2 andre også blev døbt 
i) var klar med lyserødt silkebånd.

Dåbsdagen startede helt roligt. Med 
3 børn er det vigtigt at planlægge og 
være forberedt, så alle blev færdige til 
tiden og Agnethe kunne nå at  få en god 
formiddagslur, da barnedåben var planlagt 
til kl. 11.00.

I kirken stod Agnethes farbror (Gudfar) klar 
til at bære hende ind i kirken. 

Vi havde valgt 4 salmer. Den første var 
en, som måske ikke alle kender, men som 
taler så smukt om børn, livet og Jesus: 
”Du fødtes på jord”. Kirkesangeren kunne 
den heldigvis og sang den meget fint. 
Herudover havde vi valgt sange om foråret 
og Guds herlighed. Det var noget af en 
luksus at have frit valg. 

Præsten gjorde dåben meget personlig, 
blandt andet ved at tale direkte til 
Agnethe, os som familie og til fadderne. 
I dåbstalen havde hun medtaget et digt 
af Benny Andersen og beskrevet, hvad 
dåben er på en let og håndgribelig måde. 
Alle børn i kirken lyttede opmærksomt til 
alt, hvad hun fortalte. En køn historie om 
en konfirmand, der havde beskrevet Gud i 
et billede af en gravid kvinde, hvor barnet 
er synligt i maven.

Agnethe var vågen under hele ceremonien 
og var helt med på den aftale, der blev 
indgået mellem hende og Gud. Hun så 
næsten ud til at være klar til at svare selv! 

Kirke Sonnerup kirke er en lille hyggelig 
kirke, så alle føltes tæt på under selve 
dåben. Julius havde aftalt med præsten at 
hjælpe med at tørre Agnethes hoved, når 
hun var blevet døbt, og det gjorde han så 
fint.

Præsten opfordrede fadderne til engang 
at tage Agnethe med i kirken og fortælle 
hende historien om dengang hun blev 
døbt, da det er vigtigt at høre. Agnethes 

Gudfar og fadder fortalte senere på dagen, 
at de gerne vil tage børnene med i kirken i 
fremtiden.

Da vi alle forlod kirken gik turen mod 
festen. En  god køretur på ca. 45 min. Så 
Agnethe fik sovet i sin dåbskjole, mens hun 
sad i autostolen.

Ved festen var der gjort klar med 
velkomstdrinks. Pynt på bordene var 
buketter med lyserøde og hvide roser og 
grene med grønt, fyrfadslys i farverige 
hjemmemalede små glas, som stod på en 
bordløber af stanniol ovenpå neutrale 
hvide velourduge.

Vi fik hilst og minglet med Agnethe på 
armen. Vi fik taget fællesfoto af alle gæster, 
efter at de sidste forberedelser til maden 
var blevet gjort.

Menuen var hjemmelavet tunsalat og 
lakseroulader med flutes til forret med 
tilhørende hvidvin. Til hovedret glaseret 
skinke, flødekartofler og salat. Desserten 
blev 2 hjemmelavede kager, der blev 
serveret til kaffen.

Hele dagen forløb gnidningsfrit, og alle 
var glade. Børnebordet blev hurtigt tømt 
til fordel for brætspil, wee og leg udenfor. 
Vi havde arrangeret et lokale til børn i alle 
aldre, så de kunne spille spil og hygge sig.

Agnethe vågnede af sin lur til kaffetid, og 
så gik turen rundt på de forskellige arme. 
Lidt hos mormor, så farmor, en tur hos 
farbror og moster, tilbage til far og mor, og 
så var frøkenen ved at være træt igen.

Som festen skred frem, og aftenen faldt på, 
blev Agnethe puttet i vores campingvogn 
lige ved siden af festlokalet og med en 
babyalarm, så vi sagtens kunne høre hende. 
Hun sov hele natten!

” ... og var helt med på den aftale, der 
blev indgået mellem hende og Gud. 

