Oktober 2018 - November - December - Januar 2019

Frederikssund Kirke

Nyt fra menighedsrådet
1) Organist Henrik Kristensen har desværre opsagt
sin stilling som organist ved Frederikssund Kirke.
Vi har opslået den ledige stilling, ansøgningsfristen er
udløbet, og vi håber, at vi snart kan byde en ny organist
velkommen. Samtidig ønskes Henrik al mulig lykke og
velsignelse i fremtiden.

2) Frederikssund Sogn har pr. 1. august 2018 fået omdannet den ene af de to sognepræstestillinger ved kirken fra
en stilling som overenskomstansat sognepræst til en stilling
som tjenestemandsansat sognepræst. Det betyder, at
sognet i fremtiden har to tjenestemandsstillinger at råde
over, hvilket er mere attraktivt både for nuværende og
kommende præster. Der er knyttet tjenestebolig til den ene
af de to stillinger.
Den nyere præstehistorik ved sognet er, at der før Islebjerg
Kirke blev bygget og Islebjerg Sogn blev et selvstændigt

Sognets menighedspleje
Fra Ordbogen om menighedspleje: selvstændig, frivillig
sammenslutning, tilknyttet et sogn i folkekirken, med
ansvar for sociale opgaver, for eksempel økonomisk støtte.
Siden november 2004 har sognet haft en menighedspleje.
Menighedsplejens formål er at varetage diakonale og kirkeligt
sociale opgaver over for mennesker med tilknytning til Frederikssund Sogn, enkeltpersoner såvel som grupper.
Opfyldelsen af formålet sker gennem diverse aktiviteter,
som tilrettelægges i samarbejde med sognekirkens præster,
menighedsråd og øvrige ansatte ved kirken.
Af aktiviteter kan nævnes: udflugter, fredagsmøder ca. 20
fredage om året (se side 3) og julematiné (se side 7).
Den nuværende bestyrelse består af:
Anny Dittmer (formand)
Kildebakken 43, 3600 Frederikssund
Tlf. 4025 2802, annydittmer@gmail.com
Lars Christian Vangslev (næstformand)
Lotte Højholt (sognepræst)
Hanne Hundrup Jonsen (repræsentant for Menighedsrådet)
Lis Jørgensen
Knud Rehder (repræsentant for Kirkens Genbrug)
Thomas Munk Rønberg (sognepræst).
Menighedsplejens indtægter kommer fra gaver og indsamlinger, overskud fra årets julemarked (øremærket til julehjælp) og fra en del af Kirkens Genbrugs overskud.
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sogn i 1979 var to præster ved kirken. I perioden 1979 til
efteråret 2005 var der kun tilknyttet én præst, fra efteråret
2005 til efteråret 2006 var der tilknyttet 1½ præst, og fra
efteråret 2006 og til nu to præster.
3) Sognepræsterne ved Frederikssund Kirke har i samarbejde med Menighedsrådet ansøgt Helsingør Stifts biskop
om tilladelsen til at benytte to kalke ved nadverfejringen
i Frederikssund Kirke, den ene med almindelig gæret
altervin, den anden med druesaft (alkoholfri vin). Praksis vil
blive dén, at der først skænkes almindelig altervin, dernæst
druesaft til dem, der har ønsket det, og alle børn til og med
konfirmationsalderen vil få skænket druesaften. Tilladelsen
er givet for en to års periode, og ordningen vil træde i kraft
den 7. oktober.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Frivillige søges til
Kirkens Genbrug
Frederikssund sogns Menighedspleje har
igennem mange år haft et samarbejde med
Kirkens Genbrug i Tuborggården. Genbrugsbutikken er
tilknyttet Samvirkende Menighedsplejer, og det er blevet
besluttet, at vores sogns Menighedspleje hvert år modtager
en vis procentdel af dens overskud. Vi er derfor afhængige af,
at det går godt i butikken. I øjeblikket mangler der frivillige
til arbejdet, så hvis du har lyst at yde et stykke frivilligt arbejde nogle timer om ugen, kunne arbejdet i Kirkens Genbrug
måske være noget for dig. Du er velkommen til at henvende
dig i butikken, Østergade 1, og høre nærmere.
Det kommer også vores menighedspleje til gode i den sidste
ende …

Ansøgning om julehjælp
Frederikssund Sogns Menighedspleje har igen i år
mulighed for at uddele julehjælp til dem, der har et behov.
Du kan rekvirere et ansøgningsskema ved henvendelse til
Kirkekontoret eller til sognepræst Thomas Munk Rønberg,
og der er ansøgningsfrist den 12. december.
Thomas’ adresse og mail er:
Vibevej 4, 3600 Frederikssund, tmr@km.dk
Alle ansøgere får svar efter den 12. december, og julehjælpen kan afhentes i forbindelse med julematinéen den 19.
december eller fra den 20. december på Kirkekontoret.

