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Frederikssund Kirke
Juni - Juli - August - September 2019

“ Musik er hele mit liv “
I Frederikssund Kirke har vi den store
glæde at have Susanne Kammersgaard
som organistvikar for Line Koppelhus, som
er på barsel.
Som 8-årig begyndte Susanne at spille
klaver, og som voksen var hun på en korrejse til Frankrig, hvor hun pludselig måtte
spille på orgel til en koncert. Det startede
det hele, og lysten til at prøve kræfter med
at spille orgel blev vakt.
Susanne tog som 45-årig uddannelsen
som organist på
Sjællands
Kirkemusikskole.
Det var
svigersønnen, som
opfordrede
hende til
at tage uddannelsen
efter at hun
i mange
år havde
været med-

hjælpende hustru i familiens
firma.
Susanne er mor til 4 og
elsker børn. Når hun har fri
er det stadig musik, børn og
samværet med andre mennesker, der fylder.
Efter 20-25 år som fastansat,
valgte hun at gå freelance.
Her har hun spillet på
diverse orgler og mødt en
masse forskellige mennesker. Nu er hun glad for
at være fastansat vikar i
Frederikssund Kirke. Som
hun siger: ”Det er allerbedst
at være her”.
Vi er utrolig glade for at vi
får lov til at låne Susanne,
for hun er en kvinde med
godt humør og et smil på
læben - hver eneste dag.
Det er planen, at Susanne er
barselsvikar i Frederikssund
Kirke til engang i foråret 2020.

Farvel til Denisa
Lidman-Skotte

Kirketjener Denisa LidmanSkotte har desværre opsagt
sin stilling ved kirken.
Hun har været ansat 20 timer
pr. uge og har både arbejdet
i kirken og i præstegården.
Vi siger TAK for den tid, du
har været hos os, Denisa, og
ønsker dig al mulig lykke og
velsignelse i fremtiden.
Som erstatning for Denisa er
der opslået en stilling på 20 t/u
som kirketjener med ansøgningsfrist den 3. juni og med
tiltrædelse den 1. august.

Se et stillingsopslag på kirkens hjemmeside.
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Lotte Højholt
sygemeldt
Sognepræst Lotte Højholt skriver:

”Hver dag går vi i gennemsnit 10-15.000 skridt, hvis vi
kan - jeg kan ikke! Det må der gøres noget ved. Jeg
skal derfor have opereret min slidte akillessene, som
har plaget mig i flere år.
Derfor er jeg sygemeldt
fra den 29. maj og fire
uger frem, og du vil
møde mig med krykker
og skinne på benet
rundt i byen. Det bliver
sikkert et ømt syn, men
forhåbentlig hjælper det.
Jeg er derfor ikke at finde i kirken hele juni måned.
Desuden skal jeg højst sandsynligt også have ordnet min anden fod senere på året, men så bliver jeg
sikkert som en gazelle fremover.”

Nyt fra Menighedsrådet
Nyt efter menighedsrådsmøder
og årsmøde i kirken.
1) Den 24. marts afholdt Menighedsrådet
det obligatoriske menighedsmøde.
Her fortalte vi om, hvad der er sket i kirken i 2018 og
fremlagde regnskab for 2018 og budget 2019. Som noget
nyt havde vi i år lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor
vi forud for årsmødet havde spurgt brugerne af kirken,
kirkegården og præstegården om deres mening.
Svarene blev fordelt i kategorierne børn, voksne og pensionister. Vi fik 118 besvarelser fra 56 pensionister, 44 voksne og
18 børn, og det var meget positive svar vi fik tilbage (du er
velkommen til at hente
et skema).
Der var megen ros til
præster og personale,
og det er vi meget
glade og taknemmelige
for.
Der var en del besvarelser, der gav udtryk
for den gode stemning,
der er i kirken til gudstjenester, for eksempel
at der er rart og vedkommende, uhøjtideligt
og at der er tid til ro og
eftertanke. Og heldigvis
svarer de fleste, at de
læser kirkebladet og
derigennem holder sig orienteret om aktiviteter og hvad der
ellers foregår i kirken.
Der var også mange gode tips og ideer i besvarelserne, og
dem vil vi, så vidt det er muligt, arbejde videre med i det
kommende år.
2) Vi har i Frederikssund Kirke mange aktiviteter, som vi
gerne vil fortsætte med. Til at hjælpe med nogle af dem
har vi brug for flere frivillige kræfter.
Så har du lyst til at give en hånd med, det kunne f.eks. være
at lave mad til ”Gud og spaghetti” eller lave kirkekaffe en
gang i mellem, så tag fat i præsterne, personalet eller os fra
Menighedsrådet, så kan vi tage en snak om det. Man binder
sig ikke til noget fast, og alle bidrag er velkomne.
3) Menighedsrådet vil gerne takke Henning Bruun, som
i en årrække på syv år har påtaget sig det store arbejde
at udarbejde og udsende planer over kirkens aktiviteter.

