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Meld dig 
som indsamler!

Folkekirkens Nødhjælp
Brug et par timer i en god sags tjeneste og meld dig 
som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp, søndag 
den 11. marts 2018. Hør mere og meld dig som 
indsamler til indsamlingsleder Helene W. Rasmussen 
på telefon 27 13 98 93 eller hra@km.dk .

Konfirmationskjolearkiv
i Kirke Hyllinge præstegård

Mange gemmer den resten af livet, nogen giver den videre til yngre søskende, 
syr den om eller sælger den i den Blå Avis. Endelig er der nogen, der har 
henvendt sig til os for at høre, om vi er interesserede i at modtage brugte, 
brugbare konfirmationskjoler – og det er vi.

Hvert år er der familier, for hvem udgiften til en konfirmationskjole er meget stor, 
når der også skal bruges ekstra til selve festen. Derfor vil vi nu i Kirke Hyllinge 
præstegård lige så langsomt opbygge et konfirmationskjolearkiv, som alle ville 
kunne låne fra.

Så hænger der en konfirmationskjole derhjemme, som I gerne vil af med, så kom 
forbi eller ring på 46 40 41 34 eller mail på mgm@km.dk
 
Med venlig hilsen
Lars Munch og Mette Griffenfeldt Merrald

Dåbsklude 
– et minde om dagen

I løbet af de senere år er medlemmer af kirkelige 
klubber og strikkecaféer begyndt at strikke 
dåbsklude med kristne symboler som kors, hjerte, 
fisk, døbefont, anker, kirke eller skib. Dåbskludene 
bliver brugt i kirken til at tørre barnets hoved efter 
dåben og gives med hjem som et minde om dagen.  
Får man sit barn døbt i kirkerne i Lyndby, Kirke 
Hyllinge, Sæby eller Gershøj, er man heldig at få en 
helt særlig dåbsklud med hjem, som er syet af Inga 
Eliasen, som er medlem af menighedsrådet i Lyndby.

Susanne Juhl Thisted 
vikarierer for Lars Munch

I den kommende periode vil Susanne Juhl Thisted være vikar for sognepræst 
Lars Munch i Kirke Hyllinge og Lyndby. Vi har bedt Susanne præsentere sig selv:

Mit navn er Susanne Juhl Thisted, og jeg har fået fornøjelsen af at være vikar for 
Lars Munch i nogle måneder fremover. Jeg er 64 år og er egentlig gået på pension 
for et par år siden, men jeg har opdaget, at jeg savner arbejdet, og derfor er jeg 
glad for nu at få mulighed for at være vikar.
Jeg har været sognepræst i mange år, og mit sidste embede var i 4-sogns-
pastoratet Bjæverskov - Lide mark - Vollerslev - Gørslev i Køge provsti, hvor jeg 
var i 15 år.
Jeg er gift, har voksne børn og svigerbørn, samt tre (snart fire) små børnebørn. Jeg 
bor her i Hornsherred.
Jeg glæder mig meget til samarbejdet med kolleger, kirkebetjening og menighed.

Susanne Juhl Thisted kan kontaktes på 4015 7021 eller sjt@km.dk .

mailto:sjt@km.dk
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Menighedsmøde 
i Kirke Hyllinge kirke 

Efter gudstjenesten holder Kirke Hyllinge menig-
hedsråd menighedsmøde i kirken for alle, der har 
lyst til at være med. På mødet vil blandt andet 
menighedsrådets formand Lisbeth Grønberg 
fortælle om, hvad der er sket i det forgangne år, og 
hvilke planer, der er for 2018.

TID  Søndag den 28. januar kl. 11.00
STED Kirke Hyllinge kirke

Ammershøjparken
Datoer

Gudstjenester i Servicehuset kl. 11.00: 
Onsdag den 20. december 
Onsdag den 17. januar 
Onsdag den 7. februar 

Hyggeeftermiddag i Servicehuset kl. 14-15:
Torsdag den 14. december 
Torsdag den 25. januar 
Torsdag den 22. februar

Julehjælp
i Kirke Hyllinge og Lyndby 
Julen er glædens tid, men ikke for alle. Hvis man ikke 
har råd til at holde juleaften for sig selv og sin familie, 
kan glæden være svær at finde. Derfor hjælper 
menighedsrådene i Kirke Hyllinge og Lyndby lokale 
medborgere uden de store midler. 

Så har du brug for en julekurv, eller kender du måske 
en, der kunne trænge til noget hjælp til julemaden, 
så henvend dig til sognepræst Mette Merrald på  
tlf. 46 40 41 34 eller mgm@km.dk. Helst inden den  
15. december.

Spørgeskema

Magasinet TRO ønsker at undersøge hvor mange, der læser vores blad, 
og hvad I læser i det.
 
Derfor vil vi gerne opfordre jer til at bruge et par minutter på at svare 
på nedenstående spørgsmål – enten på selve indstikket, der så kan 
afleveres i præstegårdene, eller I kan gå ind på vores hjemmeside 
Troweb.org og besvare spørgsmålene der.

Hvis I har spørgsmål angående denne undersøgelse, så ring endelig til 
os præster.
 
På forhånd tak.
 
 

Hvilket sogn bor du i? 

Hvor gammel er du? 

Hvilket køn?       mand   kvinde

Kender du kirkebladet?      ja   nej

Hvad læser du i det? 

  Artiklerne

  Kalenderen

  Listen over de døbte, viede og døde

  Gudstjenestelisten

  Hvem er hvem

  Hele bladet

Er der noget du savner i bladet. Skriv gerne kommentarer – ris og ros:

5
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Ved Helene W. Rasmussen

Samtale fremmer 
forståelsen 

”Der skal blive lys”, sagde Gud, og det blev 
der, ”der skal være en himmelhvælving”, 
sagde Gud. Og sådan blev hele vores 
ordnede verden til med jord og himmel, 
land og vand, nat og dag, dyr, planter og 
mennesker ved, at Gud talte det frem. 
Sådan fortælles der i Bibelen. Ord 
skaber, hvad de nævner, kalder vi det. Og 
den bibelske fortælling er menneskers 
italesættelse og formulering af deres tro 
på, at Guds ord har en sådan vægt og 
styrke, at de kan kalde en verden frem af 
ingenting. Spørgsmålet er nu, om det er 
naivt eller raffineret at tænke og tro sådan 
om Gud, om ords styrke, vægt og magt. 

I dag, hvor der er gået nogen 1000 år 
siden, mennesker formulerede denne tro 
og forklaring om verdens tilblivelse, ved vi 
sandt nok mere og andet om, hvordan det 
nok er gået til, selvom svaret på, hvordan 
det hele blev sat i gang, stadig lader vente 
på sig. Og vender vi blikket væk fra, om det 
virkelig kan passe, at det gik sådan for sig, 
til den tro og tillid til, hvad ord formår og 
kan, der ligger i fortællingen, så er der i den 
noget, vi kan nikke genkendende til. 

Også vi kan opleve, at der er en kaotisk 
forvirring af tanker og hændelser, eller at 
der af tågede, uklare fornemmelser kan 
vokse en ordnet verden frem. Det kan ske, 
når vi sætter ord på, hvad der rører sig i os i 
en god samtale, der er båret af lydhørhed, 
forståelse, imødekommenhed, og af gode 
spørgsmål, der forløser nye synsvinkler og 
perspektiver. 