Hun så næsten ud til at være 
klar til at svare selv!”
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TEMA

I folkekirken holder vi dåb fordi, Jesus har sagt, vi skal gøre det. 
Han siger, at vi skal gøre alle folkeslag til hans disciple ved at 
døbe. Han siger ikke noget om, hvorvidt man skal være barn 
eller voksen, pige eller dreng, kvinde eller mand. Og han siger 
ikke noget om, hvordan troen skal være hos den, der skal døbes, 
eller at man skal tilhøre en bestemt befolkningsgruppe eller 
andet. Til gengæld siger han, at når man er døbt, skal man lære 
at holde sig til det, han har lært. Dvs. man skal lære Bibelens 
historier at kende, så man får indsigt i, hvad den siger om livet, 
verden, Gud og os mennesker, og det er også godt at komme i 
kirke, mødes med andre mennesker om, hvad tro er og går ud på. 
I folkekirken kan man blive døbt, uanset om man er et spædbarn, 
et stort barn, ung eller voksen, men lige meget hvilken alder man 
har, når man bliver døbt, foregår det på den samme måde, og 
betydningen og indholdet af dåben er den samme. Man kan med 
andre ord ikke sige, at den ene alder er mere rigtig for dåb end 
den anden. Det er altid op til forældrene, om de vil holde dåb 
for deres lille barn, eller om de hellere vil vente, til barnet selv 
kan bestemme det. Dåben er en gave – fra Gud. Man kan blive 
døbt, som man står og går, man skal ikke have en bestemt vished 

om tro eller indsigt, man skal ikke kunne forklare hvordan og hvor 
meget, man tror. Sådan tænker vi om dåben fordi, når det kommer 
til de store ting i livet, som dét overhovedet at få et liv, at blive 
omfavnet af kærlighed, mødt med tillid, imødekommenhed og 
overbærenhed, ja, da er vi afhængige af, at nogen giver os og viser 
os det, – vores familie, venner, medmennesker, set i en jordnær 
målestok, fra Gud set i den store skala. Det hører til det helt 
grundlæggende i bibelsk tankegang, at et menneske har værdi, er 
uerstatteligt og unikt i Guds øjne, uanset hvilke etiketter vi som 
mennesker finder på at sætte på os selv og hinanden. Det er noget 
af det, dåben går ud på og fortæller os. Du har værdi.

Hvis man er i tvivl, om man ønsker at få sit barn døbt, eller hvis 
man ikke blev døbt som barn og overvejer, om man skal døbes, er 
man altid velkommen til at kontakte præsten og få en samtale om 
sine overvejelser. Når man har besluttet sig for dåb, laver man en 
aftale med præsten om, hvornår det skal være, og man aftaler også 
at mødes, så man kan tale dåben igennem, både hvad dåben går 
ud på og betyder, og hvordan det foregår på selve dagen i kirken. 

Ved Helene W. Rasmussen
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Velsign mit barn, du kære Gud
og lad det holde livet ud
og tænd et lys på sjælens tinde
for verden selv, for os herinde.

Lad barnet, som jeg elsker højt
få del i glædens bølgesprøjt
så døber vi med dine planer
det nye liv i oceaner.

I sølvet på dit døbefad
er glorierne lagt i bad
og dine dråber er som birken
så flyver engle over kirken.

Vi glæder os i vand og ild
for ingen dråbe er et spild
velsign mit barn med regnens bue
det er dit rige, vi vil skue.

Tekst: Simon Grotrian 2009
Melodi: Jesper Gottlieb
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TRO har mødt Freja Andersen på 10 år, der har valgt at blive døbt 
i Kirke Hyllinge kirke palmesøndag. Vi tog en snak med hende og 
hendes mor inden dåben.

Q: Hvorfor blev du ikke døbt som lille?
Frejas mor: Det var egentlig meningen, og det var også aftalt med kirkekontoret, 
hvornår Freja skulle døbes, men hendes far og jeg var ikke enige, så det blev aldrig til 
noget. Jeg ville gerne, og jeg er også selv døbt og konfirmeret, så for mig var det helt 
naturligt, men det var det ikke for Frejas far.

Q: Hvorfor har du så valgt at blive døbt nu, Freja?
Jeg har villet det, så længe jeg kan huske, og jeg har også sagt det rigtig mange gange 
til min mor, og hun har sagt, at nu skal vi finde ud af det, men det er bare ikke blevet 
til noget. Men nu blev det. Jeg har altid talt meget om det at blive døbt – lige fra jeg 
var i børnehave, og vi var i kirken. Jeg spiller også Jesus i et teaterstykke. Vi laver et 
om dåb, og der ville jeg med det samme gerne være Jesus. Jeg har altid tænkt meget 
på det.

Q: Hvad betyder dåben for dig?
Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal forklare – det er sådan spændende i det.

Q: Hvordan skal I fejre dåben bagefter?
Altså min mor siger, at vi ikke har råd til en stor fest, for det skal vente til, jeg skal 
konfirmeres, så vi holder noget herhjemme bare med min nærmeste familie.