I fremtiden vil
Kirkekontoret
udsende en
månedlig
aktivitetsplan,
hvori der vil
blive henvist til
kirkens øvrige
informationskanaler (især
hjemmeside
og facebook).
4) Den 14.
juni har
Præstegården
10-års
jubilæum, og
det skal naturligvis fejres.
Vi håber at se mange af jer til en festlig dag for alle aldre.
Se særskilt program på side 4.
5) Lotte Højholt er sygemeldt i en periode (se side 2), og vi
har et håb om, at stiftet kan sende en stiftsvikar i stedet.
Venlig hilsen med ønsket om en god sommer
Gitte Kølby, menighedsrådsformand

SOM NOGET NYT:
Familieeftermiddag
den 1. september kl. 14
Familieeftermiddagen er en mulighed for at mødes
i en afslappende og uformel kirkeform. Vi mødes i
Præstegården i Kirkegade.
Her vil vi synge forskellige sange og nyere salmer.
Der vil også være en andagt med plads til dialog ved
sognepræst Thomas Munk Rønberg.
Bagefter er der hygge og kaffe, snak ved bordene,
leg for børnene og brætspil, og ja, bare et par gode
timer sammen uden at skulle nå en masse.
Alle er velkomne, og man behøver ikke at have børn
for at være med.
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Jubilæumsfest den 14. juni
Fredag den 14. juni har Præstegården i
Kirkegade 10 års fødselsdag.

Præstegården er et aktivt hus, der har aktiviteter for alle aldre, og
den danner rammen om begivenheder fra vugge til grav, så derfor
synes vi at det er værd at fejre, at sognet har haft dette fine hus i
10 år.
Vi slår dørene op kl. 15 til en fest for alle, og du er meget
velkommen. Programmet er:
kl. 15
kl. 15.30
kl. 16
kl. 16.30
kl. 17
kl. 17.15
kl. 18
kl. 20

Velkomst
Kaffe og lagkage
Rundvisning i Præstegården
Taler og fællessang
Kor
Ballonopsendelse
Fællesspisning
Andagt
Der vil være gode grunde til at
komme og være med fra start til
slut, men du er også velkommen
til at komme til en del af festen.
For børn og barnlige sjæle er der
hoppekirke, popcorn og slush ice.
Vi håber, at mange vil komme
forbi og deltage i fejringen. Der
er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage.
Billederne her på siden er fra byggeriet og fra indvielsen den 14. juni 2009.
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ME
AND
MARIA
Maria Anna Rosenberg på vokal/keyboard og Johannes
Pehrson på basguitar/vokal
Koncert i Frederikssund Kirke den
12. juni kl. 19.30
Koncerten er
et samarbejde
mellem Bedre
Psykiatri, ”Lær at
takle” og Frederikssund Kirke

Koncert med
ME AND MARIA

Musik, der tænder lys i mørket
Den 12. juni kl. 19.30 inviteres du til en ganske særlig
aften i Frederikssund Kirke.
ME AND MARIA er Maria Anna Rosenberg på vokal/
keyboard og Johannes Pehrson på basguitar/vokal.