Vi kan tale os til forståelse og indsigt, 
simpelthen fordi der er forskel på selv 
at gå og tænke over en problemstilling 
og så at tale med et andet menneske om 
det. Gennem samtalen får vi en dybere 
forståelse af, hvad der rører sig i os og i 
vores verden, af hvad der er vigtigt for os 
i vores liv. Vores overvejelser får en anden 
vægt og betydning, når vi har sagt dem højt 
til et andet menneske. 

I den gode samtale kan man afprøve 
synspunkter, tale sig til klarhed over, 
hvad man egentlig mener og står inde 
for. Selvfølgelig kan egne refleksioner og 
overvejelser også lede til forståelse og 
erkendelse. Men det er nok med tanker 
som med at finde vej i en fremmed by uden 
kort, man kommer nemt til at gå i ring. Ved at 
dele vores tanker med et andet menneske, 
som ser tingene fra andre vinkler end vi 
selv, kan samtalen føre til nye indfald og 
indsigter, og den gode samtale kan måske 
ligefrem forstørre vores verdensbillede ud 
over, hvad vi selv er i stand til at tænke os 
frem til. Den gode, reflekterede samtale er 
åben og båret af tillid og fortrolighed. Den 
vil ikke bringe samtalepartneren et bestemt 
sted hen, har ikke et bestemt mål, men 
følger nysgerrigt, nænsomt, hensynsfuldt 
– og nogen gange udfordrende – på vej, 
og gør samtalepartnernes verden større, 
dybere, rigere. Johan Georg Preisler  

Dansk, 1757 - 1831
Jesu Samtale med 
den samaritanske 

Quinde ved Iacobs 
Brönd, (1780).
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Q:  Hvad gør man, hvis man har behov for at tale med en 
præst?

Det er min erfaring, at hvis man ønsker at komme i kontakt, så 
sender man mig en mail eller ringer mig op, så jeg er sikker på, 
at der er plads i kalenderen. Det sker også, at folk møder op ved 
min dør, hvis de er i akut nød eller krise. Det sker ikke så sjældent, 
når man bor på stedet (præstegården). Det kan typisk være sidst 
på eftermiddagen eller om aftenen, når lægehuset, psykologen 
eller psykiateren har lukket, og man har det virkelig dårligt. Så 
tænker man måske ”Hvor kan jeg henvende mig? Man kan måske 
henvende sig til præsten”. Det har jeg været ude for mange gange 
i de år, som jeg har været præst.

Men som regel mailer eller ringer de fleste forinden og beder om 
en samtale. 

Q:  Hvad kan man tale med sin præst om? 
Man kan tale med sin præst om hvad som helst, der ligger én på 
sinde. Det kan være problemer af hverdagskarakter, som man har 
gået og tumlet med f.eks. om ens børn. 

Alle taler med præsten i forbindelse med dåb, bryllup og 
begravelser. Men man kan altid få en samtale med 

en præst, hvis man har behov, ikke?

Det kan man i den grad, og det er der også mange, der benytter 
sig af. En præst er til rådighed for de mennesker, som har 

brug for at snakke med en. 

Af Mikela Risum

Det kan også være problemer af mere eksistentiel karakter ”Hvad 
vil jeg med mit liv? ” 

Måske er det aktualiseret af, at der er sket en alvorlig begivenhed i 
ens liv, hvor man har mistet én, man elskede. Det kan også være, at 
man har været igennem en skilsmisse, overvejer at blive skilt, eller 
at ens mand eller kone er gået fra én. 

Samtalen kan også handle om sygdom. Måske har man fået en 
alvorlig sygdom eller lever med en kronisk sygdom. Så kan det 
være rigtig svært at få en tilværelse til at hænge sammen.

Q:  Kan børn og unge også komme til samtale?
Ja, det sker også. Jeg har haft sjælesorgssamtaler med børn og 
unge, der har mistet søskende og derfor havde behov for at snakke 
om det. Så har jeg sat dem sammen med andre unge i samme 
situation, så de kunne snakke sammen og med mig. Det har været 
en værdifuld oplevelse for dem at opleve, at de ikke var alene i 
verden; at der var et andet ungt menneske, der stod i samme sorg 
som dem. 
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Q:  Hvornår skal man tale med en præst, og hvornår skal man 
tale med en psykolog eller terapeut?

Jeg har stor respekt for andre faggrupper. De laver et meget fint 
stykke arbejde. 

Jeg kan godt have samtaler med en person, der sideløbende 
snakker med en psykolog eller psykiater. Måske har jeg ved 
første samtale vurderet, at her er et menneske, som måske 
lider af depression, og hvor der derfor er brug for læge- eller 
psykologhjælp ved siden af. Da har jeg selvfølgelig ikke sluppet 
dette menneske, men anbefalet at kontakte egen læge. En meget 
dyb depression kan man ikke tale sig ud af med en præst, der skal 
man også have anden faglig hjælp. Men sideløbende kan man 
godt have samtaler af en mere eksistentiel karakter, som er dukket 
op i løbet af denne depression. 

Det er også sket, at jeg hurtigt ved en samtale har fornemmet, at 
denne person måske lider af skizofreni eller har en akut psykose, og 
så ville det være uprofessionelt af mig at tale med vedkommende 
uden, at han eller hun også fik lægelig hjælp.  

Q:  Hvad kan du som præst tilbyde i en samtale?
Det, jeg som præst og sjælesørger kan, er sjælesorg. Sjælesorg 
kommer fra det tyske ord, Seelsorge, som betyder omsorg for 
sjælen. 

Min omsorg for sjælen, og derfor måden jeg som præst holder 
samtalen på, tager altid udgangspunkt i, at vi er tre tilstede – 
personen, mig og Vorherre. 

Samtalen begynder med det, der ligger personen på sinde. Jeg 
har læst meget om emnet igennem årene og også taget en master i 
sjælesorg, og derved hentet inspiration bl.a. fra Søren Kierkegaard 
og hans tanker om, hvordan man opbygger et menneske, og om 
hvordan man skal tale med et menneske. Kierkegaard siger f.eks., 
at man skal møde et menneske der, hvor det menneske er i hans 
eller hendes tilværelse. Lytte ind til, hvor vedkommende er lige 
nu. 

Derudover taler han også om, at et menneske er en syntese, et for-
hold af modsætninger: endelighed og uendelighed - timelighed 
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indtil nu. Det, at vi har Gud med i vores liv, betyder mulighed for, 
og frihed til, at forholde os til det, der er sket, og dermed måske 
komme videre. Gud gir os nye muligheder hver dag, som det er op 
til os med vore evner og kræfter at prøve at gribe. 

Det er det, jeg forsøger at gøre personen opmærksom på i sjæle -
sorgssamtalen og på den måde opbygge mennesket. Jeg for-
udsætter, at dette menneske er båret af Guds kærlighed, og det er 
med det udgangspunkt, jeg holder samtalen. Det skulle gerne få 
min samtalepartner til at føle sig løftet, så han eller hun får lyst til at 
give sig i kast med tilværelsen igen.

Q:  Du har som præst tavshedspligt. Hvad betyder det?
Præster har den mest omfattende tavshedspligt sammenlignet 
med alle andre erhverv. Der er få undtagelser, som giver os lov til at 
bryde den. Det gælder, når den, vi taler med, er til fare for sig selv 
og vil begå selvmord. Da må vi overveje at bryde tavshedspligten. 
Men ellers er tavshedspligten total.

Heldigvis er det aldrig sket, men hvis en person kom og fortalte 
mig, at vedkommende havde været skyld i et andet menneskes 
død, så må jeg som præst aldrig fortælle det videre. 

Q:  Er der samtaler, du ikke ville tage?
Nej, jeg vil tage alle samtaler. Jeg kan ikke forestille mig andet. 
Skulle situationen vise, at det ingen veje fører hen, så vil jeg 
henvise til andre.