Menighedsplejens
aktiviteter
12. oktober: ”Den store flugt!” Flugten fra Østpreussen
under 2. verdenskrig. En fortælling om de interne flygtninge i
Tyskland 1945. Ved forhenværende menighedsrådsmedlem i
Snostrup Kirke, Erna Dahl. Erna Dahls beretning er en stærkt
integreret del af hendes barndom 25 km syd for den dansk/
tyske grænse.
I den kolde vinter 1945 fordrev russerne den civile tyske
befolkning i Østpreussen og Pommern fra deres hjemegne.
Med meget kort varsel måtte 2½ millioner mennesker forlade alt. Under helt umenneskelige lidelser måtte de til fods
begive sig mod vest - uden et bestemt mål. Mange døde
undervejs, andre nåede frem med livet i behold.
26. oktober: “Hvad var det dog, der skete” - bag om digterpræsten Kaj Munk. Hvad var det, der drev digterpræsten
Kaj Munk til at vedblive at tale Hitler midt imod? Søgte han
bevidst sit eget martyrium - eller var der andet på spil?
Journalist og tidligere højskoleforstander Hans Jørgen Møller
fortæller hele historien om den sammensatte person, som
først nu for alvor er ved at blive rehabiliteret.

9. november: OP! - en tegnefilm!
Det er sikkert ikke så tit, du ser en
tegnefilm, men denne film er værd
at bruge lidt tid på, for den er sjov
og alvorlig på samme tid. En fin,
fin film, der minder os om, at selv i
livets allermest grå stunder kan vi
blive grebet af andre mennesker,
selv dem, vi ikke regnede med.
En eventyrlig komedie om den
mest uharmoniske duo, man kan
forestille dig. Om Carl Fredricksen,
en 78-årig ballonsælger, der er i sit livs efterår
og som opfylder en livslang drøm om det store eventyr.
Du går glad hjem!
23. november:
”Fordi du SKAL” Foredrag med Lise
Egholm. Lise Egholm
har været leder af en
skole på Nørrebro
med rigtig mange
indvandrerog flygtningebørn.
Hun er ikke altid lige
politisk korrekt, men taler lige ud af posen om glæder og
sorger, og hun har meninger om integrationen, som hun
ikke pakker ind. Hendes udgangspunkt er altid børnenes
trivsel og læring. Lærerne skal være dygtige og ordentlige,
og forældrene skal tage ansvar, lige meget hvor de kommer
fra. Kom til en munter eftermiddag, hvor der også kan blive
plads til debat.

7. december: Julehygge med
den traditionsrige julebanko
4. januar 2019:
Helligtrekongershygge
18. januar: Vedvarende energi
i det åndelige og fysiske liv.
Jytte Abildstrøm er kendt for sin sprudlende livsglæde på
de skrå brædder. Den fik hun i sin opvækst under Anden
Verdenskrig, hvor
bøn og salmer
holdt modet oppe.
Jytte Abildstrøm er
84 år, og vi kender
hende fra Riddersalen, hvor hun har
været direktør i
mange år.
”Hvis ikke vi holder fast i den kristne platform, så skrider alt
sammen under os,” siger hun. ”Vi er nødt til at holde fast i
næstekærligheden. Hvis vi ikke har kærlighed til hinanden
eller Moder Jord, hvad har vi så at forholde os til?”
Kom og oplev Jytte Abildstrøm i et meget spændende,
farverigt og lærerigt foredrag fortalt med humor, men også
alvor, hvor hun som sædvanlig vil hente nogle guldkorn op
af posen.
1. februar: Her er der igen et både humoristisk og
tankevækkende foredrag, når tidligere forstander på
Thorstedlund Kunsthøjskole, Niels Elberling, besøger Frederikssund Præstegård og holder foredraget “Mit forunderlige
liv, der går via Auschwitz over Færøerne til Danmark.”
Det er en dramatisk historie om et dramatisk
liv, med vægten lagt på, at første gang vi
møder noget alvorligt i livet, gør det særligt
indtryk. Vores sanser reagerer voldsomt,
og oplevelserne sætter sig i krop og sind.
Hør blandt andet om, hvordan de fem
stokkeslag, han fik som barn i skolen, får
ham til at blive lærer i stedet for bankmand.
Niels Elberling blev født i Wien i en jødisk familie.

Hvis ikke andet er angivet, afholdes møderne
kl. 14 i Præstegården i Kirkegade. Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage (frivillige bidrag modtages
med tak), og aktiviteterne arrangeres af
Frederikssund Sogns Menighedspleje
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Julekoncert med Trine Gadeberg med duo
Søndag den 16. december kl. 16 i Frederikssund Kirke

Trine Gadebergs liv har altid været fuld af musik og siden
gennembruddet som Maria i ”The Sound of Music” på det
store friluftsspil i Varde i 1992, har der været fuld fart på.
Om det er medvirken i store musicals, som solist med
landets symfoniorkestre, som revyskuespiller eller som
kviknissen Pyt i DRs Julekalender ”Nissernes Ø” – Trine
Gadeberg mestrer det hele!
Noget helt særligt for Trine Gadeberg er de stemningsfulde koncerter i landets kirker – og særligt koncerterne
til jul. Med akkompagnement af Carl-Aage Eliasson
(klaver og keyboard) og Jørgen Heick (trompet, trommer
og keyboard) leveres en koncert med en enorm spændvidde i både repertoire og musikalske arrangementer. Her
er klassikere som Oh Holy Night, Ave Maria og julesange/
salmer som Dejlig er jorden, Glade Jul og Lille Messias.
Det alsidige repertoire vil blive bundet sammen af Trine
Gadeberg med anekdoter og bemærkninger, der oplyser
og oftest bringer af smil frem hos publikum. Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert.
Entre kr. 150.
Billetter kan købes i forsalg på Kirkekontoret, Kirkegade 7, i kontorets åbningstid fra torsdag den 1. november kl. 10.