Konfirmandindskrivning til 2020
Indskrivningen finder sted på www.folkekirken.dk.
Klik på Konfirmation + Konfirmandtilmelding (se ude
til højre). I skal logge ind med NemID, og hvis I som
forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge
give samtykke til tilmeldingen.

Det fremgår ved indskrivningen, hvilket sogn I bor i.
De to sangskrivere kommer fra vidt forskellige stedHvis I bor i Frederikssund Sogn, er tilmeldingen gyldig.
er i musikken: Maria med baggrund i musicalen og
Hvis I ikke bor i Frederikssund Sogn, er tilmeldingen først gylkirken, og Johannes i rocken. Det var derfor ikke
dig, når I har fået en bekræftelse fra én af kirkens præster.
en selvfølge, at deres veje skulle krydses. Men
Tilmeldingen vil være åben til og med den 12. juni 2019,
deres fælles ønske om at skabe musik, der er
og
vi forventer at kunne give svar omkring den 26. juni.
nærværende og autentisk, har forenet dem
i denne poetiske duo.
I kan også - men skal ikke - kigge forbi i Præstegården, Kirkegade
7, torsdag den 6. juni kl. 16.00-18.00, så vil vi hjælpe jer med indKom og nyd en koncert, hvor duoen skaskrivningen (NB: kom gerne begge forældre, og medbring NemID).
ber rum til ro og fordybelse med blide
Der vil være informationsaften for årets konfirmandforældre tirsdag
toner, stemningsfuld lyssætning og
den
17. september kl. 19 i selve kirken.
fortællinger. Deres koncerter er ofte
beskrevet som bevægende og en
Med mindre andet aftales, finder konfirmationerne i 2020 sted som følger:
sjælden mulighed for at nyde
Fredag d. 8. maj Dem, der i år går i 6ABC på Falkenborgskolen (Bededag)
eftertænksomhed i en travl tid.
Søndag d. 10. maj Elever i år fra andre skoler end Falkenborgskolen og
Realskolen
Der er gratis adgang,
Torsdag
d.
21.
maj
Elever fra Realskolen (Kristi himmelfarts dag)
og alle er meget
velkomne.
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Nyt fra Menighedsplejen
Frederikssund Sogns Menighedspleje er en selvstændig enhed med
egen bestyrelse (syv medlemmer).
Der ligger to foldere i Præstegården
og i Kirken, som fortæller om, hvad
Menighedsplejen står for og tilbyder af aktiviteter.

Menighedsplejens
formand Anny Dittmer

Det er Menighedsplejen, der blandt
andet står for Fredagsklubben,
som mødes fredage i ulige uger
fra kl. 14-16. Der er som regel et
spændende foredrag, og alle er
velkomne.

Udflugt til Sorø
fredag den 30.
august kl. 9.00
Frederikssund Sogns Menighedspleje
inviterer alle med på en sommerudflugt.
Turen går til Sorø via Fjenneslev, hvor vi
skal se den historiske Fjenneslev Kirke.

Der er fri entré, og kaffe og kage
koster 20 kr.

Fredagsklubben
fredage kl. 14
i Præstegården:
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 livssituation, og hvor samarbejdet har
som mål at være en støtte parterne imellem
19. juli: Ekskursion til Attendo (det nye plejehjem i sognet). Vi
mødes på Lærkevej 11 til rundvisning af en times varighed.
Der er plads til 15 personer kl. 14.00 og til 15 personer kl. 15.00.
(NB: tilmelding til Kirkekontoret forinden)

Herefter kører vi til Sorø, går om bord
på ”Lille Claus” og sejler en tur på Sorø
Sø mens vi spiser frokost og ser på
de smukke omgivelser omkring søen.
Hjemturen går gennem det smukke sjællandske landskab til Tadre Mølle, hvor vi
får kaffe og kringle. Vi er tilbage i Frederikssund kl. ca. 17.15.
Vi håber selvfølgelig på dejligt vejr, og
ellers kan vi glæde os over, at der er tag
på både bussen og båden.