Q:  Undersøgelser viser, at der på landsplan bliver flere og 
flere, der bruger præsten som samtalepartner. Hvorfor tror 
du, at det er sådan?

Det tror jeg, der kan være flere grunde til. Der er sket noget med 
præsterollen i de senere år, som kan skyldes en mere åndelig søgen. 
Det føles ikke længere mærkeligt at opsøge en præst. Igennem 
de 32 år jeg har været præst, har jeg oplevet forandringen. Fra at 
skulle forsvare og nedtone kirken tilbage i 80´erne, er der i dag 
sket et skifte. Folk har knap så mange fordomme om præsten og 
kirken, så vi mødes på lige fod. Og så har det måske også noget at 
sige, at det er gratis at gå til præsten - selvfølgelig! 

Q:  Behøver man at være medlem af folkekirken for at tale med 
præsten?

Overhovet ikke. Jeg spørger aldrig, om folk er medlem eller ej, når 
de ringer til mig. Alle kan få en samtale.

og evighed - nødvendighed og frihed. Altså en sammensætning af 
det, vi har arvet og er blevet præget af i vores tilværelse, og så af 
det andet, det evige, at vi er et Guds barn.

Efter Kierkegaards opfattelse er selve det at være menneske en 
opgave eller et projekt, et livslangt projekt. Et problem, der skal 
løses. ”Et menneske er et forhold, der forholder sig til sig selv”, 
skriver han i Sygdommen til Døden fra 1849. Det betyder, at vi, i 
modsætning til alle andre levende væsener, kan se os selv udefra 
og dermed forholde os til, hvem vi er, og hvad vi gør.

Dyr og planter er bare, hvad de er. De kan ikke overveje, hvad de 
gør, og hvorfor de gør det. Derfor er de heller ikke hverken en 
opgave eller et projekt for sig selv. Vi mennesker kan eksistere og 
stå uden for vores væren og se på os selv, samtidig med at vi har en 
vis frihed til at skifte kurs.

Det er det, der er på spil i en sjælesorgssamtale. Her er mennesket 
sig selv og noget andet og mere end sig selv, for Gud er med. Vi 
er ikke fastlåst af arv og miljø eller af de dumheder, vi har begået 

“Vi mennesker kan eksistere, 
stå uden for vores væren, og 

se på os selv, samtidig med 
at vi har en vis frihed til,  

at skifte kurs.”
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Når vi føler os presset og tynget af bekymringer, så hjælper 
det stort set altid at lette vores hjerte til nogen. At have et 
andet menneske ved sin side, der lytter og rummer det, som er 
svært. Det kan gøre en stor forskel. Måske har man familie eller 
venner, som kan være den person, men for nogen er der ingen 
til at udfylde den plads. Det gælder mange af dem, der er på 
institutioner, og som føler sig isoleret og alene. Folkekirken har 
derfor ansat hospitalspræster og fængselspræster til at møde 
behovet dér, hvor den enkelte måske ikke har andre at vende 
sig til. 

Den samme situation befinder mange flygtninge sig i på asyl-
centrene rundt om i landet. Derfor har folkekirken beslut-
tet, at det også skal være muligt for flygtninge uanset tro og 
nationalitet at tale med en præst, der ser og lytter til, hvad der 
ligger dem på hjerte. 

Den opgave har været en del af min præstegerning de seneste 2 
år, hvor jeg har haft min ugentlige gang på Avnstrup asylcenter. 

Det kan måske overraske, at det ikke kun er kristne flygtninge, 
der benytter sig af tilbuddet for at møde præsten som samtale-
partner. Det gør andre trosretninger også. Jeg tror, at det 
skyldes et grundlæggende behov for at blive set og mødt 
som et værdifuldt og ønsket menneske. Det har vi alle uanset 
baggrund og tro. 

Det behov forstærkes på et asylcenter, hvor man ikke ved, om 
man får lov at blive eller bliver sendt retur, og den uvished 
tynger mere end noget andet. 

Troen på at livet bliver godt igen ligger ofte på et meget lille 
sted. Derfor er den vigtigste opgave for mig som præst at lytte. 
Det er ikke for ingenting, at vi mennesker er skabt med to ører 
og en mund. Det er først, når vi lytter til det andet menneske, 
at vi for alvor møder det, dér hvor det er, og derpå kan prøve 
at forstå den lidelse og smerte, som samtalen ofte tager 
udgangspunkt i. 

Jeg bliver indimellem spurgt, om jeg kun er præst for de kristne, 
og hvis ikke - om det er problematisk at være samtalepartner 
på tværs af trosretninger. Dertil plejer jeg at svare nej. Jeg taler 
med alle dem, der ønsker det. Som præst er jeg en ressource 
på lige fod med psykologer og terapeuter, der står til rådighed 
for samtaler, og jeg er altid blevet mødt med respekt og 
hjertevarme, uanset hvem jeg har talt med. 

Samtalerne kan være alt fra småsnak til de svære samtaler om 
krig, flugt og traumer, som bringer eksistentielle temaer op. 
De samtaler hører alle ind under det, vi kalder sjælesorg. For 
vælger man at tale med en præst fremfor en psykolog, så får 
man troens perspektiv med. 

Det kan være en udfordring, at jeg som præst ikke kan være 
forkyndende eller holde gudstjeneste på asylcenteret, men 
sjælesorg kan også være at holde den anden i hånden og 
kunne rumme at være i stilheden. Især fordi sproget har 
været - og til stadighed er - en barriere. Det er min erfaring, at 
næstekærligheden taler sit eget sprog i nærværet, og Gud er 
tilstede i sjælesorgen. Det mærker jeg ofte, når ordene slipper 
op for den anden, og tårerne får frit løb.

Som præst har jeg tavshedspligt om det, jeg lytter til i mine 
samtaler. Men jeg har fået lov at dele nogle tanker fra en kvinde -
lig asylansøger, der bor på Avnstrup. 

Jeg spurgte hende, om det har gjort en forskel at få besøg af 
præsten på de asylcentre, som hun har boet på, foruden den 
psykologhjælp hun får igennem Røde Kors. 

Dertil svarede hun: ”Ja, jeg får det bedre. Når jeg taler med 
præsten, så mindes jeg om, at jeg har Gud. Jeg ikke er alene”. 

Det, at tale med en, der lyttede til hendes livshistorie, og kunne 
give hende noget lys i det håbløse mørke, som hun indimellem 
sank ned i, betød alt. Det gør det stadig. 

Hun plejede at være en flittig kirkegænger i sit hjemland - 
særligt ved juletid - men her kræver det mere, end hun orker, 
at komme hen i kirken. Derfor er mine ugentlige besøg på 
asylcenteret en stund, hvor kirken ganske enkelt kommer til 
hende, og det er hun meget taknemmelig for.  

Denne kvinde er bare en af mange skæbner, som bor på 
landets asylcentre. Fremtiden er uvis, men her og nu eksisterer 
muligheden for at bringe lys og håb, der hvor det mangler 
mest. Og det tror jeg, at sjælesorg kan. Måske tynger og 
smerter hjertet en smule mindre for hver gang, der lyttes og 
deles. Det er i hvert fald mit håb som præst, samtalepartner og 
medmenneske på et asylcenter. 

For hver samtale tæller.
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“Troen på at livet bliver godt igen ligger 
ofte på et meget lille sted.”