Nytårskoncert i Præstegården i Kirkegade

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 19 med De tre kongelige Tenorer og sopran
Dorthe Elsebeth Larsen
De tre tenorer fra Det Kgl. Teater og en pianist har fundet sammen med både stil og smil, trods
forskelle i udseende og stemmeklang, men netop disse forskelle fremhæver deres underholdning og giver den et særpræg,
som tiltaler. De synger operaarier, som selv operahadere
kender og holder af, og endnu
mere befriende er det, når
humoren trænger sig på gennem opførelsen af sprudlende
Broadway musicals af Gershwin,
Rogers, Lloyd Webber m.fl.,
eller nogle af vore egne danske
evergreens.
Genkendelsens glæde er en af de største, og den bliver ikke
mindre, når melodierne får en ny klang ved at blive iklædt
disse tre dygtige sangere.
De tre Tenorer er Sune Hjerrild, Peter Steen Andersen og
John Venning, der i denne anledning får selskab af
sopranen Dorthe Elsebeth Larsen.
Entré: kr. 150.
Billetter kan købes i forsalg på Kirkekontoret, Kirkegade 7,
i kontorets åbningstid fra torsdag den 1. november kl. 10.
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Vivaldi-andagter

Torsdag den 4. oktober og den
31. januar 2019 kl. 19 i Frederikssund Kirke
Kom til to stemningsfulde aftenandagter i kirken.
Vi skal høre Antonio Vivaldis årstidskompositioner for henholdsvis
”Efterår” og ”Vinter”.
Violinist Michala Høj vil sammen med vores organist føre os ind
i Vivaldis intense musik, og til disse toner vil sognepræst Lotte
Højholt sætte salmesang og ord til.
Dette er optakten til en samlet Vivaldikoncert i marts måned,
hvor alle fire årstider vil blive spillet.
Der er gratis adgang.

Koncert med Amy Bech Hedelund
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30
i Frederikssund Kirke

Ved denne koncert er der mulighed for at høre Amy Bech Hedelund fremføre
egne kompositioner sammen med to musiklærere fra Frederikssund Musikskole.
Amy Bech Hedelund, der til daglig arbejder som kirke- og kulturmedarbejder,
har gennem mange år skrevet sange og arbejdet med sangskrivning i forskellige
sammenhænge.
Genren er pop/folk med et twist af jazz, og teksterne handler om Gud, kærlighed,
naturen og livet. Der er gratis adgang.
Klaver og sang: Amy Bech Hedelund
Kontrabas: Claus Kaarsgaard
Trommer: Jens Stoklund Jensen

Spil - og Syng! - Dansk Dag den 30. oktober
Tirsdag den 30. oktober kl. 19
i Præstegården i Kirkegade

Spil - og syng! - Dansk Dagen er et initiativ til fremme af dansk musik.
Dagen blev en succes fra begyndelsen i 2001, og den er blevet gentaget
hvert år siden landet rundt. Derfor afholder vi en sangaften, hvor der skal
synges nogle af de gode danske sange, som Højskolesangbogen indeholder.
Så kom og syng dansk, vi synger lige netop dét, du kunne tænke dig at synge.

Husk: Hver fugl synger med sit næb.
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Julemarked den 1. december
r
kedet
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0
har
Jamen, er det allerede jul ???
års ju
Ja, og det har været på vej længe.
bilæu
m
Traditionen tro er der julemarked i Præstegården, Kirkegade 7
Igen i år arbejdes der på et stort overskud på julemarkedet. Størstedelen af overskuddet går til julehjælp til dem i sognet,
som har brug for hjælp til at fejre julen. Overskuddet går også til et Blå Kors projekt for børn i Grønland via Y´s Mens Club,
og De grønne Pigespejdere i Frederikssund får også en lille del af overskuddet.

Vil du være med til at skaffe julehjælp til flere??
For at kunne hjælpe så mange som muligt har vi brug for hjælp

Hvad går du og nørkler med?
For at kunne tjene mange penge til julehjælp og andre gode formål i løbet af året, vil vi med glæde modtage det,
som du/I nørkler med. Vi har brug for alt muligt:
- henkogt og syltet
- strikket og hæklet
- foldet og klippet
- snittet og drejet
- syet og riet
- bagt og sødt
Er du ikke så god med hænderne?
Så modtager vi også gerne:
- det garn som du ikke får brugt
- brugt julepynt
- sukker, mel, mandler, chokolade
(til dem som gerne vil bage for os)
Vi samler nye ting ind til tombola, Amerikansk lotteri, Lykkehjul og børntombola,
så kender du et firma, må du MEGET gerne
lade en positiv bemærkning falde hos dem.