16. august: Præster arbejder jo kun om søndagen! Glæd jer til en
hyggelig eftermiddag med Lotte Højholt. Som en stille opstart
efter sommerferien vil hun fortælle om løst og fast. Velkommen til
sommerhygge
13. september: Fhv. højskoleforstander Niels Elberling. Kom til en
fortsættelse af det spændende foredrag den 1. februar, hvor vi
skal høre slutningen af den dramatiske beretning om hans liv
27. september: Et causeri om at være biskop i Danmarks største
stift. Ved biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel
11. oktober: ”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
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Pris inkl. bus, frokost, 1 øl eller vand,
kage og kaffe: 200 kr. pr. person. Billetter
kan købes efter 1. juli på Kirkekontoret.
Oplys, hvis du har særlige behov såsom
kørestol m.m. Der er plads til 50 personer
på turen.

Kirkegårdsvandring
Torsdag den 8. august kl. 18.00

På forskellige tider af året inviterer kirkegårdsleder Judith Pearce på en
spændende kirkegårdsvandring, denne gang i begyndelsen af august.

Nørkleklub
Frederikssund Kirkes nørklere mødes og
hygger med kaffe og håndarbejde.

Vi mødes ved kirkegårdens hovedindgang, og efter vandringen serveres
der kaffe på Kirkegårdskontoret.

Nørklerne fremstiller mange fine ting
til årets julemarked. Der er gode ideer
at tage fat på, både for de øvede og de
mindre øvede.

Andagt efter vandringen

Alle er velkomne til at komme og være
med.

Umiddelbart efter kirkegårdsvandringen er du velkommen til at deltage i en kort, stemningsfuld aftenandagt ved sognepræst Thomas Munk
Rønberg.

Nørklerne mødes fra kl. 13 til 15 den:

Torsdag den 8. august kl. 20.00

Vi vil blandt andet synge nogle sange og salmer, mens vi er samlet under
aftenhimlen og inden mørket sænker sig.
Vi mødes ved englen ved hovedindgangen.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes andagten i kirken.

Salmer i sommernatten

Torsdag den 6. juni og 4. juli kl. 21 i Frederikssund Kirke

29. august
12. september
26. september
10. oktober
24. oktober
7. november
Der er en hyggelig arbejdsdag med
frokost den 16. november kl. 10 til 16.
Vi glæder os til at se jer.

Nu skal der lyde toner fra salmesang og smuk musik i sommernatten. Det er
hverken gudstjeneste eller koncert, men toner, sang og en lille smule ord, som
stiger til himmels og kommer tilbage igen. Det er kl. 21 i Frederikssund Kirke, og
vi vil nyde aftensolen, der sender dagens sidste stråler ind ad tårnvinduet, mens
dagen går på hæld.
Den 6. juni byder sognepræst Thomas Munk Rønberg velkommen, og vi får
besøg af Katrine Munk Rasmussen, der spiller skønne toner på sin cello. Katrine
spiller fast hos os til Alle helgen, og hun er musiklærer på musikskolen til daglig.
Den 4. juli medvirker sognepræst Lotte Højholt, og vi har indbudt violinist
Michala Høj, der tidligere har gæstet kirken ved flere aftenandagter og senest
spillet koncert i marts med Vivaldis ‘De fire årstider’. Michala har spillet violin
siden hun var 4 år gammel og har studeret på både Det Kgl. danske Musikkonservatorium samt Rytmisk Musikkonservatorium. Til ‘Salmer i sommernatten’ vil
hun fremføre værker af Mozart, deriblandt et soloarrangement af ‘Eine kleine
Nachtmusik’.
Arrangementerne er gratis, og vi er færdige inden kl. 22.

Sangaften den 24. september
Denne aften kl. 19 synger vi efteråret ind

Vi samles og synger fra Højskolesangbogen. Sognepræst Lotte,
organist Susanne og kirkesanger Michael vil have valgt lidt sange på
forhånd, men der er også frit valg for deltagerne. Tag meget gerne en
sangglad ven eller nabo med. Alle er velkomne!