“Vi kan være 
der gennem 
kriserne” 
Interview med korshærspræst 
Anne Kathrine Clausen
Af Mette Griffenfeldt Merrald

TEMA

14



15

TEMA

Q:  Hvad gør man, hvis man har brug for 
at tale med dig?

Så tager man fat i mig i varmestuen og sig-
er: Jeg vil godt lige tale med dig. Ofte er 
der tale om et her og nu-behov, for mange 
af de mennesker, der kommer i varmestu-
en, kan have svært ved at strukturere deres 
liv. Derfor er det vigtigt, at jeg er der, når de 
har brug for det, og det fine er, at de bruger 
mig.

Q:  Hvad kan man tale med dig om?
Alt mellem himmel og jord. Nogle vil gerne 
synge salmer, læse i Bibelen eller bede 
sammen. Men vi kan også tale om det, der 
trykker i livet. Der er flere, der bruger mig, 
fordi jeg har tavshedspligt, og så kan de 
fortælle ting til mig, som de ønsker, at andre 
ikke skal vide. De kan tale om personlige 
problemer, eller hvis de mister nogle, de 
holder af, som de måske ikke har kontakt til 
mere. De bliver også tit oprevne over det, 
der sker i verden – over kriser eller terror.

Q:  Hvornår skal man tale med en præst, 
og hvornår skal man tale med en 
psykolog eller terapeut?

Det er sket, at jeg har spurgt til, om medicin 
[psykofarmaka] kunne være en hjælp, 
og det er blevet afvist. For nogen har det 
også stor værdi bare at tale med en, der 
er kristen, fordi de oplever, at man tager 
mødet med det onde alvorligt på en anden 
måde. 

Q:  Hvad kan du som præst tilbyde i en 
samtale?

Først og fremmest kan jeg tilbyde dem 
tavshedspligten, og det er vigtigt. Det er 

faktisk det vigtigste for nogle af dem, der 
kommer til mig. Og så kan jeg bede: Frie 
bønner. Jeg kan huske et tilfælde, hvor jeg 
foreslog bøn, og min samtalepartner slog 
en høj latter op og afviste med det samme, 
at det var noget. Det sjove var, at der i den 
latter også lå en forløsning – nøjagtigt 
tilsvarende den forløsning, som en bøn 
kunne have givet. 

Q:  Du har som præst tavshedspligt. 
Hvad betyder det?

Det betyder, at jeg ikke deler med andre, 
hvad jeg hører. Heller ikke med mine 
kolleger i varmestuen. Jeg har hængt en 
seddel op i varmestuen, hvor der står, at 
jeg har ubetinget tavshedspligt, og det er 
utrolig vigtigt i kontakten med dem, der 
kommer der. De henviser selv til, at jeg jo 
ikke må sige det videre, de fortæller mig. 
Mine kolleger i varmestuen har bekymret 
sig om, om jeg går rundt med en viden, 
som er for tung at bære alene, men jeg får 
supervision. Derudover tænker jeg som 
præst, at Gud også bærer med. Nogle 
historier kan være frygtelig tunge, men jeg 
er ikke alene om dem. Jeg har også et sted 
at vende mig hen, og én, jeg kan bede om 
at bære med, nemlig Gud.

Q:  Er der samtaler, du ikke vil tage?
Hvis jeg vurderer, at der er noget usundt 
på spil i relationen som udslag af psykisk 
sygdom, som kommer til at vedrøre min 
person. Altså hvis min person bliver 
genstand for vedkommendes svære 
følelser. Det er tilfældet i fænomenet 
projektion, hvor den anden har svært ved at 
håndtere egne følelser og derfor tillægger 

min person disse følelser (enten stærkt 
negative eller positive). I sådanne tilfælde 
vil projektionen stå i vejen for, at jeg reelt 
kan være en hjælp i samtaler. Det er altid en 
vurderingssag. Altså om det er godt eller 
skidt for den enkelte, og så drejer det sig 
også i høj grad om grænsesætning fra min 
side, og det er jeg i stadig proces med at 
blive bedre til.

Q:  Undersøgelser viser, at der på 
landsplan bliver flere og flere, der 
bruger præsten som samtalepartner. 
Hvorfor tror du, det er sådan? 

Folk er nok blevet mere opmærksomme 
på, at præsten er der. Det bliver nok også 
endnu mere nu med fx Herrens veje. Som 
præster kan vi tilbyde noget andet, end en 
psykolog kan. Vi har ikke som mål at hjælpe 
folk et eller andet sted hen. Vores opgave 
er bare at være sammen med folk i det, de 
nu står i. Derudover har vi skriftemålet og 
syndsforladelsen. Vi kan være der gennem 
kriserne, og vi kan lægge frem for Gud, 
hvad der er svært. Her er bøn igen en rigtig 
god ting at kunne bruge.

Magasinet TRO har mødt Anne Kathrine Clausen 
i forbindelse med vores emne om samtaler med 
præsten. Anne Kathrine Clausen er korshærspræst 
i Holbæk og har derfor sin gang i varmestuen.



JUL

Kirke Sonnerup 
Første søndag i advent holder vi 
traditionen tro familiegudstjeneste i 
Kirke Sonnerup kirke, hvor vi tænder det 
første lys i adventskransen, og kirkernes 
børnekor medvirker.

Efter gudstjenesten tænder vi byens 
juletræ, og menighedsrådet serverer varm 
kakao og lidt godt til ganen.

DATO  Søndag den 3. december kl. 14.00
STED  Kirke Sonnerup kirke

Lyndby
I samarbejde med Lyndby bylaug 
begynder vi adventstiden med en 
julesangsgudstjeneste for børn og barnlige 
sjæle. Efter gudstjenesten går vi alle 
samlet ned og tænder juletræet i Lyndby.

DATO  Søndag den 3. december kl. 15.00
STED  Lyndby kirke

Gershøj 
Advent emmer af hygge, levende lys, 
sammenkomst, fællesskab. I Gershøj kirke 
tænder vi lys i decembermørket med 
Lucia-optog og Trollekoret, der synger. 
Efter gudstjenesten kan man købe glögg 
og æbleskiver uden for kirken, julemanden 
kommer og tænder det flotte juletræ, og 
der er godteposer til alle børn.

DATO  Søndag den 3. december kl. 15.00
STED  Gershøj kirke
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I år har vi i Kirke Sonnerup kirke fornøjelsen af at holde juleguds-
tjeneste sammen med Walburris spejderne.

Efter gudstjenesten serverer spejderne saft, kaffe og æbleskiver.

DATO  Søndag den 3. december kl. 11.00
STED  Kirke Sonnerup Kirke

Spejderjul  
I Kirke Sonnerup kirke



JUL

Vi holder gudstjeneste, hvor vi synger mange af de julesalmer,  
som vi ellers aldrig når og tilmed dobbelt så mange som til en 
normal gudstjeneste. Den tradition er over 50 år gammel i Kirke 
Hyllinge sogn og hører julen til.

DATO  Søndag den 10. december kl. 10.00
STED  Lyndby kirke

DATO  Søndag den 17. december kl. 10.00
STED  Kirke Hyllinge kirke

med Skibbykoret og Motetkoret
Julen er traditionernes tid. Og julesangaftenen i Kirke Sonnerup 
kirke vil emme af julehygge og gode traditioner. Motetkoret 
medvirker, og har igen i år inviteret Skibbykoret til at være med. 
Korene synger et par sange hver og et par stykker sammen. 
Herefter stemmer vi alle i med julens sange og salmer. Kaffe, 
kage og levende lys vil være med til at skabe den gode stemning, 
og sidst men ikke mindst vil sognepræst Birgit Svendsen endnu 
engang fortælle den muntre historie om Hans Peters jul.

