Frederikssund Kirke
Februar - Marts - April - Maj 2019

Nyt fra menighedsrådet
Statistik				
2017
2018
Fødte
50
39
Døbte
46
35
Konfirmerede
66
60
Viede
13
9
Døde
80
72
Begravelser
19
9
Bisættelser
67
63
Kirkegængere (ca.)
6230
5923
Gn.snit pr. højmesse
97
90
Nadvergæster
2928
2723
Indsamlinger (kr.)
17741
16631
Folkekirkemedlemmer pr. 1/1 2018		
5206
Antal personer i sognet pr. 1/1 2018		
6927
Sognebåndsløsere til sognet pr. 1/1 2018
124
Sognebåndsløsere fra sognet pr. 1/1 2018
80
Hvert år i november skal menighedsrådet have valg til
enkelte poster. I november 2018 konstituerede Frederikssund
Menighedsråd sig med Gitte Kølby som formand (billedet),
Henning Bruun som næstformand, Bo Hansen som kontaktperson og Janni Vith Jensen som kasserer.
Som ny formand håber jeg på opbakning fra sognet og vil
gøre mit til, at Frederikssund Kirke og Præstegård må være
et godt sted at komme, og sammen med personalet og hele
menighedsrådet vil jeg arbejde for kirkens liv og vækst.

Den 24. marts efter højmessen er der årsmøde i kirken.
Menighedsrådet vil fortælle om arbejdet i det forgangne år,
fortælle om planer for den kommende tid samt redegøre for
regnskab 2018 og budget 2019.
Alle er velkomne, og menighedsrådet vil være vært ved en let
frokost. Der er ingen tilmelding, men hvis du ved, at du deltager, må du gerne fortælle det til Kirkekontoret.

Vi er glade for at byde vores nye organist Line Koppelhus
velkommen; hun begyndte hos os den 1. november 2018.

Venlig hilsen Gitte Kølby,
formand for Frederikssund Menighedsråd

Ny organist: Line Koppelhus
Som den nye organist i Frederikssund Kirke vil jeg gerne præsentere
mig selv. Jeg hedder Line Koppelhus og er 28 år gammel.

Jeg er gift og har en bonusdatter på 9 år, en søn på 1 1/2 år og en lille
en på vej, der forhåbentlig melder sin ankomst midt april (under min barsel
vikarierer Susanne Kammersgaard). Lige nu bor vi i Allerød, men i skrivende
stund kigger vi på hus i Frederikssund.
Som organist går jeg meget op i at understøtte sangen. Det er vigtigt for
mig at der i samarbejde med præsten er en rød tråd gennem alle tjenester,
således at musikken og ordet understøtter hinanden. Dette finder jeg
muligt i Frederikssund Kirke.
Derudover går jeg meget ind for tæt samarbejde mellem kollegaer,
menighedsråd, frivillige og alle i menigheden. Derfor kan jeg kun sige
tak for den meget varme velkomst jeg har fået af hver og en.
Jeg glæder mig til at lære jer alle bedre at kende.
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Dit livs kommode
Livet kan ses som en kommode med mange skuffer –
hvor livet mest leves oppe i de øverste skuffer, som vi
oftest kommer i.
Der er en skuffe til arbejdet, en til familie og børn, en
til fritidsinteresser - og allerlængst nede er skuffen med
Gud. Den bøjer vi os ikke så tit ned for at åbne.
Gud-skuffen … Den skuffe knirker måske, og der er måske
spindelvæv. Nede i denne skuffe er de store spørgsmål
også, som vi ikke vil beskæftige os med alt for meget.
Mange lader til at finde troen frem, når de er i eksistentielle
kriser. For så vælter kommoden, og skufferne
springer op. Alt er kaos – og
alt indhold ryger ud
over gulvet. Og så
ryger skuffen op med
gudsbilledet.
Og hvad er der så i
skuffen? Nogle gange
et slidt billede af en
gud, som vi lærte om,
da vi var børn. Måske er
dét billede aldrig rigtig
blevet udfordret siden.
Mange mennesker har i
dagens Danmark enten
et meget fastlåst eller et
meget diffust billede af,
hvem eller hvad Gud er.
Gudsbilleder har vi brug for
for overhovedet at kunne tale
om Gud. Men hvad kan man
egentlig overhovedet sige om
den Gud, som verdens mange
kristne tror på og betror sig til?
Den græske kirkefader Johannes Chrysostomos (347-407) har sagt: Hvordan skal
man fremstille et billede, som har det usynlige som tema, og
hvordan skal man tegne det, som hverken har omfang, masse
eller skikkelse? Det spørgsmål er blevet studeret og diskuteret i århundreder, for hvordan sætter man ord og billede
på noget eller nogen, der for mange er så abstrakt?
Er Gud en gammel mand med hvidt skæg? Hvor stammer
det billede fra? Hvordan ser Gud ud, og kan det være en
kvinde?
I Bibelen bliver vi præsenteret for mange forskellige gudsbilleder, hvor nogle er mere forståelige end andre. Gud
som en klippe, en kriger, torden, en høne, en læge, en
enebærbusk og en åben dør. Gud bliver beskrevet som en

“

Det vigti
billede er m gste for ens gudsaltid er meråske at forstå, at Gud
e end man
udtrykke
lige kan

konge med
stor autoritet
og som en
omsorgsfuld hyrde.
Få steder i Bibelen bruges også billedet af Gud som en
jordemoder og en mor. Umiddelbart kan det være svært at
finde en klar sammenhæng i de mange motiver, men der er
tale om billeder af ét og samme motiv: Gud.