Julemarked

Den 30. november
kl. 10 til 15
VI er allerede igang med forberedelserne
til årets julemarked.
Så igen i år må vi bede om hjælp. Vi skal
bruge henkogt og syltet, sødt og surt.
Vi skal bruge strikket, hæklet, syet og
andet hjemmegjort.
Vi efterlyser brugt julepynt til konfirmandernes bod med brugt julepynt.
Vi vil blive glade hvis du tænker på
Frederikssund Kirkes julemarked, og alle
donationer modtages med tak.
Sæt et stort Kryds i kalenderen d. 30.
november, så du husker Frederikssund
Kirkes julemarked.
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Gudstjenester
Juni 2019
Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Mandag d. 10.
Søndag d. 16.
Torsdag d. 20.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.

kl. 10
kl. 10
kl. 11
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10
kl. 10

Juli 2019

Søndag d. 7. kl. 10
Søndag d. 14. kl. 9 (NB)
		
Søndag d. 21. kl. 10
Søndag d. 28. kl. 10

August 2019

Søndag d. 4. kl. 10
Søndag d. 11. kl. 10
		
Søndag d. 18. kl. 10
Søndag d. 25. kl. 10

September 2019

6. søndag efter påske
Johannes 15,26-16,4
Se hjemmesiden
Pinsedag. Familiegudstjeneste (10)
Johannes 14,22-31
TMR
2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste på Kalvøen sammen med byens folkekirker (9)
Trinitatis søndag
Johannes 3,1-15
Se hjemmesiden
Sommeraftensgudstjeneste (8)		
TMR
1. søndag efter trinitatis
Lukas 16,19-31
TMR
2. søndag efter trinitatis
Lukas 14,16-24
LH
3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis
NB: Bemærk tidspunktet
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis
Fælles skriftemål kl. 9.30
9. søndag efter trinitatis
10. søndag efter trinitatis

Lukas 15,1-10
Lukas 6,36-42

LH
Signe Voldby

Lukas 5,1-11
Matthæus 5,20-26

TMR
LH

Lukas 19,1-10
Matthæus 7,15-21

TMR
TMR

Lukas 16,1-9
Lukas 19,41-48

LH
LH

Søndag d. 1. kl. 10
Søndag d. 8. kl. 10.30 (NB)
		

11. søndag efter trinitatis
Lukas 18,9-14
TMR
12. søndag efter trinitatis
Markus 7,31-37
Biskoppen + TMR
Festgudstjeneste i forbindelse med Ydre Missions stiftsstævne. NB: Bemærk tidspunktet (9)

Søndag d. 15. kl. 10
Søndag d. 22. kl. 10
		
Søndag d. 29. kl. 10

13. søndag efter trinitatis
14. søndag efter trinitatis
Familiegudstjeneste (10)
15. søndag efter trinitatis

Lukas 10,23-37
Lukas 17,11-19
Matthæus 6,24-34

TMR

16. søndag efter trinitatis
17. søndag efter trinitatis

Lukas 7,11-17
Lukas 14,1-11

LH
TMR

Oktober 2019

Søndag d. 6. kl. 10
Søndag d. 13. kl. 10

Morgenandagter
En morgenandagt varer
højst en halv time. Der er
morgenandagt i kirken hver
tirsdag kl. 8.30 undtagen i
perioden 2/7-6/8, som
oftest ved sognepræst
Thomas Munk Rønberg.
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Fællesspisning og sommerhygge
Torsdag den 20. juni fra kl. 18.30

Kl. 18.30 serveres en let sommeranretning i Præstegården i Kirkegade, og der er
tilmelding til Kirkekontoret, tlf 4731 3025 lokal 1, senest den 17. juni.
Prisen er 30 kr. pr. voksen for mad og kaffe.
Derefter er der sommeraftensgudstjeneste i Præstegården kl. 19.30.
Gudstjenesten er ved Thomas Munk Rønberg, og efter gudstjenesten synger vi
traditionen tro danske sommersange ved bålet. Velkommen!