1. december kl. 10
åbner boderne
Der sælges alt hvad vi har fået ind.
Lykkehjulet, tombolaen, amerikansk lotteri,
børnetombola byder på flotte præmier.
Der sælges friskbagte æbleskiver, risalamande, gløgg, kaffe, brændte mandler,
flæskesteg med surt
- og dagen vil byde på meget andet.

Julen starter hér, og alle er meget
velkomne til at komme og være med og
hjælpe med at støtte op om julehjælpen.
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Nørkleklubben

Velkommen til julens
gudstjenester:

I efteråret mødes vi kl. 13 den
11. okt., 25. okt. og 8. nov.
Klubben har to formål:
Hyggeligt, socialt samvær og fremstilling
af effekter til julemarkedet.

Juleaften kl. 14 + 15.30 + 23.30
Juledag + 2. juledag + julesøndag kl. 10
Snyd ikke dig selv for den gode oplevelse, det er
at gå i kirke i julen. Kom og lyt til budskabet
om frelserens fødsel, kom og syng de
gode julesalmer. Gå især ikke
glip af stemningen julenat
kl. 23.30. God jul!

Der er noget i alle sværhedsgrader,
der er altid tid til en kaffepause, og
alle er velkomne.
Hvis nogle har garn, som de ikke vil få
brugt, tager vi gerne imod. Vi har altid
brug for især bomuldsgarn og uldgarn.
Hilsen Ellen Berggren Pløen, tlf.
4731 7707, mail: ploeen@mail.dk.

Jule-Salme-Kalender

Onsdag den 12. december kl. 19 i Frederikssund Kirke
Vi varmer op til juletiden med Jule-Salme-Kalender ved at synge os igennem
udvalgte vers af 24 julesalmer og ved at høre et par tekster fra Bibelen om julens
budskab.
Det er en fantastisk måde at synge julen ind på i Frederikssund Kirkes gamle
og smukke rum. Alle tekster vises på skærmene, så ingen skal stå med næsen
i en salmebog.
Kirkens organist og sognepræst Thomas Munk Rønberg medvirker. Alle er
velkomne, og sangaftenen forventes at vare ca. 1½ time.

eJul ger
ka
å
m
s

Julematiné
19. december
Onsdag den19. december kl. 16 - 18
er kirken åben. Kom forbi - og
kom i julestemning!

pil

s
Krybbe

Tænd et lys

Juleteater

Den 27. november kl. 19

Mu

sik

Lucia

Kaffe Gløgg Juice

Lille juleaftens gudstjeneste
Søndag den 23. december kl. 10

Dagen før dagen du ved, så kommer vi ikke tættere på juleaften.
Denne søndag holder vi julegudstjeneste for hele familien. Vi skal selvfølgelig
synge nogle af de mest elskede julesalmer og høre juleevangeliet.
Mon ikke Maria, Josef og det lille Jesusbarn, kommer forbi sammen med englene
og hyrderne? Det håber vi, for så kan vi sammen opleve verdens bedste historie.

Det lille Turnéteater kommer og opfører forestillingen Juleevangeliet i
Præstegården i Kirkegade.
Juleevangeliet handler om den dag for
2018 år siden, hvor verden holdt
vejret. Inspireret af Selma Lagerlöfs bog
”Kristus¬legender” fortælles historien
om den dag, hvor de blinde kunne se,
de døve kunne høre, de håbløse fik håb
og de tvivlende fik tro.
Målgruppe: Fra 5 år og op.
www.Teateranmeldelser.dk skriver
rosende om forestillingen: “Selma
Lagerlöfs Juletestamentet er med Det lille
Turneteater i rigtig følsomme og smukke
hænder. En tid for 2018 år siden bliver
poetisk portrætteret med en enkel
scenografi og i en énmandsforestilling,
der virkelig får én til at mindes julens
og ikke mindst livets vigtigste essens:
kærligheden.”
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Gudstjenester
Oktober 2018

Søndag d. 7.
kl. 10
		

19. søndag efter trinitatis
Johannes 1,35-51
Udvidet kirkekaffe ved Frederikssund Ys Mens Club

Søndag d. 21. kl. 10
Søndag d. 28. kl. 10

21. søndag efter trinitatis
22. søndag efter trinitatis (husk vintertid)

Søndag d. 14. kl. 10

November 2018
Torsdag d. 1.
Søndag d. 4.

kl. 19
kl. 10
kl. 15
Søndag d. 11. kl. 10
		
Søndag d. 18. kl. 10
		
Søndag d. 25. kl. 10

December 2018

Søndag d. 2.
kl. 10
		
Søndag d. 9.
kl. 10
Søndag d. 16. kl. 10
Søndag d. 23. kl. 10
Mandag d. 24. kl. 14
kl. 15.30
kl. 23.30
Tirsdag d. 25. kl. 10
Onsdag d. 26. kl. 10
Søndag d. 30. kl. 10

Januar 2019

Tirsdag d. 1.
kl. 14
		
Søndag d. 6.
kl. 10
Søndag d. 13. kl. 10
Søndag d. 20. kl. 10
		
Søndag d. 27. kl. 10

Februar 2019
Søndag d. 3.