Nogle kan ikke bruge billedet af Gud som en far, fordi de ikke
selv har en god erfaring med en far. Så kan det være lettere
at beskrive Gud som en mor, fordi
deres mors kærlighed og varme var
vigtig for dem. Eller omvendt.
En konfirmand fortalte, at han
godt kunne lide billedet af den
åbne dør, da Gud for ham var
døren ind til livet, og i dét
billede følte han sig tryg i
verden. Det vigtigste for ens
gudsbillede er måske at forstå,
at Gud altid er mere end man
lige kan udtrykke, men samtidig at have et gudsbillede
af én, som vi kan finde hvile
og tryghed ved i et måske
til tider kaotisk liv.
Men hvilket gudsbillede
kan vi bruge i en moderne verden? Et svar
på dét hører vi i de ord,
som alle får, når de kommer til døbefonten. Det er Jesu
ord: Lad de små børn komme til mig. Og:
Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et
lille barn, kommer slet ikke ind i det. Det er ikke en
hyldest af en barnagtig adfærd, men det er en sandhed
om, hvad vi kan leve vores liv på. Som et Guds barn, og som
et menneske, der stoler på, at de har en far/mor i himlen, der
altid vil være der for én.
Psykiater Carl Gustav Jung, som også var ven med Freud,
havde et skilt, hvorpå der stod: ”Kaldet eller ukaldet er Gud
altid til stede”.
Kig på din kommode. Hvad gemmer sig i skuffen allernederst
nede? Og har du mon brug for at få støvet billedet af? Det
kan aldrig skade at få støvet sit billede af eller tage det helt
frem og lade det være en del af sit liv og måske lægge det op
i en af de øverste skuffer.
Sognepræsterne
Lotte Højholt og Thomas Munk Rønberg
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Koncert med
Josefine Weber Hansen
Søndag den 10. februar
kl. 15 i Frederikssund Kirke
Josefine Weber Hansen er en ung mezzosopran og bratschist født og
opvokset i Frederikssund.
Hun blev bachelor i bratsch fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) i 2015, hvor hun studerede hos professor Lars Anders
Tomter, og bachelor i klassisk sang i 2018 studerende hos studielektor
Hanna Hjort, ligeledes på DKDM.
Sideløbende med studierne har Josefine været aktiv kammer- og orkestermusiker, bl.a. som medlem af DUEN, Det Danske Ungdomsensemble, og sammen med klaverkvartetten Païan, der med et
særligt fokus på ny dansk musik har givet koncerter på festivaler og i foreninger rundt omkring i landet samt Tyskland og
Grækenland.
I 2016 var Josefine med til at stifte operakollektivet Recomposed Projects, og gruppens første forestilling, Die Schöne Müllerin//
Recomposed, havde premiere på TeaterHuset i November samme år. Forestillingen kunne også opleves på Folketeatret i august
2017 som en del af Copenhagen Opera Festival.
I 2017-18 var Josefine på et udvekslingsophold på Eastman School of Music i Rochester, New York, og i sommers begyndte hun
sit kandidatstudie i sang på DKDM hos professor Helene Gjerris.

Vivaldis De fire Årstider – en opsamling
Torsdag den 21. marts kl. 19 i Frederikssund Kirke
Kom og hør De fire Årstider af Antonio Vivaldi.
Vi gentager succesen og laver en opsamling.
Violinist Michala Høj og vores tidligere organist, Henrik Kristensen, vil
sammen føre os igennem hele året med Vivaldis fire årstider.

Koncert med Mads Granum
torsdag den 25. april kl. 19 i
Præstegården i Kirkegade
Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende nichesucces som jazzmusiker og har de seneste 14 år turneret
flittigt med sin trio. Evnerne inden for rytmisk musik og jazz har sammen
med hans særegne salmeforståelse ført ham til en position som en af landets betydeligste inden for sin genre.
Det er blevet til flere hundrede velbesøgte koncerter i danske og udenlandske kirker. Foruden jazzklaver spiller Mads Granum rytmisk kirkeorgel. Hans
jazz-orgelstykker er blevet spillet i USA, Australien, New Zealand og Europa,
og flere af hans nye salmer er med i de nye salmebogstillæg. Det omfattende cv inkluderer desuden kapelmester-job for Thomas Eje, keyboardspiller i Glæsels Orkester for Linie 3 og meget andet.
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Menighedsplejens aktiviteter
1. februar: Foredrag ved Niels Elberling: “Mit forunderlige
liv”. Se det forrige kirkeblad.
15. februar: ”Hvem var egentlig
Astrid Lindgren?” Ved cand.
mag., litteraturanmelder og
sognepræst Liselotte Wiemer.
Næst efter H.C. Andersen er
Astrid Lindgren vel det nordiske
navn i verdenslitteraturen, flest
børn og voksne kender. Men
hvem var hun egentlig - dette
sammensatte menneske, hvis
liv var badet i lys, men som
også var præget af mørke og
melankoli.

1. marts: Historisk gennemgang af Frederikssund Kirke.
Sognepræst Thomas Munk Rønberg fortæller om vores
kirkes historie og inventar, krydret med præsters gøren
og laden gennem tiden. Vi mødes i kirken, og bagefter
drikker vi kaffe i Præstegården.
8. marts: Generalforsamling
Kom til Menighedsplejens generalforsamling og hør om,
hvad der er sket og vil komme til at ske i foreningen.
15. marts: Højt at flyve – dybt at falde! - En fortælling fra
det virkelige liv om at blive taget til fange.
Ved Finn Wendelboe, Frederikssund.
Det er ikke mange, som den ene dag fløj internationalt
på 1. klasse og den næste dag var gidsel i en 3-måneders periode og her måtte sove på jorden i Vestafrika
under åben himmel. Finn’s foredrag, der ledsages af en
lysbilledserie, er en dramatisk livshistorie om dels et liv
i luksus og dels om hans oplevelse af livet i en lejr, hvor
der både dag og nat var rettet skarpladte skydevåben
imod ham og hans medfanger.
29. marts: Bibelske kvindeskikkelser – i lyst og nød. Sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gauerslund, vil fortælle om syv af Bibelens
kvindeskikkelser. De er syv som
de syv skabelsesdage: Eva, Sara
og Hagar, Lea og Rakel, Batseba og
Maria, Jesu mor. Nogle hører sammen to og to som i et had/kærlighedsforhold, andre står alene.
Lisbeth vil fortælle en dramafortælling efterfulgt af en kort
redegørelse for stykkets tilblivelse
og inspiration.