Juni 2019
4.
6.
6.
6.
7.
12.
14.
18.
20.
27.

kl. 18
kl. 10
kl. 16-18
kl. 21
kl. 14
kl. 19.30
kl. 15
kl. 18
kl. 18.30
kl. 10

Klub X (10)
Babysalmesang (11, ugentligt)
Konfirmandindskrivning i Præstegården (5)
Salmer i sommernatten (7)
Kirkens Fredagsklub (6)
Koncert (5)
Præstegårdens 10 års fødselsdag (4)
Klub X (10, sidste gang før ferien)
Sommerhygge og aftengudstjeneste (8)
Babysalmesang (11, sidste gang før ferien)

Juli 2019
4.
19.

kl. 21
Salmer i sommernatten (7)
kl. 14+15 Ekskursion til Attendo (6)

August 2019
7.
8.
8.
8.
13.
16.
21.
29.
29.
30.

kl. 16.30
kl. 10
kl. 18
kl. 20
kl. 18
kl. 14
kl. 13
kl. 13
kl. 18
kl. 9

Undervisning (12)
Babysalmesang (11, opstart efter ferien)
Kirkegårdsvandring (7)
Andagt efter kirkegårdsvandring (7)
Klub X (10, 1. gang efter ferien)
Kirkens Fredagsklub (6)
Sorggruppe (12, 1. gang)
Nørkleklub (7)
Offentligt menighedsrådsmøde (13)
Udflugt (6)

Kalenderen
September 2019
1.
3.
4.
6.
8.
12.
13.
17.
18.
21.
24.
24.
26.
26.
27.

kl. 14
kl. 17
kl. 10
kl. 10
kl. 10-15
kl. 13
kl. 14
kl. 19
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 14
kl. 19
kl. 13
kl. 18
kl. 14

Familieeftermiddag (3)
Spaghettigudstjeneste (10)
Meninger og morgenmad (12)
Litteraturkreds i Islebjerg Kirke (12)
Stiftsstævne (9)
Nørkleklub (7)
Kirkens Fredagsklub (6)
Konfirmandforældreaften (5)
Undervisning (12)
Salmer og Leg (11)
Minikonfirmand (11, opstart)
Sangaften (7)
Nørkleklub (7)
Offentligt menighedsrådsmøde (13)
Kirkens Fredagsklub (6)

Oktober 2019
1.
2.
4.

kl. 17
kl. 10
kl. 10

Spaghettigudstjeneste (10)
Meninger og morgenmad (12)
Litteraturkreds i Islebjerg Kirke (12)

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

Festgudstjeneste og
information om MAF
Stiftsstævne den 8. september
kl. 10.30 - 15 i Frederikssund
Kirke
Stiftsudvalget for Ydre Mission i Helsingør Stift inviterer i samarbejde med Frederikssund Kirke til festligt
stiftsstævne. Programmet er:
Kl. 10.30: Festgudstjeneste. Biskop Lise-Lotte Rebel
prædiker
Kl. 12: Frokost á 50 kr. Der er tilmelding til Kirkekontoret,
tlf. 4731 3025, senest den 4. september
Kl. 13: Foredrag i Præstegården, Kirkegade 7. Emnet er:
”MAF flyver for livet” v/ Kamma & Arne Puggaard. Kom
og hør om Mission Aviation Fellowships arbejde. Alle er
meget velkomne.

9

Familiegudstjenester

Juniorklubben Klub X
... mødes tirsdage i
de ulige uger kl. 1820 i Præstegården

Pinsedag den 9. juni kl. 10

Denne dag fejrer vi kirkens fødselsdag
ved en festlig familiegudstjeneste for
alle. Kom og vær med!

I dette efterår skal vi lave
mange spændende ting.
Vi skal blandt andet ud at
bowle, en tur i svømmehallen, lave forskellige
kreative ting - og
selvfølgelig max hygge.