DATO  Torsdag den 14. december kl. 19.30
STED  Kirke Sonnerup kirke 

De ni læsninger
Der er lagt op til en flot begivenhed for hele familien på 3. søndag 
i advent med denne musikgudstjeneste. Det hele indledes med 
Luciaoptog og sang ved Børne- og Ungdomskoret. Herefter 
følger De ni læsninger. Læsningerne er fra Bibelen og i julens 
tegn, og oplæsningen foretages af både voksne og unge fra årets 
konfirmandhold.

Tre forskellige ensembler synger og spiller imellem læsningerne: 
Motetkoret, Vokaltrioen samt Klavertrioen. Og selvfølgelig skal vi 
også synge nogle af julens dejligste salmer akkompagneret af orgel, 
violin og cello. Efter gudstjenesten byder kirken på småkager samt 
en kop gløgg eller saftevand.

DATO  Søndag den 17. december kl. 14.00
STED  Kirke Sonnerup kirke

Christmas Carols og udstilling i 
Sæby kirke 3. søndag i advent
Sæby kirke vil denne søndag være flot udsmykket med ting 
lavet af elever fra 3. til 6. klasse, der har været med til Billedkunst 
i kirken. 

Vi skal synge nogen af julens gode Christmas Carols, og høre en 
god historie. Der er kaffe og julekager. 

DATO Søndag den 17. december kl. 16.00
STED  Sæby kirke 

uleaften 
   i stalden 

For fjerde år i træk må vi undvære Rye Kirke, når vi skal 
fejre julegudstjeneste. Kirken er fortsat lukket på grund af 
reparation og istandsættelse.

Da tiden kom og Jesus skulle fødes, var der ikke plads andre 
steder end i stalden i Betlehem. Så når vi nu ikke kan fejre jul 
i kirken, må det mest oplagte sted være i en stald.

I samarbejde med godsejer Johan Scheel og Ryegaard Gods 
holder vi derfor to gudstjenester juleaftensdag i den smukke 
Kørestald fra 1656, der ligger i parken ved Ryegaard Gods.

I år har vi sørget for siddepladser – forhåbentlig til alle!

For dem, der kommer i god tid, byder vi på en kop varm kaffe 
i Brandsprøjtehuset ved siden af kørestalden.

Salmesangen ledsages af organist Nina Frederiksen og Lars 
Frederiksen på tværfløjte.

DATO Søndag den 24. december kl. 14.30 og kl. 16.00
STED Kørestalden, Munkholmvej 375, 4060 Kirke Såby. 
PARKERING Indkørsel til p-plads 200 meter øst for ind-
kørslen til parken.
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NYTÅR

Nytår i Kirke Hyllinge
Vi indleder nytårsfesten i kirken, hvor vi byder 
på nytårssalmer, nytårsprædiken og ikke mindst 
musikledsagelse af Michael Mølhede på trom-
pet. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet 
på et glas champagne og kransekage i våbenhu-
set. Vi glæder os til at se dig!

DATO  Søndag den 31. december kl. 15.00
STED  Kirke Hyllinge kirke 

Nytår i Kirke Sonnerup
Nytårsaftensdag tager vi afsked med det gam-
le år og byder det nye år velkommen. Organist 
Morten Skjoldan Petersen vil lade orglets toner 
bruse ekstra festligt og efter gudstjenesten byder 
menighedsrådet på champagne og kransekage.

DATO Søndag den 31. december kl. 15.30
STED  Kirke Sonnerup kirke

Nytår i Gershøj
Nytårsmorgen har sin egen forunderlige stilhed. 
Efter nattens bulder og brag, raketter og krudt 
samler vi os i kirken i al ro og stilfærdighed og hil-
ser det nye år velkomment i eftermiddagsskum-
ringen. Det føles godt at komme ind i kirkens 
rene rum og være til stede i en times eftertænk-
somhed. Vi slutter af med at ønske hinanden 
godt nytår med et glas bobler og kransekage.

DATO Mandag den 1. januar kl. 15.30
STED  Gershøj kirke

Nytårsbrunch
Vi byder det nye år velkommen i kirken med nyt-
årsbrunch. Som sædvanlig begynder vi i kirken 
med en andagt og fortsætter derefter ned i præ-
stegården med brunch og nytårssange. Så nåede 
du ikke i kirke nytårsaftensdag, eller kan du bare 
ikke lade være med at komme, så vil der være en 
sidste mulighed for at ønske hinanden godt nytår 
med gudstjeneste, sang og et glas champagne.

DATO Fredag den 5. januar kl. 9.00 
STED  Kirke Hyllinge kirke og præstegård
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EFTERKLANG  
En fyraftensstund med ro og fordybelse

Synes du også, at det hele ind i mellem går lidt for hurtigt – at det 
kunne være rart bare en gang imellem at standse op og mærke 
roen sænke sig?

Efterklang er en fyraftensstund, hvor kirkens rum giver mulighed 
for ro og fordybelse. Vi mødes og synger et par salmer sammen og 
siger Vorherre tak for denne dags mulighed. Tempoet er sat ned.
Det er tid til at  ”klinge af” efter dagen og det, den bragte.

Det hele varer en tyve minutters tid, så der er tid nok til at nå hjem 
og sætte kartoflerne over.

DATO  Onsdage den 6. december, 3. januar og 7. februar kl. 17.00

STED   Kirke Sonnerup kirke

SUTTER OG SALMER  
I Kirke Hyllinge kirke

Vi holder Sutter og salmer i Kirke Hyllinge 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 glæ-
der os meget til at komme i gang igen med nye hold.

I skal bare melde jer til hos Mette Griffenfeldt Merrald på mail 
mgm@km.dk eller telefon 46 40 41 34.

DATO  Hold 1: Onsdage den 10. januar, 17. januar, 24. januar,  
 31. januar, 7. februar kl. 10.15 – 11.00 
 Hold 2: 14. marts, 21. marts, 4. april, 11. april, 18. april   
 kl. 10.15 - 11.00
STED   Kirke Hyllinge kirke

BABYSALMESANG 
I Kirke Sonnerup

Onsdag d. 31. januar 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 skuespilleruddannelse en mas-
se 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.dk 

DATO  Første gang onsdag den 31. januar kl. 10.00

STED   Kirke Sonnerup kirke

CAFÉEFTERMIDDAGE 
Med tid til snak og hyggeligt samvær.

Tag strikketøjet eller et andet håndarbejde med til Caféeftermid-
dag og nyd det gode og hyggelige selskab. Der er altid kaffe på 
kanden.

DATO  Hver onsdag kl. 13.00 - 16.00

STED   Bylaugshuset, Tingstedet 6 i Sæby
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DROP IN! 
Sang inden gudstjeneste

Det har stille og roligt vist sig at være en rigtig god ide at mødes en time før udvalgte guds-
tjenester og varme stemmerne op sammen. Vi synger salmer, gospelsange og alt muligt 
blandet, og alle er meget velkomne.

Det er hyggeligt og sjovt og en god måde at være sammen på. Koret ledes af vores kirke-
sanger Miriam Jul Rasmussen og vores organist Dan Hemmer.

Vi har valgt at lægge Drop in i forbindelse søndagsgudstjeneste og en aftenmedita tion.