12. april: ”Kristendom og menneskesyn.” Hvad er et
menneske, og hvad er et menneskes opgave i livet,
kristent forstået? Og hvordan stiller det sig i forhold til
et moderne menneskesyn. Ved studielektor, ph.d. Lars
Christian Vangslev.
26. april: De store,
religiøse temaer.
Ved provst Eskil S.
Dickmeiss, Stenløse. Med tv-serien
“Herrens veje” tog
DR de store, religiøse temaer op:
skyld og tilgivelse,
tro og utroskab, bøn og næstekærlighed.
Især folkekirken kom under kærlig behandling, da DR
turde udfordre og bevæge sig ind i det religiøse univers.
Ud fra “Herrens veje” vil provsten fortælle om troen og de
store spørgsmål.
10. maj: Forstander Lene Schou fortæller om Julemærkehjemmet ”Kildemose” i Frederiksværk.
24. maj: ”At være
jøde i Danmark”.
Ved pensioneret overrabbiner
Bent Lexner. Med
udgangspunkt i
den meget roste
bog “Det gælder
dit liv” fortalt til
Anna-Lise Bjerager
vil Bent Lexner tale om jødisk liv og give eksempler på,
hvorledes en minoritet fortsat kan bevare sin egen identitet i det moderne samfund.
7. juni: ”LUFT - FREDERIKSSUND”.
LUFT - ”Ligemandsarbejde Uden Frygt og Tabu” - er et
tilbud til pårørende fra misbrugsfamilier. Hege *Nordbø
Vestergaard fortæller om misbrug i familien, og de store
konsekvenser det kan have. Om et samarbejde mellem
personer som oplever at være i samme båd, det vil sige
samme livssituation, og hvor selve samarbejdet har som
mål at være en hjælp, støtte eller vejledning parterne i
mellem.

Møderne afholdes kl. 14 i Præstegården,
på nær 1. marts, hvor vi mødes i kirken.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.
Frivillige bidrag modtages med tak, og aktiviteterne
arrangeres af Frederikssund Sogns Menighedspleje
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Fyraftensmøde den 27. marts kl. 16.30

Den ortodokse arv. Troen, der brænder i den russiske kirke

Ved sognepræst Sten Hartung, Nykøbing Sjælland i Præstegården i Kirkegade
Sten Hartung har blandt andet oversat den russisk-ortodokse kirkes katekismus - Filarets Katekismus
- fra russisk til dansk, og han har netop udgivet en bog med titlen: Den ortodokse arv. Perspektiver på
Ruslands teologiske tradition.
Kom og hør om, hvad der rører sig i vores søsterkirke mod øst. Alle er velkomne.

4. maj-aftengudstjeneste
kl. 19 i Frederikssund Kirke
I samarbejde med Frederikssund Marineforening
inviterer vi til en festlig aftengudstjeneste

4. maj 1945 blev Danmark frit. Vi vil glæde os over befrielsen og over, at
vi lever i frihed - noget, som let kan gå hen og blive en selvfølge for os.
Kl. 18 foretager Frederikssund Marineforening kransenedlæggelse ved
minen på Sydkajen, hvor alle er velkomne, og kl. 19 mødes vi i kirken.

Nørkleklubben

Vi mødes fra 31. januar og til sidste
gang inden sommerferien 9. maj
Klubben har to formål: Hyggeligt, socialt samvær
og fremstilling af effekter til julemarkedet.
Vi mødes torsdag i ulige uger fra kl. 13 til 15
(se datoer side 9).
Hvis nogle har garn, eller andre håndarbejdssager, som de ikke vil få brugt, tager vi
gerne imod. Hvis du har noget, du vil donere
til vores nørklere, kan du kontakte Helle
Dissing, Kirkekontoret, 47313025 lokal 1 eller
mail: hmd@km.dk.

Julemarked 30. november 2019
Sæt allerede nu X i kalenderen.

TAK !

Uden julemarked - ingen julehjælp
Den 1. december sidste år afholdt vi for 10. år i træk
julemarked, hvor mange frivillige endnu engang
havde lagt et utroligt stort og flot arbejde for
dagen.
Der kom mange mennesker, og julemarkedet
resulterede i en flot omsætnng på 61.640 kr.
Overskuddet er blevet fordelt på tre formål:
De grønne Pigespejdere (1/12), udsatte børn i
Grønland via Ys Mens Club Frederikssund (4/12) og
sognets Menighedspleje mærket Julehjælp (7/12).

Vi siger mange TAK til alle, som på den ene eller
anden måde bidrog til det flotte julemarked og det
flotte resultat.

Sangaften tirsdag den 19. marts kl. 19.30
Kom og lær nye salmer og lovsange

Denne aften vil vi lære nogle nye salmer fra de seneste salmebogstillæg at kende, ligesom vi også vil synge nogle
lovsange, som kommer andre steder fra. Det er meningen, at vi senere vil synge det, vi har lært, ved søndagens h
øjmesse. Vi mødes i Præstegården i Kirkegade, og alle er velkomne.
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Landsindsamling den 10. marts
Gå en tur for klimaet. For vores børn.
For verdens fattigste. For alt i verden.

Udflugt 12. maj
til Gavnø Slot

Klimaet under forandring.
Klimaforandringerne er her, og de
er kommet for at blive. Millioner
af mennesker er truet af sult og
oversvømmelser, og allerede nu
må mange forlade deres hjem for
at finde mad og sikkerhed. Men
der er en god nyhed: Vi ved, hvad
der skal gøres!
Søndag den 10. marts samler vi ind
til de mennesker, der er hårdest
ramt af klimaforandringerne.
I verdens fattigste lande mangler man alt det, der beskytter os
danskere mod klimarelaterede
katastrofer. Men med klimatilpasning kan vi klæde verden på til et
klima i forandring. Det kan være
diger, dæmninger og opsamlingssøer, der kan forhindre oversvømmelser. Det kan være broer og
solide bygninger, der ikke dratter
sammen ved jordskred.
Men det kan også handle om at
hjælpe en sulten småbonde med
at dyrke quinoa, som er fyldt med
protein og bedre til at modstå
tørke end andre afgrøder.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i
verdens fattigste lande, hvor klimaforandringerne slår meget hårdere
end de gør i Danmark.
En person fra Etiopien udleder
langt mindre CO2 end den gennemsnitlige dansker. Men det er alligevel etiopieren, der betaler regningen i form af
oversvømmelser, tørke og andre naturkatastrofer. Det synes vi er uretfærdigt. Derfor
vil vi sammen med tusindvis af danskere samle ind til klimaløsninger den 10. marts.