”JEG HAR ALTID 
TÆNKT MEGET 

PÅ DET.”
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UDFLUGT

JÄTTEBRA
Midsommerudflugt til Sydsverige til Sct. Petri kirke i Klippan og Hovdala slot

Når man kommer til Sct. Petri kirke i Klippan i Sydsverige, er 
hovedindgangen ikke sådan lige at finde. Man må lede efter den, 
og det er der en grund til og en tanke med, ligesom der er det med 
hver eneste detalje i dette kirkebyggeri fra 1966. Når man kommer 
til teglstenskirken i Klippan, må man lede efter hovedindgangen, 
fordi porten til Guds rige kan være svær at finde, og det skal, 
ifølge arkitekten Sigurd Lewerentz, afspejles i kirkens arkitektur. 
Kirken er bygget af teglsten, som dels er fremstillet i Helsingborg, 
dels er gamle kasserede teglsten. Der er ikke en eneste sten, der 
er blevet tilhugget af kirkens håndværkere, og sådan er det, fordi 
arkitekten ser stenene som symbol på mennesker. Intet menneske 
er kasseret af Gud, derfor kan alle slags sten bruges, også de lidt 
skæve og uformelige, og derfor skal ingen tilskæres eller rettes til 
i størrelse eller facon. 

Sæby-Gershøj kirkernes sogneudflugt går i år til denne helt 
særlige kirke, hvor vi får rundvisning og fortælling om kirkens 
mange detaljer og betydninger, og hvor vi skal være med til 
gudstjeneste. Efter gudstjenesten har vi fået lov til at spise 
sandwich i kirken.

Turen fortsætter om eftermiddagen til Hovdala slot. Hovdala slot 
– eller Hofdal, som det hed, da Skåne hørte til Danmark, kan 

dateres helt tilbage til begyndelsen af 1500-tallet. Slottet 
blev dengang placeret i et sumpet område for at forhindre, at 
stedet skulle blive stormet. Sumpområdet såvel som de anlagte 
voldgrave er siden da tørret ud, da man i 1800-tallet drænede 
området for at skaffe landbrugsjord. Slottets mest karakteristiske 
bygning er nok det høje porttårn, som blev opført omkring år 
1600 af kløvede kampesten. Det blev bygget for, at man bedre 
kunne forsvare slottet, og man kan da også stadig den dag i dag se 
spor efter kampene mellem danskere og svenskere i 1600-tallet. 

På Hovdala kan man gå rundt på egen hånd i haverne, hvor gamle 
løvtræer, de tørlagte voldgrave og gamle stengærder giver stedet 
en helt speciel og unik atmosfære. På Hovdala er der bestilt kaffe 
og kage til os i restauranten.

Det koster 150 kr. pr. person at deltage. Prisen dækker bus, 
frokost, entré og kaffe. Udflugten er åben for alle, uanset hvor 
man bor. Tilmelding er nødvendig til Helene W. Rasmussen på 
hra@km.dk eller 27 13 98 93. 

Husk gyldig billed-ID

DATO  Søndag den 18. juni, tilmeldingsfrist fredag den 9. juni

STED   Sæby og Gershøj kirke kl. 7.30. Hjemkomst ca. kl. 18.00
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MIDSOMMERGUDSTJENESTE 
i Herslev kirke

Er der noget, der rimer mere på sommer end jordbær? Det bliver 
ikke rigtigt sommer, hvis man ikke har haft tænderne i dette dejli-
ge, søde og saftige bær, og endnu bedre bliver det, når det lægges 
sammen med lagkagebunde og masser af flødeskum for derefter 
at nydes i godt selskab. Det bliver der lejlighed til, når vi drager 
over på den anden side af fjorden og holder midsommergudstje-
neste, efterfulgt af kaffebord, fællessang og jordbærlagkager.

DATO  Onsdag den 21. juni kl. 19.00

STED   Herslev kirke

SKÆRSOMMERNATS-
GUDSTJENESTE 

med Illeborg & Nussbaum

Lyndby kirke får i juni besøg af det musikalske par Laura Illeborg og 
Channe Nussbaum til skærsommernatsgudstjenesten.
 
Små 4 år efter debut albummet ”Illeborg & Nussbaum”, er Laura 
og Channe tilbage med det seneste udspil ”Månen Ligger På  
Gulvet”. Singlen fra albummet har allerede modtaget Thøger  
Olesen-prisen.
 
Teksterne på deres sange kredser om så forskellige emner som 
København, kærlighed, kviksølv, aftenbøn, Fanø og meget andet, 
der ligger Laura Illeborg og Channe Nussbaum på sinde.
 
Begge har i de seneste par årtier været særdeles aktive på den 
danske musikscene.
 