DATO  Onsdag den 17. januar kl. 20.00 - 21.00 
STED   Lyndby kirke

DATO Søndag den 11. februar kl. 10.00 - 11.00
STED Kirke Hyllinge kirke

VINTERMEDITATION
I Lyndby kirke

Meditationsgudstjenesterne har været godt besøgt og meget rost, og derfor ville det 
være uklogt som præst ikke at fortsætte. Så det gør vi. 
Hvis du har lyst til at bruge en onsdag aften på en rar og meditativ måde, så kom til guds-
tjeneste. Og så er Lyndby kirke meget smuk ved en aftensgudstjeneste med masser af 
levende lys.

DATO  Onsdag den 17. januar kl. 21.00

STED   Lyndby kirke

ESTER BROHUS 
Med band

En af Danmarks allerbedste country san-
gerinder, Ester Brohus, er koncertnavnet til 
årets nytårskoncert i Kirke Sonnerup kirke. 
Hun optræder med sit eget band beståen-
de af Mikkel Bøggild: guitar og kor, Sabrina 
Brohus: kor og percussion samt Torben 
Bjørnskov: bas. Repertoiret er et spæn-
dende mix af egne sange og fortolkninger 
af kendte klassikere. Sangerinden er fanta-
stisk til at få publikum med, og alle kirke-
koncerter afsluttes med en fællessang.

Ester Brohus kan, med sin signifikante og 
kraftfulde sangstemme fremføre egne 
såvel som andres sange med en særlig 
autenticitet og nærvær. Country- og roots-
musikken ligger Ester Brohus meget nær, 
og kvaliteten og ærligheden mod ophavet 
og genren er altid til stede både ved hen-
des mange optrædener på diverse spille-
steder landet over, og i forhold til hendes 
egne fine udgivelser. Ester Brohus var i 
2016 pladeaktuel med sin tiende album-
udgivelse ”Game for the Gamblers”, der 
rummer særdeles velskrevne sange og 
melodier, hvor teksterne ofte tager 
udgangspunkt i almindelige menneskers 
skæbne. 

På gensyn til nytårskoncerten!

DATO  Torsdag den 25. januar kl. 19.30

STED   Kirke Sonnerup kirke

David P. Whelan
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KYNDELMISSE
Med TRIO TIL TIDEN

Musikgudstjenesten på Kyndelmisse-søndag er gået hen og ble-
vet en af årets smukkeste traditioner i Kirke Sonnerup kirke. Alle 
deltagere får et lys ved indgangen til kirken. På et tidspunkt under 
gudstjensten slukkes den elektriske belysning, og dér i vintermør-
ket tændes de levende lys ét efter ét. I år er det Trio til Tiden, der 
vil skabe den musikalske stemning.

Trioen består af Tine Hagedorn-Olsen, mezzosopran, Lars Frede-
riksen, fløjte og Nina Frederiksen, orgel & klaver. Trio til Tiden ind-
fanger tiden i salmer, sange, satser og kunstmusik gennem toner af 
fortid og nutid og nogle gange peger ensemblet musikalsk ind i en 
uanet fremtid gennem indfald, kompositioner til dagen eller 
improvisationer i nuet.  Trioen er stilistisk både klassisk, moderne, 
romantisk, etnisk og rytmisk!

DATO  Søndag den 4. februar kl. 17.00

STED   Kirke Sonnerup kirke 

KYNDELMISSE
Med nye toner

Festlig meditationsgudstjeneste med musikalsk besøg af pianist 
Ole Hånsbæk Christensen og bassist Dan Rasmussen, som  
sammen med kirkesanger Miriam Jul Rasmussen, vil medvirke til,  
at lyset og varmen spredes i kroppen med et udvalg af salmer og 
sange fra Kirkesang bogen.

DATO  Fredag den 2. februar kl. 21.00

STED   Kirke Hyllinge kirke

BØRNEKIRKE 
“Hvordan er der i himlen?”

”Hvordan er der i himlen?” spurgte en lille dreng engang sin mor, 
som er præst. Det var en aften, lige før han skulle til at sove. ”Er der 
computere?”, spurgte han opfølgende. ”Nej, det tror jeg egentlig 
ikke”, svarede moderen. ”Nå, men så tror jeg ikke, det er noget for 
mig. Jeg bliver her i vores hus”.
Det er ikke alt, vi kan svare på, når det handler om de store ting i 
vores liv, for tro handler ikke om viden, men netop om tro. Børne-
kirke handler om, hvad Bibelen fortæller, vi kan tro, om Gud og om 
vores eget liv. 

Hver gang, der er Børnekirke, hører vi historie fra Bibelen, synger, 
spiser sammen og laver noget kreativt. Man er velkommen til at 
komme til Børnekirke, uanset hvor man bor. Maden koster 20 kr. 
for voksne og 10 kr. for børn. Tilmeld jer til Helene på hra@km.dk 
eller 27 13 98 93. 

DATO  Torsdage den 1. februar og den 1. marts kl. 17.00 - 19.00

STED   Sæby kirke 

FYRAFTENSGUDSTJENESTE
Med jazz

I rækken af fyraftensgudstjenester får vi denne gang fornemt 
besøg af ét af Danmarks nye jazznavne, nemlig saxofonist og san-
ger Mads Mathias. Mads udgav i 2012 debutsoloalbummet ‘Free 
Falling’, som skaffede ham en ‘Danish Music Award’ for årets nye 
navn. Eva Skippers musikalske talent har vi tidligere nydt godt af i 
Kirke Hyllinge, senest med ‘Den Danske sangskat’. Eva er en meget 
brugt musiker i det danske musikliv og hun spænder vidt i genrer.

De bliver begge ledsaget af det faste musikpersonale nemlig orga-
nist Dan Hemmer og sanger Miriam Jul Rasmussen.

DATO  Torsdag den 8. februar kl. 17.00

STED   Lyndby kirke
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EKSPERIMENTERENDE KONCERT
Med bl.a. Steffen Brandt og Andrea Pellegrini

DATO  Mandag den 5. februar kl. 19.30

STED   Kirke Hyllinge kirke

“Rækker ud” - er en koncertrække, som 
ønsker at række ud efter det i os alle, som i 
disse besynderlige tider mere end nogen-
sinde venter på at blive læst, forstået og 
forløst. Det kunne være længsel efter sam-
menhæng, samhørighed og nærvær. Eller 
eftertanke, fordybelse og omtanke. Det 
kunne især være glæde, varme og fælles-
skab.

Koncerterne spilles af et ensemble bestå-
ende af Bjarke Mogensen, accordeon, 
Josefine Opsahl, cello, Thea Vesti Peder-
sen, guitar og mezzosopranen Andrea Pel-
legrini, samt sangeren og sangskriveren 
Steffen Brandt.

De har valgt at gå sammen til denne lejlig-
hed og udfordre genrerne og de trygge 
rammer for det, vi kender og tror, vi kan 
lide.

Musikalsk bliver det et møde mellem tan-
goen, operaen, den klassiske og den nye 
eksperimenterende musik bundet sammen 
af sangskrivningen og fortællingen. I ønsket 
om at komme nærmere Gud eller blot eksi-
stensen og vilkåret har ensemblet valgt at 
række ud med sange fra vores fælles histo-
rie, nyfortolkninger af Bob Dylan, Leonard 
Cohen, Piazzolla og rockorkestret TV-2 - 
foruden salmer, som har været stærke nok 
til at overleve frem til i dag.

Grundstemningen - at få hinanden i tale og 
åbne op for de muligheder, livet byder os, 
anslås af sange som Halleluja, Op al den 
ting, Bag duggede ruder, Sig nærmer tiden. 
Mere uddybende præsentation af ensem-
blet – se vores hjemmeside Troweb.org. 

Billetter koster 200 kr. og kan købes på  
Billetto.dk fra 1. december 2017

FASTELAVN 
i Gershøj og Kirke Sonnerup

Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have,
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade. 