Frederikssund Kirkes Menighedsråd
inviterer alle med på en udflugt søndag
den 12. maj kl. 10.30 til Gavnø Slot.
Det koster 200 kr. at deltage, og med i
prisen er busturen, entré til Gavnø Slot
(slot, slotspark og kirke), frokost inkl. én
øl/vand og kaffe/kage.
Vi spiser frokost i Holsted Kirke,
Næstved, og derefter kører vi til Gavnø
Slot, hvor vi skal se de smukke tulipaner
og alt dét, Gavnø Slot har at byde på.
Der er afgang med bus fra Præstegården
i Kirkegade kl. 10.30, så kom gerne lidt
før. Vi forventer at være hjemme igen kl.
18.
Der er plads til de første 50, som
tilmelder sig.

Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør det også for vores egen skyld. Kloden er
nemlig noget, vi deler, og klimaforandringerne er hele klodens problem. På sigt vil
vi alle komme til at mærke konsekvenserne af de globale temperaturstigninger på
egen krop.
Derfor opfordrer vi alle danskere til at gå en tur for klimaet søndag den 10. marts.
For dig selv. For vores klode. For verdens fattigste. For vores børn. For alt i verden.

Meld dig til at samle ind til en god sag ved at kontakte
Kirkekontoret, Kirkegade 7, tlf. 4731 3025 lokal 1.

Billetter á 200 kr. kan afhentes på
Kirkekontoret, Kirkegade 7.
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Gudstjenester
Februar 2019

Matthæus 8,23-27
Søndag d. 10. kl. 10
Sidste søndag efter helligtrekonger
Matthæus 17,1-9
				
Søndag
d.
17.
kl.
10
Septuagesima
				Matthæus 20,1-16
Søndag d. 24. kl. 10
Seksagesima
Markus 4,1-20
Søndag d. 3.

kl. 10

Marts 2019

Søndag d. 3.
kl. 10
Søndag d. 10. kl. 10
Søndag d. 17. kl. 10
		
Søndag d. 24. kl. 10
		
Søndag d. 31. kl. 10

April 2019

Søndag d. 7.
kl. 10
		
Søndag d. 14. kl. 10
Torsdag d. 18. kl. 17
		
Fredag d. 19.
kl. 10
Søndag d. 21. kl. 10

Mandag d. 22. kl. 10
Søndag d. 28. kl. 10

Maj 2019

Lørdag d. 4.
kl. 19
Søndag d. 5.
kl. 11
Søndag d. 12. kl. 11
		
Fredag d. 17.
kl. 10+12+14
Lørdag d. 18.
kl. 11
Søndag d. 19. kl. 10
Søndag d. 26. kl. 10
Torsdag d. 30. kl. 10

Juni 2019

Søndag d. 2.
kl. 10
Søndag d. 9.
kl. 10
Mandag d. 10. kl. 11

4. søndag efter helligtrekonger

LH
TMR
LH

Fastelavn. Familiegudstjeneste
Matthæus 3,13-17
1. søndag i fasten
Matthæus 4,1-11
2. søndag i fasten
Matthæus 15,21-28
Fælles skriftemål kl. 9.30
3. søndag i fasten
Lukas 11,14-28
Kirkens årsmøde med kirkefrokost efter højmessen (2)
Midfaste
Johannes 6,1-15

AB+TMR
LH
TMR

Mariæ bebudelse
Lukas 1,26-38
Palmesøndag
Matthæus 21,1-9
Skærtorsdag
Matthæus 26,17-30
Fællesspisning efter gudstjenesten (9)
Langfredag		
Påskedag
Markus 16,1-8

LH
TMR
LH

2. påskedag. Ni påskelæsninger (9)		
1. søndag efter påske. Familiegudstjeneste (10) Johannes 20,19-31

4. maj-aftengudstjeneste (6)		
Konfirmation		
Konfirmation		
Konfirmation		
Konfirmation		
4. søndag efter påske
Johannes 16,5-15
5. søndag efter påske
Johannes 16,23b-28
Kristi himmelfartsdag
Markus 16,14-20

6. søndag efter påske. Familiegudstjeneste		
Pinsedag		
Fælles friluftsgudstjeneste på Kalvøen (13)

ABH = Amy Bech Hedelund
LH = Lotte Højholt
TMR = Thomas Munk Rønberg
Ændringer kan forekomme
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TMR

LH
TMR

TMR
TMR

LH
AB+TMR

TMR
LH
LH
LH+TMR+TMR
LH+TMR
TMR
LH
TMR

AB+LH
TMR

Morgenandagt:
En morgenandagt er en kort gudstjeneste på højst en halv time. Der
er morgenandagt i kirken hver tirsdag kl. 8.30 undtagen 12/2, 16/4 og
23/4, som oftest ved sognepræst Thomas Munk Rønberg

Kalenderen

Februar 2019

1. kl. 10
1. kl. 14
6. kl. 10
7. kl. 10
10. kl. 15
14. kl. 13
15. kl. 14
19. kl. 17
20. kl. 16.30
23. kl. 10.30
26. kl. 18
27. kl. 18
				
28. kl. 13

Litteraturkreds i Islebjerg Kirke (12)
Kirkens Fredagsklub (5)
Meninger og morgenmad (12)
Babysalmesang (de fleste torsdage, 10)
Koncert i kirken (4)
Nørkleklub (6)
Kirkens Fredagsklub (5)
Spaghettigudstjeneste (11)
Undervisning (12)
Salmer og Leg (11)
Klub X (hver 14. dag, se datoer side 10)
Offentligt menighedsrådsmøde i
Præstegården i Kirkegade
Nørkleklub (6)