Channe Nussbaum har således både sunget poprock, Melodi 
Grand Prix og udgivet et soloalbum. Hun er dog mest kendt som 
vores fremmeste klezmer-sanger, en stil, hun med stor succes har 
dyrket i bands som Spielniks, Trio Klezmer og Klezmofobia, med 
hvem hun har turneret hele verden rundt. Hun besøgte sågar 
vores egen TRO - Økologisk kirkefestival sidste år med Trio Klez-
mer.
 
Laura Illeborg har for sin del markeret sig som solist i den  
melankolsk-melodiske ende af sangskrivergenren. Hun har været 
toneangivende inden for moderne dansk visemusik med fire for-
nemme modtagne soloplader samt en duo-plade med Jens Lys-
dal. Duoens debut album udkom i 2012 til stor begejstring fra 
både anmeldere og lyttere.

Med andre ord: Der er masser af gode grunde til at komme til 
skærsommernats-gudstjeneste i Lyndby.

DATO  Fredag den 16. juni kl. 23.00

STED   Kirke Hyllinge kirke

SENSOMMERMEDITATION 
OG DROP IN

Meditation & fællessang

Prøv begge ting på en smuk sensommeraften. Få rørt stemmebånd 
og sangmuskler og sæt dig så hen og slap af og lyt til en meditati-
on, der giver ro i krop og sjæl.

DATO  Onsdag den 16. august 
 Drop in kl. 20 – 21 og Meditation 21 – 22

STED   Lyndby kirke
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LAD HÅBET SLÅ ROD
Grøn gudstjeneste i Ryegaard park med efterfølgende 

foredrag af Connie Hedegaard

I år fejres det verden over, at det den 31. oktober er 500 år siden, 
at Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

En begivenhed, der blev startskuddet til hele hans reformatoriske 
projekt.

Fra 2008 er der netop i Wittenberg lidt efter lidt blevet plantet 
500 træer, som i bybilledet skal vokse og trives som grønne monu-
menter til minde om 500 års levende reformation. Og hvorfor nu 
det?

Jo, engang blev Luther selv spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik 
at vide, at jorden gik under i morgen: ”Så ville jeg plante et træ”, 
svarede han.

Det er den selvsamme tankegang, vi vil have fokus på og i bogsta-
velig forstand vil lade slå rod ved denne gudstjeneste i det fri. 

Rye og Kirke Sonnerup kirker er medlem af ”Grøn kirke”, en orga-
nisation, der har fokus på at indarbejde miljø og klima som en 
naturlig del af daglig tænkning og praksis.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et let trakte-
ment, og når vi har spist, vil forhenværende minister og EU-kom-
missær for klima Connie Hedegaard holde foredrag om ”Mens 
klimaforandringerne accelererer, skal der skabes fornuftige livsvil-
kår til stadig flere mennesker på Jorden. Det er den bundne opga-
ve, som menneskeheden skal løse. Hvem skal gøre hvad - og 
hvordan skal vi nå at handle i tide”? 

Medbring gerne en stol eller et tæppe.

NB!! I tilfælde af regn henlægges både gudstjeneste og foredrag 
til Kørestalden, der ligger ved Ryegaard gods.

DATO  Søndag den 27. august kl. 11.00

STED   Ryegaard Park, Munkholmvej 375, 4060 Kirke Såby. Parkering: Indkørsel til p-plads 200 meter øst for indkørslen til parken.
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SOMMERTUR TIL MALERGÅRDEN 
i Odsherred 

Malergården ligger smukt placeret for enden af en stenet markvej mellem bølgende 
bakker og ned til fjorden. Malergården blev bygget midt i 30’erne af billedkunstneren 
Sigurd Swane, som ønskede at flytte fra Hellerup og ud i landlige omgivelser, hvor 
landbrug, familieliv, kunst, natur og dagligdag kunne gå op i en højere enhed. 
Malergården er i dag museum, hvor man dels kan opleve rummene, som de var indrettet 
og blev brugt i familien Swanes tid, dels kan se værker af Sigurd Swane og af andre af 
Swane-familien. I hovedhuset kan man opleve den store spisestue, atelieret, den røde 
stue, havestuen, køkkenstuen, den blå stue, børnenes værelser og Valdemar Rørdams 
stue, ligesom man kan gå rundt i den meget smukke have. 

Der vil være rundvisning på Malergården, hvorefter vi spiser medbragte madpakker. 
Medbring selv madpakke og drikkevarer. 