Fastelavnssøndag er fra gammel tid en 
festlig optakt, hvor man spiste godt og 
rigeligt, og som blev efterfulgt af en 40 
dage lang fastetid frem mod påske.  
I Danmark er der kun ganske få, der faster i 
perioden fra fastelavn til påske, men gæk-
ken er stadig løs fastelavnssøndag og –
mandag. Det er med at være klar med 
lækre fastelavnsboller, så man undgår bal-
lade fra flot og kreativt udklædte børn. 
Og selvfølgelig fejrer vi fastelavn i  kirkerne 
med festligt udklædte børn og efterføl-
gende tøndeslagning og fastelavnsfest.

DATO  Søndag den 11. februar kl. 14.00

STED   Gershøj kirke og derefter Børne- 
 klubben bag kroen

DATO  Søndag den 11. februar kl. 11.00

STED   Kirke Sonnerup kirke
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LYKKELAND NU!
Litteraturanmelder Liselotte Wiemer

Læsekredsen i Rye præstegård har onsdag den 14. februar invi-
teret litteraturanmelder på henholdsvis Weekendavisen og Kri-
steligt Dagblad Liselotte Wiemer til at komme og fortælle om:

Lykkeland nu! – længslen efter det perfekte liv og andre lykke-
drømme i det 21. århundrede.

Det perfekte liv er blevet et folkekrav. Vi vil have det hele, og vi 
vil have det nu! Sundhed og velstand. Udfordringer og tryghed. 
Alt imens andres sygdom og modgang kun er noget, vi i stigende 
grad læser om.

Men bliver vi så lykkeligere? Eller bliver vi bare mere stressede, 
mere ensomme og derfor mere – ulykkelige. Fordi et godt liv i 
bund og grund handler om noget helt andet end det perfekte?

Med udgangspunkt i nyere litterære, bibelske og filosofiske tek-
ster vil Liselotte Wiemer undersøge vor tids drømme om lykke 
og sætte dem op mod andre forestillinger om det gode liv. For 
hvem ved - måske ligger meningen et helt andet sted?

Alle er hjertelig velkomne.

DATO  Onsdag den 14. februar kl.19.30

STED   Rye Præstegård

Ryan McGuire

SALMER FRA KØKKENET 
Filmklub Bergman

Vi kalder det en klub, men alle er hjertelig velkomne!

Salmer fra køkkenet
Den norske instruktør Bent Hamer fører os med sin film fra 2003 
lige ind i hjertet med sine kærlige tolkninger af ensomhed og ven-
skab i efterkrigstidens grænseland mellem Norge og Sverige.

Køkkenet en videnskab
Det var en tid, hvor husmødrenes færden i køkkenet var kommet i 
fokus, og køkkenet blev en videnskab. En svensk hjemmeadfærds-
forsker sætter sig for at kortlægge enlige norske mænds køkkenva-
ner, og til det udstationeres 12 svenske observatører hos forskellige 
mænd. 
En af de vigtigste regler for observationsforsøget er, at observatø-
ren og forsøgspersonen ikke må samtale undervejs i forsøget. Da 
undersøgelsen strækker sig over seks uger, er det imidlertid svært 
at overholde for selv den mest hærdede observatør. Og efterhån-
den som handlingen skrider frem, er spørgsmålet, hvem der 
observerer hvem. Er det observanden eller den observerede...
“Det er det, hele livet handler om. Det interessante er jo, at selv 
encellede organismer ændrer sig ved observation,” udtalte Bent 
Hamer ved premieren i sin tid. Han kalder sin film for en tidlig 
udgave af ’Big Brother’.
“Det, man ser på skærmen, er jo en form for ekshibitionisme, som 
i det lange løb viser sig at give deltagerne mindre naturlighed.”

Vi glæder os til at se jer!
Poul Joachim Stender og Birgit Svendsen

DATO  Onsdag den 28. februar kl. 19.00

STED   Den gamle Skole i Kirke Såby
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MED HÅBET SOM DRIVKRAFT
Foredrag af tidligere udenrigsminister Villy Søvndal

Vi samles først til gudstjeneste. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et let traktement. Der-
efter holder Villy Søvndal foredrag om emnet: ”Med håbet som drivkraft”.

Vi må aldrig stoppe med at tro, at vi kan redde verden. Det er Villy Søvndals budskab i sin meget personli-
ge debatbog ”Med håbet som drivkraft”, som udkom sidste år. Bogen tager afsæt i Villy Søvndals egen 
beskedne opvækst i en vestjysk bondefamilie og hans efterfølgende rejse ud i den store verden. Læseren 
møder Villy Søvndal som ung venstrefløjsaktivist og erfaren politiker  og får et sjældent indblik i bagsiden 
af international politik og beretter samtidig om verdens sande tilstand i dag, og hvor den kan bevæge sig 
hen, hvis vi kæmper for det.

Verden bevæger sig lige nu fremad med styrtende fart; den gennemsnitlige levealder vokser, børnedøde-
ligheden styrtdykker, den absolutte fattigdom er halveret, uddannelsesniveauet kloden over stiger, der er 
flere demokratier end tidligere, og mange låste konflikter er på vej til at blive løst eller i hvert fald tøet op.

Så måske ser det hele ikke så slemt ud, som vi går og tror? Med håbet som drivkraft kan det hele derfor 
meget vel ende positivt, hvilket er temaet for Villy Søvndals tankevækkende foredrag.

DATO  Søndag den 4. marts kl. 11.00

STED   Kirke Sonnerup kirke
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“BILLEDSPROG I NYE SALMER”
En salmesangsaften med Lisbeth Smedegaard Andersen

Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores verden har forandret sig siden 
Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid, samfundet er gået fra enevælde til demokrati, og hvor 80% af Dan-
marks befolkning dengang boede på landet og kun 20% i byerne, er forholdet i dag det omvendte. 

Men selvom vi har en anden baggrund, så stiller mennesker stadig spørgsmål om troen og meningen med 
det hele, og ligesom en præst i sin prædiken igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster 
lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der 
kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk 
for deres tro, håb og bøn. Til det behøver man den inspiration, der kommer fra naturen, fra billedkunsten, 
fra litteraturen og fra den dagligdag, man nu engang lever i.

“Foredraget former sig som en sangsaften, hvor vi synger nogle af mine salmer, mens jeg undervejs fortæl-
ler om de tanker, man gør sig som salmedigter og om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.”