kl. 10

20. søndag efter trinitatis

Lukas 13,1-9
Matthæus 18,1-14

Meditationsgudstjeneste (9)
Alle helgens dag
Matthæus 5,13-16
Alle helgens dag (12)		
Johannes 5,17-29
24. søndag efter trinitatis
Familiegudstjeneste (10)
25. søndag efter trinitatis
Lukas 17,20-33
Fælles skriftemål kl. 9.30
Matthæus 11,25-30
Sidste søndag i kirkeåret

TMR
LH
TMR

TMR
LH+TMR
ABH+LH
TMR
LH

1. søndag i advent
Matthæus 21,1-9
TMR
Fjordkoret ved Bo Davidsen medvirker og er med til at byde det nye kirkeår velkommen
2. søndag i advent
Lukas 21,25-36
TMR
Matthæus 11,2-10
LH
3. søndag i advent
4. søndag i advent. Familiegudstjeneste med krybbespil (7)
ABH+LH
Juleaften
Lukas 2,1-14
TMR
Juleaften
Lukas 2,1-14
LH
Julenat (7)		
TMR
Lukas 2,1-14
TMR
Juledag
2. juledag
Matthæus 23,34-39
LH
Lukas 2,25-40
LH
Julesøndag

Nytårsdag
Lukas 2,21
Der serveres kransekage og mousserende vin efter gudstjenesten - Godt nytår
Matthæus 2,1-12
Helligtrekongers søndag
1. søndag efter helligtrekonter
Lukas 2,41-52
Johannes 2,1-11
2. søndag efter helligtrekonger
Kirkefrokost (11)
3. søndag efter helligtrekonger
Matthæus 8,1-13

4. søndag efter helligtrekonger

ABH = Amy Bech Hedelund
LH = Lotte Højholt
TMR = Thomas Munk Rønberg
Ændringer kan forekomme
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Matthæus 21,28-44

LH

Matthæus 8,23-27

TMR
TMR
LH
TMR
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 16/10, 25/12
og 1/1 2019, som oftest ved sognepræst Thomas Munk Rønberg

Kalenderen

Oktober 2018
2.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
9.
11.
11.
12.
24.
25.
26.
26.
30.
31.

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

Spaghettigudstjeneste (10)
Meninger og morgenmad (12)
Kristendomsundervisning (11)
Babysalmesang (de fleste torsdage, 10)
Efterårsandagt (5)
Litteraturkreds (12)
Salmer og Leg (10)
Klub X (hver 14. dag, 10)
Nørkleklub (7)
Koncert (5)
Kirkens Fredagsklub (3)
Offentligt menighedsrådsmøde (13)
Nørkleklub (7)
Kirkens Fredagsklub (3)
Kongecafé
Sangaften i Præstegården (5)
Undervisning (11)

November 2018
2.
3.
6.
7.
8.
9.
14.
14.
15.
23.
23.
27.

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

Litteraturkreds (12)
Salmer og Leg (10)
Spaghettigudstjeneste (10)
Meninger og morgenmad (12)
Nørkleklub (7)
Kirkens Fredagsklub (3)
Undervisning (11)
Kristendomsundervisning (11)
Offentligt menighedsrådsmøde (13)
Kirkens Fredagsklub (3)
Kongecafé
Juleteater (7)

16.
19.

kl. 16
Julekoncert i Frederikssund Kirke (4)
kl. 16-18 Julematiné i kirken (7)

Januar 2019
4. kl. 10
4. kl. 14
7.-11. kl. 19
9. kl. 10
10. kl. 19
18. kl. 14
22. kl. 18
23. kl. 16.30
31. kl. 19

Litteraturkreds (12)
Kirkens Fredagsklub (3)
Evangelisk Alliances Bedeuge (9)
Meninger og morgenmad (12)
Nytårskoncert (4)
Kirkens Fredagsklub (3)
Offentligt menighedsrådsmøde (13)
Fyraftensmøde (11)
Vivaldi-andagt (5)

Februar 2019
1.
6.

kl. 14
kl. 10

Kirkens Fredagsklub (3)
Meninger og morgenmad (12)

December 2018
1. kl. 10-15
5. kl. 10
7. kl. 10
7. kl. 14
11.+12. kl. 10
12. kl. 19

Julemarked (6)
Meninger og morgenmad (12)
Litteraturkreds (12)
Kirkens Fredagsklub (3)
Børnehavegudstjenester (13)
Jule-Salme-Kalender (7)

Meditationsgudstjeneste

Bedeuge i uge 2

Kristuskransen - fra svensk kaldet ”Frelserkransen” - er et
”hjælperedskab” til at falde til ro hos Gud.

I lighed med tidligere år afholdes der Evangelisk Alliances
bedeuge over hele verden. Det sker 7.-11. januar 2019 under
temaet Åndeligt Venskab, og kom og vær med.

Torsdag den 1. november kl. 19
i Frederikssund Kirke

Den har tidligere været præsenteret i Frederikssund Kirke, og nu
vil vi gerne genopfriske tankerne omkring brugen af kransen i en
aftengudstjeneste, hvor vi i bøn, salmer, rolig musik og meditation bliver stille og mærker Guds nærvær.
For dem, som ikke ejer en krans, vil der blive mulighed for at
modtage en sådan ved gudstjenesten.
Lisbeth Hansen (menighedsrådsmedlem) og Susanne
Rousing (præst) leder gudstjenesten. Alle er varmt velkomne.