Når vi har nydt haven og de skønne omgivelser, kører vi videre til ”Huset på Næsset” i 
Udby, hvor der vil være kaffe og kage.

Turen er åben for alle interesserede, uanset hvor man bor. Vi kører i private biler, og når 
du melder dig til, skal du sige, om du kan køre, eller om du ønsker kørelejlighed med en 
anden. Det koster 30 kr. for kørsel at deltage i turen, og beløbet går til benzin til dem, 
der kører. Tilmelding til Helene W. Rasmussen på hra@km.dk eller 27 13 98 93.

DATO  Torsdag den 13. juli

STED   Sæby præstegård kl. 10.00 og Gershøj kirke kl. 10.10. Hjemkomst ca. kl. 15.00

UDFLUGT
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SIGURD SWANE
Sigurd Swane var en af de store kunstmalere i 1900-tallet 
i Danmark. Han blev født tilbage i 1879, og fik et langt og 
aktivt liv og døde først i 1973. 

Som ung studerede han på Kunstakademiet i København 
og på Kunstnernes Frie Studieskoler. I 1903, som 24-årig, 
fik han for første gang billeder med på en udstilling i 
København, på Charlottenborgs Forårsudstilling.

I 1907 var han på studierejse til Paris, og det blev en tur, 
der blev afgørende for hans udvikling som kunstner. 
Her stiftede han bekendtskab med impressionismen og 
den måde, impressionisterne bruger farverne på. Det 
inspirerede ham til at bruge stærke farver, og han malede 
sine billeder med tykke grove penselstrøg. Sigurd Swane 
har især malet mange landskabsbilleder og portrætter. 
Han var en meget produktiv kunstner, der malede lige ind 
til det sidste. Foruden at male skrev han også digte og fik 
udgivet adskillige digtsamlinger.

Swane familien boede på Malergården fra midten af 
30’erne. I perioden fra 1947 til 1967 var familien på flere 
længerevarende rejser til Spanien og Portugal. Rejserne 
foregik i det hjemmelavede, rullende hus, ”Casambu”, et 
træhus, som de byggede på ladet af en gammel Bedford-
lastbil. Der har boet familiemedlemmer på gården frem til 
2011, hvor den sidste af sønnerne, Henrik Swane døde. 

© Sigurd Swane, Strandbred med to figurer, 1910, Statens Museum for Kunst, 
www.smk.dk, public domain

UDFLUGT
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KINGO OG OTTO BRANDENBURG 
Sara Grabow, Martine Madsen og Eva Skipper

De fleste danskere vil kunne synge med på Ingemanns I østen stiger solen op eller 
Grundtvigs Nu falmer skoven og mange andre salmer. Derfor har man med rette kaldt 
den unikke samling af salmer for den danske salmeskat.

Men vi har jo også den gamle danske sangskat, hvor de fleste vil kunne synge med på 
Skibet skal sejle i nat eller Når lygterne tændes.

Når vi har hyggeeftermiddag på Ammershøjparken plejehjem, oplever vi en stor lyst til 
at synge fra begge sangskatte.

Derfor vil vi ved en fælles gudstjeneste for de 6 sogne blande de to sangskatte. Til hjælp 
får vi besøg af en musikalsk pigetrio, Sara Grabow, Martine Madsen og Eva Skipper, der 
netop kalder sig Den Gamle Sangskat.

Så kom og syng med på blandt andet både Kingo og Otto Brandenburg til Drop in inden 
gudstjenesten og nyd en anderledes sensommergudstjeneste med sange og salmer fra 
begge skatte.

DATO  Søndag den 20. august drop in kl. 10-11 og gudstjeneste kl. 11-12

STED   Kirke Hyllinge kirke

© 2015 Tim Clements

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER
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BABYSALMESANG 
i Kirke Sonnerup

Onsdag den 6. september starter et nyt hold med babysalmesang 
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 skuespilleruddannel-
se en masse teateraktiviteter 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 babysalme-
sang i Kirke Sonnerup på hjemmesiden: www.troweb.org 

DATO  Onsdage fra 6. september til 1. november kl. 10.00 
 (dog ikke uge 42, skolernes efterårsferie)

STED   Kirke Sonnerup kirke

LØB DHL STAFET 
med Rye og Kirke Sonnerup kirker

Sidste år meldte Rye og Kirke Sonnerup kirker tre løbehold til DHL 
stafetten i København. Og vi havde en dejlig aftenstund sammen 
med løb og efterfølgende spisning i Fælledparken. 