Marts 2019
1.
1.
6.
8.
10.
14.
15.
19.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
27.
28.
28.
29.

kl. 10
kl. 14
kl. 10
kl. 14
kl. 11
kl. 13
kl. 14
kl. 17
kl. 19.30
kl. 16.30
kl. 19
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 11.15
kl. 16.30
kl. 13
kl. 18
kl. 14

April 2019
3.
5.

kl. 10
kl. 10

Litteraturkreds i Islebjerg Kirke (12)
Kirkens Fredagsklub i kirken (5)
Meninger og morgenmad (12)
Generalforsamling i Menighedsplejen (5)
Landsindsamling (7)
Nørkleklub (6)
Kirkens Fredagsklub (5)
Spaghettigudstjeneste (11)
Sangaften i Præstegården (6)
Undervisning (12)
Koncert i kirken (4)
Kongecafé (16)
Salmer og Leg (11)
Menighedsmøde efter højmessen (2)
Fyraftensmøde i Præstegården (6)
Nørkleklub (6)
Offentligt menighedsrådsmøde
Kirkens Fredagsklub (5)
Meninger og morgenmad (12)
Litteraturkreds i Islebjerg Kirke (12)

11.
12.
18.
24.
25.
25.
26.
26.
27.
30.
30.

kl. 13
kl. 14
kl. 18
kl. 16.30
kl. 13
kl. 19
kl. 14
kl. 19
kl. 10.30
kl. 17
kl. 19

Maj 2019
1.
3.
4.
9.
10.
12.
21.
22.
24.
25.
28.

kl. 10
kl. 10
kl. 19
kl. 13
kl. 14
kl. 10.30
kl. 18
kl. 16.30
kl. 14
kl. 10.30
kl. 17

Juni 2019
6.
6.
7.
14.

kl. 16-18
kl. 19
kl. 14
kl. ?

Nørkleklub (6)
Kirkens Fredagsklub (5)
Fællesspisning efter gudstjenesten (9)
Undervisning (12)
Nørkleklub (6)
Koncert i Præstegården (4)
Kirkens Fredagsklub (5)
Kongecafé (16)
Salmer og Leg (11)
Spaghettigudstjeneste (11)
Offentligt menighedsrådsmøde
Meninger og morgenmad (12)
Litteraturkreds i Islebjerg Kirke (12)
4. maj-aftengudstjeneste (6)
Nørkleklub (6)
Kirkens Fredagsklub (5)
Udflugt (7)
Offentligt menighedsrådsmøde i
Undervisning (12)
Kirkens Fredagsklub (5)
Salmer og Leg (11)
Spaghettigudstjeneste (11)
Konfirmandindskrivning i Præstegården (16)
Salmer i sommernatten (13)
Kirkens Fredagsklub (5)
Præstegårdens 10 års fødselsdag (13)

Tal i ( ) henviser til sider i bladet.
Almindelige gudstjenester er ikke
medtaget - se modsatte side

Påsken 2019
Ved morgenandagterne den 26. marts, 2. april og 9. april vil vi
som optakt til påsken læse hele Vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie

Vi vil dermed følge Jesus skridt fra skridt fra han blev taget til fange i Getsemane Have til han blev
dømt til døden og lagt i en grav. Alle er velkomne; vi mødes kl. 9.30 i Frederikssund Kirke.

Skærtorsdag den 18. april er der fællesspisning efter højmessen, som begynder kl. 17
Det koster 40 kr. pr. voksen, og der er tilmelding til Kirkekontoret senest den 12. april.

2. påskedag den 22. april: Ni påskelæsninger – en liturgisk gudstjeneste kl. 10

Som afslutning på påskeugen - eller den stille uge som den også kaldes - holder vi for første gang De ni Påskelæsninger i
Frederikssund Kirke. Programmet er bygget op omkring ni udvalgte bibeltekster, som set i sammenhæng opridser de
vigtigste begivenheder i påskeugen - Jesu død og opstandelse. Mellem læsningerne synger vi fællessalmer, og der
vil også være solomusik. Sognepræst Lotte Højholt er liturg.
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Familiegudstjenester
Fastelavnsgudstjeneste
den 3. marts kl. 10

Klub X

- for alle børn i 3.-6. klasse

”Fastelavn - er mit navn”
Søndag den 3. marts åbner vi dørene
op for alverdens sjove, skøre og fantasifulde udklædninger. Børn og voksne er velkomne til at komme og være
med til at fejre fastelavn med os.

I juniorklubben
Klub X mødes vi
tirsdage i de ulige
uger kl. 18-20 i
Præstegården.
I den kommende tid
skal vi i svømmehallen og have kreaaftener med band og
maleværksted. Vi
skal have drenge/
pigeaften, spilleaften, male vores
egen T-shirt, på løb
og spille rundbold,
lave påskelandskab
og meget mere.

Vi begynder med en festlig familiegudstjeneste i kirken, Spirekoret medvirker og vi skal bl.a. høre om Jesu dåb.
Da Jesus bliver døbt, vedkender Gud
sig ham med ordene: Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.
Når et barn bliver båret til dåben, vedkender Gud tilsvarende sin kærlighed
til barnet. I dåben bliver vi klædt på til
et liv sammen med Gud og mennesker.
Og Gud ser os som dem vi er, alle
masker og udklædninger til trods.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller og kåring af
bedst udklædte i Præstegården.
Vi glæder os til at se jer alle.

Søndag den 28. april kl. 10

Emnet denne 1. søndag efter påske
er: ”At tro, selvom man ikke kan se
det”.
Vi hører om tvivleren Thomas, som
kæmper med opstandelsestro, og vi
kan ligesom ham have svært ved at tro,
selvom vi i mange helt grundlæggende
fænomener i livet er henvist til at tro.
Kom og hør mere om det.
Ved gudstjenesten medvirker kirkens
Spirekor og forårets minikonfirmander
fra Frederikssund private Realskole.
Minikonfirmanderne afslutter deres
forløb med at fremføre en lille påskemusical.