7. - 11. januar 2019 kl. 19

I Frederikssund samles vi efter følgende plan, alle aftener kl. 19:

7.
8.
9.
10.
11.

Frimenigheden, Mågevej
Indre Mission, Kocksvej
Frederikssund Kirke
Frimenigheden, Mågevej
Indre Mission, Kocksvej
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Spaghettigudstjenester
- Kirke og Kristendom i
børnehøjde

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.
Det koster 20 kr. for mad pr. voksen,
maden er gratis for børn, og der er
ingen tilmelding.
Datoer: Tirsdag den 2. oktober
og tirsdag den 6. november.
Vi glæder os til at se jer.

Klub X

- for alle børn i 3.-6. klasse
I juniorklubben Klub X mødes vi tirsdage i de ulige uger kl. 18-20 i Præstegården.
Klubben er for alle børn i 3. - 6. klasse, kig forbi, og se om det er noget for dig.
Der er Klub X den 9/10, 23/10, 20/11, 4/12, 18/12, 15/1 og 29/1.
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, så kontakt Amy, eller se mere på hjemmesiden.

Babysalmesang

- et musikalsk og rytmisk tilbud til forældre med
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 kende salmerne på forhånd.
Det er gratis at være med, og kræver ingen tilmelding.
Læs mere på hjemmesiden, eller Babysalmesang i Frederikssund Kirke på Facebook.
Vi mødes hver torsdag kl. 10 i Præstegården, og hygger med kaffe og brød efter
sangen. Der er ikke babysalmesang i skolernes ferier.

Familiegudstjeneste

- den 11. november kl. 10
Denne familiegudstjeneste vil handle
om at være tegnet i Guds hånd. Vi er
alle skabt unikke, og vi er lige som
vi skal være. Det kan I blandt andet
se, hvis I kigger på jeres egen hånd.
Vi har alle et fingeraftryk, der er helt
vores eget. Ingen andre i hele verden,
hverken før i tiden eller i fremtiden, har
lige præcis det fingeraftryk, som I har.
Kom og hør om hvordan Gud holder
os i sine hænder, og at vi på den måde
er tegnet i Guds hånd.
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Salmer og Leg

- Salmer og Leg er et tilbud for de
1-3 årige børn og deres forældre
Hvis man har lidt ældre eller yngre søskende er de også meget velkommen til at være
med. Det kommer til at foregå to lørdage i efteråret, og vi mødes kl. 10:30-11:15 i
kirken.
Vi skal synge, lege, danse og have det rigtig hyggeligt sammen. Vi får et gensyn med
flere figurer og rekvisitter fra babysalmesang, og vi synger forskellige salmer og sange.
Der er Salmer og Leg den 6. oktober og 3. november.
Det kræver ingen tilmelding, man dukker bare op.

Undervisning i Reformationen
Undervisning i reformatoriske skrifter den 31. oktober
og 14. november, begge gange kl. 16.30 i Præstegården

Sognepræst Thomas Munk Rønberg fortsætter sin undervisningsrække i nogle af
de reformatoriske skrifter, og vi er nået til at læse Den augsburgske Bekendelse
fra 1530. Alle er meget velkomne til undervisning og samtale.

Kristendomsundervisning
for begyndere
Grundkursus i kristendom den 3/10 og 14/11

Kunne du tænke dig at få genopfrisket det, du lærte,
da du selv gik til konfirmandundervisning, som måske er en
del år siden? Eller blot få gennemgået nogle af kernebegreberne i den
kristne tro? Så indbyder vi til, hvad vi kalder Konfirmandundervisning for
voksne – et lille grundkursus i kristendommen.
Vi inviterer årets konfirmandforældre og de senere års forældre, men også
selv om du ikke har børn, der skal konfirmeres er du velkommen til at
komme og få talt om, hvad den kristne tro indeholder. Vi indbyder til tre
gange i løbet af efteråret (første gang var i september) under titlen Tro,
Håb og Kærlighed, og vi vil også gennemgå dåben, nadveren og deres
essentielle betydning for det kristne menneske.
Det er 3. oktober og 14. november, hver gang kl. 19 – 21 i Præstegården i
Kirkegade. Hilsen Lotte og Thomas

Krybbespil

19. og 23. december
Alle børn, som har lyst til at være med i årets krybbespil, er meget velkommen til
at kontakte Amy. Vi har brug for hyrder, engle, får, lam og en masse gode sangstemmer. Vi øver tirsdag den 11. og 18. december kl. 14-15.30 i kirken.
Krybbespillet skal opføres til kirkens julematiné den 19. december og til julegudstjenesten for hele familien den 23. december kl. 10. Læs mere side 7.

I det nye år:
Kirkefrokost
Søndag den 20. januar
kl. 11.30

Traditionen tro indbyder Frederikssund
Ys Mens Club til frokost 3. søndag i
januar.
Denne dag er international kirkedag
for Y´s Men i hele verden. Vi går i kirke
for at minde os selv om, at bevægelsen drives på basis af Jesu Kristi lære.
Vi indbyder alle til at deltage i
frokosten. Pris 30 kr.
Tilmelding senest torsdag til kirkens
kontor eller til Ellen Pløen, tlf.
4731 7707 eller ploeen@mail.dk.