Alle med tilknytning til de seks gamle Bramsnæssogne kan tilmel-
de sig: kirkegængere, præster, medarbejdere, menighedsrødder, 
kormedlemmer, enhver som hører til sognene…  

Man kan tilmelde sig som løber, men man kan også bare tage med 
som ”hepper”. Alle kan være med, og der er ingen krav om, hvor 
hurtigt man skal løbe de fem kilometer, som løbet er. 

DHL Stafetten 2017 finder sted i uge 35, og Rye & Kirke Sonnerups 
løbehold satser på at komme til at løbe tirsdag d. 29. august, hvor 
vi samles i Fælledparken kl. 17.00, og løbet skydes i gang kl. 18.00.

Og det er nu, du skal melde dig til hos organist Morten Skjoldan 
Petersen, email-adresse: msp@km.dk (tlf. 2651 5262). Tilmel-
dingsfristen er fredag d. 1. juli. Tilmelding helst på e-mail, da vi 
laver en fælles email-korrespondance for løbere og heppere. Men 
kontakt mig gerne, hvis du vil have flere oplysninger inden tilmel-
ding.

Så nu er det bare med at komme i gang med sommertræningen – 
og glæde sig til DHL stafetten d. 29. august!

DATO  29. august kl. 17.00

STED   Fælledparken i København

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER
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FÆLLESSPISNING OG 
MUSIKPOETISK FORESTILLING

Tid til at fødes 
tid til at dø 
tid til at høste 
og tid til at plante dit frø 
tid til at dræbe 
tid til at helbrede 
tid til at bygge op 
tid til at bryde ned

Sådan omtrent lyder det i Prædikerens bog i Det gamle Testamente. Prædikerens 
bog beskæftiger sig med emner som retfærdighed og mening; læren, eller moralen i 
skriftet er, at mennesker må være glade og finde lykken i livet. Det er en gave fra Gud. Et 
menneskes visdom får dets ansigt til at lyse. Lyset er dejligt, og det er godt for øjnene at 
se solen, siger Prædikeren.

Med inspiration i Prædikerens bog har Lotte Arnsbjerg, Torben Egeris og Pernille 
Carstens skabt en musikpoetisk forestilling med monologer, dialoger, sange og musik til 
fordybelse og eftertanke. Forestillingen består af 12 sange, der svarer til de 12 kapitler i 
Prædikerens bog - de er nutidige og aktuelle inspirationer af den gamle tekst.

Før forestillingen spiser vi sammen. Der vil være pastasalat og dertil gode økologiske 
pølser på grillen. Maden koster 40 kroner for voksne og 20 kroner for børn. Der vil være 
borde og bænke, tallerkener, glas og bestik.  Der kan købes drikkevarer. 

Tilmelding til mad til Helene på HRA@km.dk eller på telefon 27 13 98 93. Senest den 
12. juni.

 I tilfælde af regn er spisning og forestilling i Sæby kirke. 

DATO  Tirsdag den 13. juni

STED   Præstegårdshaven i Sæby præstegård. Spisning kl. 18.00, forestilling kl. 19.00

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER
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TRO 
– økologisk kirkefestival

Vi glæder os til at blænde op for TRO – økologisk kirkefestival for 
6. år i træk den første weekend i september i år. Det er ti sogne i 
henholdsvis Lejre provsti, Roskilde stift og Frederikssund provsti, 
Helsingør stift, der tilrettelægger og gennemfører festivalen 
i samarbejde med bl.a. lokale bylaug, skoler, institutioner og 
foreninger. Festivalpladsen, som ligger på marken nord for Sæby 
kirke, vil emme af liv og aktivitet, musik og mennesker. Der vil 
være hyggelige boder, spændende aktiviteter, gudstjeneste i 
det fri, udstilling og meget mere. 

Kirkerne holder økologisk kirkefestival for at sætte fokus på 
bæredygtighed, glæde over naturens goder og for at være 
med til at sige, at vi som mennesker må være opmærksomme 
på at bruge naturens ressourcer med omtanke. Vi vil være med 
til at formidle, at med kreativitet og opfindsomhed kan vores 
traditionelle måder at tænke, udnytte og arbejde på fornys, at 
gammelt og brugt kan blive til nyt. 

I festivalens logo indgår en grøn spire. Grøn er håbets farve, 
sådan har det altid været; grøn er naturens farve, god for øjet og 
for sindet. Grøn har en oplivende og livsbekræftende virkning 
på os som mennesker. Og spiren, den er tegn på liv, tegn på nyt 
liv, på liv der pibler frem; og bladenes placering på spiren, så de 
danner et kors, er symbol på tro, tro på at livet overvinder alt, at 
destruktive og livsødelæggende kræfter ikke skal sejre. 