Søndag den 2. juni kl. 10
10

Kom til en festlig
familiegudstjeneste.

Udover det synger vi sammen, holder andagt og beder Fadervor.
Hvis du synes det lyder spændende er du meget velkommen til at komme forbi og se
om det er noget for dig. Vi slutter altid af med kage og har det vældig hyggeligt sammen. Klubben er for alle børn i 3-6. klasse og det er gratis at være med.
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, så kontakt Amy, eller se mere på hjemmesiden. Der er Klub X den 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6 og 18/6.

Babysalmesang

- et musikalsk og rytmisk tilbud til
forældre med babyer i alderen 0-12 måneder
Gennem sang, musik, leg og
bevægelse stimuleres børnenes
musikalitet, motorik og koncentrationsevne. Samtidig er der tid til ro
og nærvær med dit barn. Du behøver ikke at være god til at synge
eller at kende salmerne på forhånd.
Det er gratis at være med, og det
kræver ingen tilmelding.
Vi mødes hver torsdag kl. 10 i
Præstegården, og efter sangen
hygger vi med kaffe og brød.
Der er ikke babysalmesang i skolernes ferier.
Læs mere på hjemmesiden, eller
Babysalmesang i Frederikssund
Kirke på Facebook.

Spaghettigudstjenester

Salmer og Leg

Til en spaghettigudstjeneste bliver der fortalt og leget bibelhistorier for
børnene, så de kan forstå det. Vi synger sammen og laver ofte noget
kreativt i forbindelse med bibelhistorien. Vi holder spaghettigudstjenester i
Store Sal i Præstegården.

Vi skal synge, danse og lege og
bruger både salmer og forskellige børnesange.

- Kirke og Kristendom i børnehøjde

Det koster 20 kr. for mad pr. voksen, maden er gratis for børn, og der er
ingen tilmelding. Datoer: Tirsdag den 19. februar, 19. marts, 30. april og
28. maj kl. 17-18:30. Vi glæder os til at se jer alle.

Minikonfirmander forår 2019
I dette forår inviterer vi
alle 3. klasses eleverne
fra Frederikssund private Realskole til at være
minikonfirmand.

Der er Salmer og leg fire lørdage:
den 23. februar, 23. marts, 27. april
og 25. maj kl. 10:30 - 11:15 i kirken.
Det kræver ingen tilmelding, man dukker
bare op. Hvis man har lidt ældre eller yngre
søskende er de også meget velkommen til
at være med.

Børnehjørnet
- søndagen for børn

I forløbet arbejder vi
med forskellige emner
fra kirken og kristendommen. Vi hører bibelhistorier, lærer Fadervor,
synger og laver kreative
ting til opgaverne.

Under prædikenen om søndagen er alle
børn i alderen 3-10 år inviteret med over på
Kirkegårdskontoret, hvor vi fortæller bibelhistorier, tegner, synger eller leger en leg.
Kirkemedarbejder Amy Bech Hedelund
(eller en af kirkens frivillige) går ud med
børnene under den anden salme og kommer tilbage med dem ved nadveren.

Minikonfirmand starter
tirsdag den 19. februar
og slutter med en familiegudstjeneste den 28.
april, hvor vi fremfører
en lille påskemusical.
Der er minikonfirmand
tirsdage kl. 14-15:30, og
der er tilmelding hos
Amy: Amy@frederiks
sundkirke.dk

- et tilbud for de 1-3 årige
børn og deres forældre

Man må gerne tage sin mor eller far eller en
anden voksen med, hvis man føler sig mest
tryg på den måde.
NB: Der er ikke Børnehjørnet ved alle
søndagsgudstjenester. Er der ikke Børnehjørnet, vil der altid være noget at tegne på
og lege med for børnene i kirken.
To af efterårets
minikonfirmander oppe i tårnet
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Litteraturkreds

Nogle af byens kirker er gået sammen om at læse bøger
Oppe Sundby, Islebjerg og Frederikssund Kirke har i fællesskab oprettet en
litteraturkreds. Vi begyndte i efteråret og fortsætter det gode samarbejde. Det
foregår i Islebjerg Kirke, Ansgarvej 1, den første fredag i måneden fra kl. 10-11.30
frem til maj måned.
Sognepræsterne Christina Holten Mølgaard, Dorte Dideriksen og Lotte Højholt vil
på skift fremlægge en bog de selv holder meget af og har en stor læseglæde ved.
Det koster 15 kr. at deltage for kaffe/the og friske rundstykker.
Programmet for bøgerne, vi læser, kan fås i kirkerne eller ses på kirkernes
hjemmesider. Der vil for eksempel blive fortalt om den viste bog den 5. april.

Meninger og
morgenmad

Den 6. februar, 6. marts,
3. april og 1. maj kl. 10 -12
i Præstegården
Formiddagskaffe, fællesskab, en god
samtale om relevante og meningsfyldte emner, det er indholdet af
Meninger og Morgenmad.
Oplægget til en god fælles samtale deltagerne imellem
kommer enten fra sognepræst Lotte Højholt eller fra en af
jer, som har noget på hjertet, som kan lægge op til en god
og respektfyldt samtale. Højskolesangbogen ligger altid på
bordet og bliver også flittigt brugt.
Morgenmaden koster 20 kr., og der er tilmelding til Kirkekontoret mandagen før; så ved vi, hvor meget brød vi skal
købe. Har du lyst at give en hånd med at forberede og
rydde af, må du gerne sige til ved tilmeldingen.

Kirkelig
voksenundervisning
Den 20. februar, 20. marts, 24. april
og 22. maj kl. 16.30 i Præstegården

Sognepræst Thomas Munk Rønberg underviser i forskellige
kirkeligt reltaterede emner.
I øjeblikket gælder det Den augsburgske Bekendelse fra 1530,
som er én af Folkekirkens fem bekendelsesskrifter - men vi
kommer også vidt omkring og drøfter andre emner så som
forskellige trosretninger og kirkefædres tanker fra Oldkirken.
Der er rig lejlighed til drøftelse og samtale, og alle er velkomne.
Undervisningen varer max 1½ time og finder sted i
Præstegården i Kirkegade.