Troen,
der brænder
Fyraftensmøde den
23. januar kl. 16.30
med “Åbne Døre”

”Åbne Døre” har siden 1955 støttet
forfulgte kristne verden over med
nødhjælp, uddannelse, kristen litteratur og sociale projekter. Åbne Døre
eksisterer og arbejder med ét formål:
at styrke kirken til at kunne være kirke
i de mest fjendtlige områder.
Åbne Døres formål med at besøge
danske kirker er at skabe opmærksomhed om vores trosfællers aktuelle
situation rundt om i verden. Det gør vi
både med vores og de kristnes
personlige beretninger og vores
”Verdensrangliste”, der fortæller om
de 50 lande i verden, hvor kristne
forfølges mest.”

Sorggruppe

Sorggruppen er pt. overtegnet, men
der er mulighed for ny tilmelding fra
januar 2019. Se mere på hjemmesiden
eller ring til sognepræst Lotte Højholt,
som leder gruppen.
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Litteraturkreds
I samarbejde med Oppe Sundby Kirke og Islebjerg Kirke tilbyder vi en
litteraturkreds. Det foregår i Islebjerg Kirke første fredag i måneden fra
kl. 10-11.30 fra september til maj. 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 et friskt rundstykke. Programmet for bøgerne,
der læses, kan fås i kirkerne eller ses på vores hjemmeside.

PREP

Giv jeres parforhold et eftersyn!
Frederikssund Kirke tilbyder i samarbejde med Stenløse/
Veksø Sogne et PREP-kursus om kærlighed og kommunikation for par med fokus på kommunikation, konflikthåndtering og værdier i familien.
Et PREP-kursus for par med og uden børn/unge par og
gamle par, som ønsker, at styrke deres indbyrdes forhold.
PREP står for “Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold”.
Kurset er IKKE et terapeutisk tilbud, men et dynamiskpædagogisk kursus, hvor der veksles mellem øvelser og
oplæg. Ingen par skal fortælle de andre kursusdeltagere
om deres parforhold. Det handler om at blive bedre til at
kommunikere med hinanden, og det kan man lære.
Undervisere er sognepræst Lotte Højholt (Frederikssund
sogn), provst Eskil S. Dickmeiss (Stenløse/Veksø sogne) og
skolelærer Lone Strømme, som alle er certificerede PREPkursusledere hos Center for Familieudvikling.

Meninger
og morgenmad
Vi spiser morgenmad og får formiddagskaffen sammen og
taler om relevante og meningsfyldte emner, hvor også du,
som deltager, gerne må give dit besyv med. Det kan være
alt fra kirkelige til eksistentielle emner. Og det er altid godt
at begynde dagen med en sang, så vi tager også fat om
Højskolesangbogen.
Der er tilmelding til Kirkekoret mandagen før, så vi ved, hvor
meget brød vi skal købe. Har du lyst at give en hånd med
i forbindelse med at forberede og rydde af, må du gerne
nævne det ved tilmeldingen.
Datoerne er:
3. oktober
7. november
5. december
9. januar 2019 og
6. februar.
Alle gange er fra kl. 10-12.

Undervisningen foregår i Stenløse Sognegård, Engholmvej
6, 3660 Stenløse.
Mødegange er tre onsdage fra kl. 17-20 og en lørdag fra kl.
9-15 (16/1 – 19/1 (lørdag) – 30/1 – 6/2 2019).
Prisen er 500 kr. pr. par, som dækker materialer, sandwiches/snacks og drikkevarer.
Betaling sker senest ved kursusstart til Stenløse Kirkekontor på Reg. nr. 1345 og Kontonr. 0756838423. Skriv ”PREP”.
Kontakt Eskil S. Dickmeiss yderligere information og tilmelding på esdi@km.dk eller tlf. 2345 1829. Angiv jeres navne og
adresse, og skriv desuden et par linjer om jeres motivation
og familieforhold (alder, børn).
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Billedet er venligst udlånt af Center for familieudvikling.
Se mere på hjemmesiden www.familieudvikling.dk

Alle helgens dag den
4. november kl. 15
Vi mindes de, der er døde fra sidste Alle helgen til
nu. Det sker ved en særlig gudstjeneste i kirken, hvor
navnene på de afdøde vil blive læst højt.
Der vil blive spillet stemningsfuld musik ved mindegudstjenesten, og der vil blive sagt trøstende ord.
Alle er velkomne.

Gurli
Landrock
udstiller i
øjeblikket i
Præstegården.
Kom og se de
fine værker
- og køb
eventuelt
ét af dem!
Gurli Landrock
er medlem af
Fjordkunst.

* Alle menighedsrådsmøder er offentlige,
og de afholdes i Præstegården i Kirkegade

at
t ..
od .
G de
vi

Nice to know ...