Festivalen handler ikke om at pege fingre, men derimod om at 
pege på muligheder, have indslag til eftertanke, skabe rammerne 
for glæde og taknemmelighed for alt det, vi har og give os 
lyst til at passe på det. Og vi gør det, fordi Bibelen rummer en 
gennemgående opfordring og tilskyndelse til mennesker om at 
passe på den jord og natur, vi har at leve på, og de mennesker, vi 
er betroet at leve sammen med. Det er det, vi ønsker at udfolde 
ved at skabe rammerne for et godt fællesskab, gode oplevelser 
og med fokus på eftertanke og omtanke i vores ressourceforbrug.

DATO  Weekenden den 1.-3. september

STED   Festivalpladsen nord for Sæby kirke, Hornsherredvej 436

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER
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TIL KIRKEBOGEN

Døbte

KIRKE HYLLINGE

28.01 Thea Dagny Gade

11.02 Isabella Hilliger Hammel

11.03 Sebastian Duus Trier Ortmann

18.03 Filuca Aagesen Nielsen

18.03 Klara Sofia Friis-Hansen

09.04 Freja Andersen

22.04 Frederikke Kruse Grydelund

23.04 Emmeli Melina Petersen

KIRKE SONNERUP KIRKE

29.01 Storm Højbo Thoby

29.01 Laurits Højbo Thoby

29.01 Silje Nord Bejstrup

18.01 Agnethe Erica Nissen

15.04 Viola Skovgaard Frithiof

22.04 Theo Alfred Mollerup Klokhøj

22.04 Cecilie Lis Mollerup

SÆBY KIRKE

08.04 Ella Alice Elvamann

Viede

KIRKE HYLLINGE

22.04 Charlotte Høj og Kenneth Høj

Begravede

KIRKE HYLLINGE

31.01 Kaja Kirstine Hansen (fra Tårnby kirke)

02.02 Svend Aage Madsen

03.02 Astrid Marie Larsen

14.02 Per Salling Andreasen

30.03 Henrik Brink

21.04 Rita Langkjær

28.04 Astrid Ingeborg Sørensen

29.04 Inge Hulvej Riis

LYNDBY KIRKE

17.02 Inger Margrethe Jørgensen

08.04 Birthe Birkmann Madsen

RYE - KIRKE SONNERUP

14.01 Lise Jensen

19.01 Emma Caroline Henrichsen Aarøe

03.02 Viola Irene Nielsen

15.02 Kurt Schandorff

16.02 Anne Hansen Birk (fra Kirke Såby kirke)

23.02 Harald Valdemar Jørgensen  
(fra Margrethe kapel)

11.03 Poul Brinkmand Witzell  
(fra Margrethe kapel)

22.03 Verner Christiansen Sørensen

25.03 Bodil Larsen

25.03 Margit Alma Heidner Rasmussen

28.03 Sanna Bekmose

04.04 Søren Erik Hansen

GERSHØJ KIRKE

23.02 Per Kjær Jensen

07.04 Niels-Jørgen Johansen

SÆBY KIRKE

01.02 Erik Depner
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HVEM ER HVEM

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 Kirke 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@outlook.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

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 
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.

Graver 
FLEMMING BENGAARD
Mail: flemming4050@hotmail.com

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

Formand 
HELENE W. RASMUSSEN
Kirkevej 51, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 46 40 41 61

Kirkeværge i Sæby 
LEIF EILERTSEN
Strandbakken 2, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 21 69 73 80 

Kirkeværge i Gershøj 
NINA BØGH HVIDBERG 
Gershøjvænge 15, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 52 50 31 83

Kasserer
KIRSTEN KRISTENSEN
Stakhaven 6, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46 40 41 89

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

Gravermedhjælper i Sæby og Gershøj
BJARNE BAK
CHARLOTTE ANDERSEN

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

Organist i Sæby og Gershøj 
KLAUS FREDERIKSEN 
Tlf: 41 57 83 22

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 og 
fredag kl. 9:30-10:30
Mandag fri

Sognepræst
MIKELA RISUM
Borups Allé 251 A,2.tv.