Sorggruppe
Har du mistet et menneske, der stod dig nært og oplever, at verden ser meget anderledes ud og at livet
pludselig er svært at finde vej i? Sådan oplever mange mennesker det at miste et nærtstående menneske.
I sorggruppen mødes vi og taler om den smerte, man oplever og det store savn der kan præge ens liv,
der skal fortsætte, men dog er så forandret. Det at tale med andre, der også oplever sorgens dybe toner,
kan for mange være utrolig givende og være med til at man igen finder vej.
Sorggruppen mødes i Præstegården på forskellige onsdage i foråret fra kl. 13-15. Der kan være max 6 i
en gruppe. For tilmelding og yderligere information kontakt sognepræst Lotte Højholt, som leder gruppen, enten på mail eller telefon (lonh@km.dk eller 2938 8151).
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* Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og de afholdes i Præstegården i Kirkegade
* Du kan modtage nyhedsmails fra kirken. Skriv til Søren: kordegn@frederikssundkirke.dk.
Du kan også følge os på Facebook. Søg på Frederikssund Kirke
* Arbejdstilsynet har været forbi, og det resulterede i en GRØN smiley
til Frederikssund Kirke og Kirkegård - hvor herligt :-)

* Sognepræst Thomas Rønberg sælger
lodsedler til fordel for Kristelig Handicapforening. Det er i perioden 15. marts til
15. maj. Hvis du vil hjælpe med salget, er
du velkommen til at kontakte ham, ligesom
du også er velkommen til at købe ...

Arrangementer i juni - sæt X
Salmer i sommernatten torsdag den 6. juni kl. 21. Katrine Munk Rasmussen
kommer og spiller cello, og Lotte Højholt medvirker. Det er hverken højmesse
eller koncert, men smukke toner, fællessang og en lille smule ord, som stiger
til himmels og kommer tilbage igen.
2 pinsedag, den 10. juni, er der friluftsgudstjeneste kl. 11 på Kalvøen.
Gudstjenesten vil blive afholdt på pladsen mellem Langhuset og lystbådehavnen og er fælles med byens øvrige folkekirker. Flere informationer følger.
Fredag den 14. juni har Præstegården i Kirkegade 10 års fødselsdag.
Reservér eftermiddagen og aftenen til en festlig fødselsdag. Et udførligt
program for dagen vil blive lagt frem i Præstegården, når det foreligger.

at
t ..
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Nice to know ...

Kirkekontakter
i sognet:
Danmission Genbrug:
2552 7319
De grønne Pigespejdere,
Falkenberg Gruppe:
Heidi Lyngbøg, 2733 4405
Ethioperkreds:
Ketty Jensen, 2878 3153
Folkekirkens
Nødhjælps Genbrug:
Inge Lise Andersen,
2424 1770
Frederikssund Sogns
Menighedspleje:
Anny Dittmer, 4025 2802
Frederikssund Y’s Men’s Club:
Jørgen Berggren Pløen, 4731 7707
Indre Mission: Carl Johan Jensen,
2360 5261

Kolofon

KFUM-spejdere,
Fjordbyens Sønner:
Børge Larsen, 4731 7967

Bladet udgives af Menighedsrådet og uddeles til alle husstande
i sognet. Tak om du vil meddele os, hvis du ikke får kirkebladet,
som fremover udkommer lige efter den 1/2, 1/6 og 1/10

Kirkens Genbrug:
Lissi Larsen, 4731 2077

Tryk: Øko-Tryk, Skjern. Oplag: 4500.
Deadline for næste nr: 3. maj 2019
Hjemmeside: www.frederikssundkirke.dk
Redaktion: Lotte Højholt, Helle Dissing
og Thomas M. Rønberg (layouter og ansv.)

Eventuelle synspunkter fremført i kirkebladet
står for forfatterens egen regning

Kongecafé: Lotte Højholt, 2938 8151
+ på FaceBook (Frederikssund Kirke)
Mission Afrika Genbrug:
Asta Kristensen, 4736 1578
SHOUT Gospel Voices Græse Kirkes Gospelkor
Carsten Lund, 3190 7140
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Informationer
Fødsel

Alle fødsler bliver automatisk lagt i CPR-registret, og
bopælssognet får direkte besked fra sygehuset eller
jordemoderen.
I forbindelse med fødslen kan Kirkekontoret på begæring
udstede en Personsattest.
Vil du vide hvilket sogn du tilhører, kan du få det oplyst
ved at indtaste din adresse og postnummer på www.
sogn.dk

Faderskab

I forbindelse med fødslen registreres moderens ægtefælle som far, med mindre parterne oplyser noget andet.
Et ugift par skal senest 14 dage efter fødslen indgive en
omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk med
Nem-ID. Indgives der ikke en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen, bliver der rejst en
faderskabssag hos Statsforvaltningen.

Navngivning

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen.
Anmeldelsen sker digitalt med Nem-ID på www.borger.
dk
Navngivning kan også ske ved dåb.

Dåb

Finder sted i forbindelse med en
gudstjeneste, og én gang om
måneden tilbyder vi lørdagsdåb for
sognets borgere. I skal henvende jer
til Kirkekontoret for aftale om dåb.
Før dåben mødes forældre og præst
til en samtale om dåbens forløb og
betydning.
Før dåben skal I vælge mindst to og
højst fem faddere inklusiv en evt.
gudmor/gudfar til jeres barn.
Fadderne skal selv være døbt med
den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til Kirkekontoret.
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Vielse

Vielsesdagen aftales med Kirkekontoret. Parret udfærdiger en ægteskabserklæring på borger.dk. Parret modtager derefter en prøvelsesattest, som afleveres til Kirkekontoret, sammen med oplysning af navn og adresse på
to vidner.