* Du kan modtage nyhedsmails fra kirken. Skriv til Søren:
kordegn@frederikssundkirke.dk. Du kan også følge os på
Facebook. Søg på Frederikssund Kirke

* Ved årets julemarked vil vi samle ind til julehjælp, til De grønne Pigespejdere i
Frederikssund og til Blå Kors’ hjælpearbejde i Grønland (se side 6). Du kan læse om
de to sidstnævnte projekter på hjemmesiderne www.pigespejder.dk/frederikssund og
www.blaakors.dk/det-goer-vi/groenland. Blå Kors Grønland hjælper mennesker i Grønland med at holde sig ude af alkoholmisbrug og støtter børn og unge, der vokser op
i familier, som har det svært

* Den 11. og 12. december kl. 10 vil der blive holdt julegudstjeneste for børnehaverne i
sognet. Alle dagplejemødre er også velkomne til at kigge forbi med deres dagplejebørn
(ringe gerne til Kirkekontoret og tilmeld jer). Efter julegudstjenesterne serverer vi risengrød for de mange søde børn
Vi har i de forgange to år fået rigtig meget smukt konfirmationstøj ind fra konfirmander, der har doneret deres kjoler
eller jakker og bukser, så andre
kan
få gavn og glæde af det på
den store dag. Vi tager gerne
imod mere, men vi vil også
gerne give det videre. Så
skal du konfirmeres eller
kender én, der skal, så
kom forbi og kig på det store udvalg. Kom i dagtimerne eller ring til kordegn
Helle Dissing og hør mere om det. Du kan også altid
kigge forbi Præstegården og se det efter søndagens
højmesse. Det vil hænge fremme fra uge 43

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: 4. januar 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.

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

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.

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.

Dåb

Hjemmealtergang og -besøg

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. gud-
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mor/gudfar til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt
med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og
adresser til Kirkekontoret.

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
Hanne Hundrup Jonsen
Kocksvej 11 J, 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6248, hannelinda.jonsen@gmail.com

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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OMVENDT !
- mer’ end dét, vi ser

Livet er fuld af ting, som venter på at blive opdaget. Det
kan virke overvældende og skræmmende, og det kan virke
håbefuldt og forstemmende på én og samme tid. De fleste
mennesker tænker af og til over, om Gud findes, og hvad
meningen med det hele er? Måske skyldes denne længsel
efter mening og forståelse en evig længsel mod noget, vi
ikke kan sige os selv, mod noget, vi mærker er større end
os selv – større end selve livet.
Men for vedvarende at møde livet med åbenhed og forundring, må man se lidt omvendt på tingene. For at møde Gud,
må vi ind i mellem se helt anderledes på livet end vi plejer.
Og det er svært, for vi mennesker har det som oftest rigtig
fint med ”plejer”. Det er trygt og godt.
Men somme tider er det godt at vende vores verdensforståelse lidt på hovedet ved at vi udfordrer os selv.
For livet er fuld af ting, som venter på at blive opdaget,
og det kan ”plejer” blokere lidt for.
Kender du dét, at hvis du skærer et æble på den ”forkerte”
led, så viser kernehuset sig at være en stjerne! Det er ligesom
et vandmærke i et stykke papir; det er usynligt for den, som
endnu ikke ved det.
Så vores opfordring til dig er at skære æblet på den forkerte
led. For hvad gemmer sig inde i dit hjerte?
Måske noget, du ikke har reflekteret
over i lang tid? Måske noget, du
aldrig har fået tænkt så meget
over? Spørgsmålet er: Hvad
gemmer sig i dit hjerte, hvis du
kigger anderledes, lidt omvendt
end du plejer? Hvis
hjertet er dit æble,
som du kigger på
anderledes, så
gemmer der
sig måske
også en
stjerne dér, du
ikke lige vidste
var der. Og den
stjerne kan være

en tro. En tillid. En tro på Gud. En tillid til Gud. En tillid til, at
du er et Guds barn. Det er en kæmpe tryghed at leve sit liv
på. Så spørgsmålet er: Hvad finder du, når du skærer æblet
på en anderledes måde og ser omvendt på tingene? Måske
bliver du omvendt, og det behøver ikke være farligt, men så
absolut givende.
Vi må som mennesker altid spørge os selv om vi kan se
omvendt på de udfordringer, vi står i. ”Plejer” må aldrig låse
os fast. Og tør vi skære æblet omvendt over, kan der åbne
sig en helt ny verden for os. En helt ny bevidsthed om at Gud
elsker os meget, og at det er værd at leve sit liv på.
Du kender udmærket
stregkoder på varerne, når
du køber ind. Inde bag
dem er en vigtig kode for
den rigtige vare og den
rigtige pris. Der gemmer
sig noget bag stregerne.
Hvis du ser på mønstret
hér til højre på samme
måde, som du plejer at se
på en side, ligner det blot
en stregkode gennem et
virvar af linjer. Men prøv at
se omvendt, anderledes,
eller på en ny måde på de
streger, Ja, flyt perspektivet – og kig i det skjulte.
Og du kan måske læse en hilsen til dig.
Når vi søger efter mening med vores liv, er det måske fordi
der inde i vores hjerter er noget, der minder os om, at vi
hører sammen med Gud. Et skjult stempel, som fortæller os,
at vi er ”Made by God”, at vi hører sammen med ham.
For Gud elsker dig meget.
“Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses.”
				
Hebræerbrevet 11,1
Sognepræsterne Thomas og Lotte
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