2400 København NV

Tlf: 60 73 24 94
Mail: mirr@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. 9:00-9:30 
Mandag fri

Kirke Hyllinge & Lyndby Rye & Kirke Sonnerup Sæby & Gershøj

Sognepræst
HELENE WONSBEK RASMUSSEN
Hornsherredvej 430, Sæby 
4070 Kirke Hyllinge
Midlertidig adresse:
Kirkevej 51, 4070 Kirke Hyllinge

Tel: 46 40 41 61 
Mail: hra@km.dk

Træffes 
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9:00-10:00
Torsdag kl. 17:00-18:00
Mandag fri

Provst for Lejre Provsti 
og sognepræst 
LARS MUNCH
Bygaden 33
4070 Kr. Hyllinge

Tlf: 46 40 41 34  
Mail: lamu@km.dk

Mandag fri



GUDSTJENESTELISTE

SÆBY GERSHØJ KIRKE HYLLINGE LYNDBY RYE KIRKE SONNERUP

JUNI

Søndag d. 4
Pinsedag
10:30 HWR

Søndag d. 4
Pinsedag
10:00 MGM  

Søndag d. 4
Pinsedag
11:00 BS

Mandag den 5. 2. Pinsedag 8.30 RYEGAARD alle præster

Søndag d. 11
Trinitatis
10:30 HWR

Søndag d. 11
Trinitatis
9:00 HWR

Søndag d. 11
Trinitatis
10:00 LM  

Søndag d. 11
Trinitatis
11:00 LM

Fredag d. 16
23:00 MGM/LM

Søndag d. 18
SOGNEUDFLUGT se inde i bladet

Søndag d. 18
1.s.e. Trinitatis
9:30 BS

Søndag d. 18
1.s.e. Trinitatis
11:00 BS

Søndag d. 25
2.s.e. Trinitatis
10:30 HWR

Søndag d. 25
2.s.e. Trinitatis
9:30 MR

Søndag d. 25
2.s.e. Trinitatis
11:00 MR

JULI

Søndag d. 2
3.s.e. Trinitatis
10:30 HWR  

Søndag d. 2
3.s.e. Trinitatis
9:30 BS   

Søndag d. 2
3.s.e. Trinitatis
11:00 BS

Søndag d. 9
4.s.e. Trinitatis
10:30 HWR

Søndag d. 9
4.s.e. Trinitatis
9:30 MR   

Søndag d. 9
4.s.e. Trinitatis
11:00 MR

Søndag d. 16
5.s.e. Trinitatis
10:30 HWR

Søndag d. 16
5.s.e. Trinitatis
9:30 MR

Søndag d. 16
5.s.e. Trinitatis
11:00 MR

Søndag d. 23
6.s.e. Trinitatis
9:00 HBA

Søndag d. 23
6.s.e. Trinitatis
10:00 MGM

Søndag d. 23
6.s.e. Trinitatis
11:15 MGM

Søndag d. 30
7.s.e. Trinitatis
9:00 HBA

Søndag d. 30
7.s.e. Trinitatis
10:00 LM

Søndag d. 30
7.s.e. Trinitatis
11:15 LM

AUGUST

Søndag d. 6
8.s.e. Trinitatis
9:00 HBA

Søndag d. 6
8.s.e. Trinitatis
10:00 MGM  

Søndag d. 6
8.s.e. Trinitatis
11:00 BS

Søndag d. 13
9.s.e. Trinitatis
10:30 HWR  

Søndag d. 13
9.s.e. Trinitatis
10:00 LM   

Søndag d. 13
9.s.e. Trinitatis
11:00 LM

Onsdag d. 16
21:00 MGM 
20:00 Drop In 

Søndag d. 20
10.s.e. Trinitatis

10:00 Drop in og 11.00 gudstjeneste KIRKE HYLLINGE KIRKE  alle præster - den danske sangskat

Søndag d. 27
10.s.e. Trinitatis
9:00 HBA

Søndag d. 27
10.s.e. Trinitatis
10:00 LM

Søndag d. 27
10.s.e. Trinitatis
11:00 BS 
RYGAARD se side 23

SEPTEMBER
Søndag d. 3

12. s.e. Tinitatis
11:00 HALMKIRKEN

Søndag d. 3
12. s.e. Tinitatis
9:30 MR

HWR = Helene W. Rasmussen     LM = Lars Munch     MGM = Mette Griffenfeldt Merrald     BS = Birgit Svendsen     MR =  Mikela Risum   HBA = Henriette Brix Worm Andersen
 = Kaffe

Gudstjenester i Servicehuset kl. 11.00: 
Onsdag den 7. juni 
Onsdag den 12. juli

Hyggeeftermiddag i Servicehuset kl. 14-15:
Torsdag den 22. juni 
Torsdag den 27. juli 
Torsdag den 24. august

HUSK! 
Bestil kirkebil i god tid 

Ring på telefon 
46 75 75 75

AMMERSHØJPARKEN