DATO  Torsdag den 8. marts kl. 19.30

STED   Kirke Hyllinge kirke
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TIL KIRKEBOGEN

Døbte

KIRKE HYLLINGE KIRKE

12.08 Elliott Nielsen

13.08 Lovis Agnes Tved Krebs

18.08 Signe Marie Laundrup

18.08 Sofie Schneider Laundrup

09.09 Lukas Klarskov Christensen

09.09 Elvira Lilja Lystrup

10.09 Phillip Lunow Geslin Nielsen

10.09 Laura Lunow Castberg

24.09 Andreas Magnus Nolsøe Bang

LYNDBY KIRKE

12.08 Leonora Agnete Hjorth

27.08 Sylvester Damgaard Hansen

KIRKE SONNERUP KIRKE

23.09 Klara Holm Frans

23.09 Freja Sol Højlund

24.09 Maddie Rolsted Hansen

01.10 Emma Roldhave

05.10 Line Kaa Ehmsen

05.10 Freja Ehmsen

08.10 Cille Hilding Larsen

08.10 Frei Lund Selmann

SÆBY KIRKE

03.09 Malte Theodor Sletting Vinding 
(Halmkirken)

GERSHØJ KIRKE

17.09 Liam Nielsen

Begravede

KIRKE HYLLINGE KIRKE

24.08 Tove Olsen

01.09 Inga Hein Kristensen

06.10 Lars Aage Hansen

LYNDBY KIRKE

30.08 Bent Leon Madsen

RYE - KIRKE SONNERUP SOGNE

06.05 Lea Hartmann

13.06 Hilda Marie Thorsen

11.08 Vera Ottogreen

21.08 Henny Aagot Sandahl

02.10 Henning Skov

06.09 Linda Pelsen

20.09 Morten Lahn Jensen (fra Mørkøv Kirke)

01.10 Oluf Wessel

03.10 Bente Wochner

05.10 Jeanette Sejer Skaastrup Jensen

06.10 Dorte Elgaard Jørgensen

GERSHØJ KIRKE

27.05 Olaf Henry Winther Christensen

06.10 Per Bent Jensen

25.08 Birgitte de Vries Hansen

SÆBY KIRKE

07.09 Tonni Preben Henry Wager

Viede

KIRKE HYLLINGE KIRKE

12.08 Cecilie Siff Larsen og  
Henrik Nielsen

09.09 Maria Vienna Jørgensen og  
Alex Lyngbæk

07.10 Carina Corfix og  
Michael Peter  Møller

RYE - KIRKE SONNERUP SOGNE

05.08 Cecilie Lis Mollerup og  
Johnni Klokhøj Pedersen

01.09 Sascha Hansen og  
Simon Rolsted Hansen

09.09 Siv Amalie Luna Holck Vassvik og 
Christian Blumensaat Nikolajsen 
(Ryegaard kørestald)

23.09 Kamilla Nyborg Nielsen og  
Kim Günther

09.09 Kirkelig velsignelse  
Susanne Neidel &  
Claus Strands Sørensen

GERSHØJ KIRKE

26.08 Charlotte Sørensen Pretzmann og 
Søren Witek

09.09 Anne Maria Reinholdt og  
Ib Lauritzen

30.09 Lotte Ravn og Tom Bjarne Jensen 
(på fællesarealet ved Roskilde fjord)
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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 Hyllinge 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.

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

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 på tlf.
Tirsdag, onsdag og 
torsdag 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
Midlertidig adresse:
Kirkevej 51, 4070 Kirke Hyllinge

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

Træffes bedst
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

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

TRO
WEB.
ORG



GUDSTJENESTELISTE

HUSK! 
Bestil kirkebil i god tid 

Ring på telefon 46 75 75 75

SÆBY GERSHØJ KR. HYLLINGE LYNDBY RYE KIRKE SONNERUP

DECEMBER

Søndag d. 3. 
1.s. i Advent 
15.00 HWR Lucia og kor

Søndag d. 3. 
1.s. i Advent 
10.00 SJT

Søndag d. 3. 
1.s. i Advent 
15.00 SJT

Søndag d. 3. 
1.s. i Advent 
11.00 BS Spejdere 
14.00 BS/MR Børnekor

Onsdag d. 6.
17.00 BS Efterklang

Søndag d. 10.
2.s. i Advent 
9.00 HBA

Søndag d. 10.
2.s. i Advent 
10.00 MGM Dobbelt op

Søndag d. 10.
2.s. i Advent 
11.00 MR 

Søndag d. 17. 
3.s. i Advent 
16.00 HWR Carrols og billedkunst

Søndag d. 17. 
3.s. i Advent 
10.00 SJT Dobbelt op

Søndag d. 17. 
3.s. i Advent 
14.00 BS De 9 læsninger Kor

Søndag d. 24. 
Juleaften 
14.00 HWR

Søndag d. 24. 
Juleaften 
15.30 HWR

Søndag d. 24. 
Juleaften 
13.00 SJT 
14.30 MGM

Søndag d. 24. 
Juleaften 
13.00 MGM 
16.00 SJT 

Søndag d. 24. Kørestalden
Juleaften 
14.30 MR Børnekor og 16.00 MR 
14.30 og 16.00 BS Fløjte og børnekor

Mandag d. 25. 
Juledag 
10.30 HWR

Mandag d. 25. 
Juledag 
11.00 SJT

Mandag d. 25. 
Juledag 
10.00 SJT

Mandag d. 25. 
Juledag 
11.00 BS Motetkor

Tirsdag d. 26. 
2. juledag 
9.00 HBA

Tirsdag d. 26. 
2. juledag
10.00 MGM

Tirsdag d. 26. 
2. juledag
11.00 MR 

Søndag d. 31. 
Nytårsaftensdag 
15.00 MGM Champagne

Søndag d. 31. 
Nytårsaftensdag 
15.30 BS Champagne

JANUAR

Mandag d. 1. 
Nytårsdag 
15.30 HWR Champagne

Onsdag d. 3.
17.00 BS Efterklang

Fredag d. 5.
9.00 MGM Brunch

Søndag d. 7. 
 1. s. e. H. 3 k. 
10.30 HWR

Søndag d. 7. 
 1. s. e. H. 3 k. 
9.00 HWR

Søndag d. 7. 
 1. s. e. H. 3 k. 
10.00 LM

Søndag d. 7. 
 1. s. e. H. 3 k. 
11.00 MR

Søndag d. 14. 
2. s. e. H. 3 k. 
9.00 HBA

Søndag d. 14. 
2. s. e. H. 3 k. 
10.00 LM

Søndag d. 14. 
2. s. e. H. 3 k. 
11.00 LM

Onsdag d. 17. 
20.00 Drop in 
21.00 MGM Meditation

Søndag d. 21. 
Sidste s. e. H. 3 k. 
10.30 HWR

Søndag d. 21. 
Sidste s. e. H. 3 k. 
9.00 HWR

Søndag d. 21. 
Sidste s. e. H. 3 k. 
10.00 LM

Søndag d. 21. 
Sidste s. e. H. 3 k. 
11.00 MR

Søndag d. 28. 
Septuagesima 

10.30 HWR 

Søndag d. 28. 
Septuagesima 
10.00 MGM Menighedsmøde

Søndag d. 28. 
Septuagesima 
11.00 BS

FEBRUAR

Torsdag d. 1. 
17.00 HWR Børnekirke

Fredag d. 2. 
21.00 MGM Meditation

Søndag d. 4. 
Seksagesima 
10.30 HWR

Søndag d. 4. 
Seksagesima 
10.00 LM

Søndag d. 4. 
Seksagesima 
17.00 BS Trio til Tiden

Onsdag d. 7.
17.00 BS Efterklang

Torsdag d. 8. 
17.00 MGM Fyraften

Søndag d. 11. 
Fastelavn 
14.00 HWR Kom udklædt

Søndag d. 11. 
Fastelavn 
10.00 Drop in 11.00 LM 

Søndag d. 11. 
Fastelavn 
11.00 MR Børnekor, kom udklædt

Søndag d. 18. 
1. s. i fasten 
9.00 HBA

Søndag d. 18. 
1. s. i fasten 
9.30 MR

Søndag d. 18. 
1. s. i fasten 
11.00 MR

Søndag d. 25. 
2. s. i fasten 

10.30 HWR 

Søndag d. 25. 
2. s. i fasten 
9.00 HWR

Søndag d. 25. 
2. s. i fasten 
10.00 LM

Søndag d. 25. 
2. s. i fasten 
11.00 LM

MARTS Søndag d. 4.
10.00 MGM

Søndag d. 4.
11.00 BS Villy Søvndahl

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