Begravelse eller bisættelse

Mange henvender sig til en bedemand, som vil være
behjælpelig med alt det praktiske. Sideløbende aftales en
tid for en begravelse eller bisættelse med én af sognepræsterne.

Navneændring

Hvis man ønsker navneændring, skal man gå ind på
www.borger.dk og lave navneændringen med Nem-ID.
Dette gælder også, hvis man ønsker navneændring i
forbindelse med vielse.

Hjemmealtergang og -besøg
Er man forhindret i at komme til gudstjenesterne i kirken
pga. svagelighed eller sygdom, kan man kontakte én af
præsterne og aftale en hjemmealtergang eller et besøg.

Kirkebil

... for gangbesværede er gratis til
gudstjenester, morgenandagter,
menighedsmøder og Kirkens
Fredagsklub. Ønsker du at benytte
dig af den, så kontakt Kirkekontoret på tlf. 4731 3025 et par dage i
forvejen.

Menighedsrådsformand
Gitte Kølby
Havnegade 11, st.tv.
3600 Frederikssund
Tlf. 2245 2322, gitte@koelby.dk

Ansatte
Sognepræst
Thomas Munk Rønberg
Vibevej 4, 3600 Frederikssund
Tlf. 2670 6813
E-mail: tmr@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag 10-11
samt torsdag 16-17
Fridag mandag

Kirkemedarbejder
Amy Bech Hedelund
Tlf. 4731 3025 (lokal 3)
E-mail: amy@frederikssundkirke.dk
Fridag mandag

Sognepræst
Lotte Nysted Højholt
Tlf. 2938 8151
E-mail: lonh@km.dk
Træffes efter aftale
Fridag mandag

Kirketjener
Finn Christiansen
Tlf. 4731 3025 (lokal 7) E-mail:
finn@frederikssundkirke.dk
Fridag mandag

Kirkesanger
Michael von Bülow
E-mail:
kirkesanger@frederikssundkirke.dk
Fridag mandag

Kirketjener
Denisa Lidman-Skotte
Tlf. 4731 3025 (lokal 7)
E-mail: denisa@frederikssundkirke.dk
Fridag mandag og onsdag

www.frederikssundkirke.dk

Kirkegårdskontoret

Kirkekontoret

Ved Kirken 7,
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 5051
Åbningstid: Mandag-torsdag 9-12
+ fredag 10-12

Kirkegade 7,
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 3025 (lokal 1)
Åbningstid: Mandag-fredag 10-13
+ torsdag 10-16
kordegn@frederikssundkirke.dk

Kirkegårdsleder
Judith M. Pearce
E-mail: kirkegaarden@mail.tele.dk
Assistent på Kirkegårdskontoret
Ina Nielsen
E-mail: kirkegaarden2@mail.tele.dk

Kordegn Søren Hjorth
E-mail: sjh@km.dk
Kordegn Helle Dissing
E-mail: hmd@km.dk
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Konfirmander
- til lykke !

For os præster er det en sand fornøjelse at undervise konfirmander. De er i en
modningsfase i deres liv og er vidt forskellige, og det betyder, at de på hver deres
måde kommer med gode bidrag, når vi er sammen til undervisning. De lærer
forhåbentlig noget af os - og vi lærer i høj grad af dem. :-)
Undervisningen løber fra september til april, og udover selve undervisningsgangene, hvor vi læser bøger, laver opgaver, ser film, er kreative, kigger dybt i
spørgekassen og meget meget mere, inviterer vi også til seks Kongecafeer, som er
hyggeaftener og hvor vi nemmere kan lære hinanden at kende.
Ved Kongecafeerne har vi det kongeligt sammen, og så beder vi altid Fadervor
og samles om ham, som er Kongen, når det gælder vores kristne tro. Der er to
Kongecafeer tilbage i år: den 22. marts kl. 19.30 og den 26. april kl. 19.
Og så glæder vi os med konfirmanderne, når det bliver forår, og den store dag
oprinder. Det er en STOR dag både for dem og os. :-)
Vi vil også sige, at vi i løbet af det sidste års tid fået samlet en større kollektion af
brugt konfirmationstøj. Det er tidligere konfirmander, som har doneret deres fine
kjoler eller jakker og bukser, så andre kan få gavn af det.
Vi tager gerne imod
mere, men vi vil også
gerne give det videre, så
kom forbi og kig på det
store udvalg, når der er
åbent i Præstegården.
STOR hilsen fra
sognepræsterne
Thomas og Lotte

Konfirmation
2019
Også i år er der en del unge - i
alt 74 - der gerne vil konfirmeres
fra Frederikssund Kirke, og vi
ønsker stort til lykke til dem.

Der er konfirmationer:
Søndag den 5. maj kl. 11 (Lotte)
Søndag den 12. maj kl. 11 (Lotte)
Bededag den 17. maj kl. 10
(Lotte), kl. 12 (Thomas) og kl. 14
(Thomas)
Lørdag den 18. maj kl. 11 (Lotte
og Thomas)
Forud for konfirmationerne
vil det fremgå af kirkens
hjemmeside hvem der skal
konfirmeres hvornår. Klik ind på
www.frederikssundkirke.dk

www.FrederikssundKirke.dk
- fordi vi tror på det

Indskrivning til konfirmation 2020 den 6. juni
For kommende konfirmander er der indskrivning til konfirmation torsdag d. 6. juni kl. 16 - 18 i Præstegården i Kirkegade.
Kom MEGET GERNE præcis kl. 16 eller kl. 17, så vi ikke skal gentage os selv alt for mange gange.
Konfirmanden bedes medbringe mindst én af sine forældre samt et udfyldt indskrivningsskema, som kan hentes på
www.frederikssundkirke.dk, i Præstegården eller via mail til tmr@km.dk.
Konfirmationsdatoerne for 2020 er 8. maj, 10. maj, 21. maj, og følgende års datoer kan læses på kirkens hjemmeside. Tilbuddet om
konfirmation for 7. klassetrin gives til alle, som bor i sognet eller som har en tilknytning til kirken (øvrige skrives på venteliste).
Undervisningen forventes at begynde i uge 36.