Høstgudstjeneste søndag
den 22. september kl. 10

Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst og
deler overskuddet med andre, som har
brug for hjælp.
Vi skal synge nogle af de kendte høstefterårssalmer som Vi pløjed´ og vi såede,
og Nu falmer skoven.
Alle, som har frugt eller grønt fra haven,
må meget gerne medbringe dette, så
vi kan få pyntet kirken og få en festlig
kulisse.
Der vil blive indsamlet et særligt høstoffer, som er en gave, vi sender videre
til forskellige gode formål. Tag gerne
penge/mobilepay med. :-)

Spaghettigudstjenester
- Kirke og Kristendom
i børnehøjde

Vi holder spaghettigudstjenester i
Store Sal i Præstegården tre tirsdage i
efteråret, alle gange kl. 17 til 18:30:
Tirsdag den 3. september
Tirsdag den 1. oktober
Tirsdag den 12. november
Nogle gange kommer der en person fra
Bibelen ud af vores ‘tidsmaskine’, som
er en stor bibel, og så bliver der fortalt
bibelhistorie i øjenhøjde for børnene.
Vi synger også sammen og laver ofte
noget kreativt, og Spirekoret plejer at
medvirke. Det hele ledes af kirkemedarbejder Amy Bech Hedelund.
Det koster 20 kr. for mad pr. voksen,
maden er gratis for børn, og der er ingen
tilmelding.
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Vi glæder os til at se jer alle.

Flere var på lejrskole en dag,
og så tog resten af klubben på udflugt :-)

Udover dét 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, som vi tager med på skift.
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 kirkens
hjemmeside www.frederikssundkirke.dk.
Tirsdag den 13. august er der opstart efter sommerferien.

Minikonfirmander i efteråret
I efteråret 2019 inviterer vi 3. klasses eleverne fra Trekløverskolen afdeling
Falkenborg til at være minikonfirmand.
Til minikonfirmand arbejder vi med forskellige emner fra kirken og kristendommen. Vi hører bibelhistorier, lærer Fadervor, synger og laver kreative
ting til opgaverne.
Minikonfirmand har opstart tirsdag den 24. september og slutter af med
krybbespil til jul.
Der er minikonfirmand
tirsdage kl. 14-15:30,
og der er tilmelding
og yderligere information hos Amy:
amy@frederikssund
kirke.dk

Salmer og Leg
- et tilbud for de 1-3 årige
og deres forældre

Vi skal synge, danse og lege, og vi bruger
både salmer og forskellige børnesange.
Der er Salmer og leg tre lørdage i
efteråret: den 21. september, 26. oktober
og 16. november kl. 10:30 -11:15 i Frederikssund Kirke.
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

Spirekoret,
som synger
ved familieog spaghettigudstjenester

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.
NB: Se på kirkens hjemmeside, hvornår
der er Børnehjørnet om sommeren.

Babysalmesang

- et musikalsk og rytmisk tilbud til
forældre med babyer i alderen 0-12 mdr.
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. Læs mere
på hjemmesiden, eller find Babysalmesang i Frederikssund Kirke på
Facebook.
Vi mødes hver torsdag kl. 10 og synger ca. 45 minutter. Bagefter hygger vi med kaffe og brød. I juni og august er vi i kirken, og bagefter
tager vi kaffen i Præstegården.
Der er ikke babysalmesang i skolernes ferier. Sidste gang inden ferien
er den 27. juni, og så er der opstart den 8. august.
Babysalmesang den 9. maj
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Litteraturkreds

Den første fredag i Islebjerg Kirke kl. 10-11.30 (september til maj)
Præsterne Christina Holten Mølgaard, Lotte Højholt og Dorte Dideriksen holder i fællesskab
litteraturkreds og står på skift for fremlæggelse af månedens bog. Vi kører fra september og
frem til maj, og vi mødes den første fredag i hver måned i Islebjerg Kirke.
Fremlæggelsesformen og tilgangen er forskellig, men man vil hver gang få en grundig indføring
i den konkrete bog. Derfor kan man sagtens møde op, selv om man ikke har fået læst bogen.
Vi begynder altid med en fællessang eller salme. Der serveres kaffe og brød, og det koster 20 kr.
at deltage.
Den første bog den 6. september hedder: Jeg hedder ikke Miriam. Den er skrevet af Majgull
Axelsson, og den fremlægges af Christina Holten Mølgaard. Programmet for bøgerne, vi læser,
kan fås i kirkerne eller ses på kirkernes hjemmesider.

Meninger og
morgenmad

Den 4. sept. og 2. oktober
kl. 10 - 12 i Præstegården

Kirkelig
voksenundervisning

Den 7. august og 18. september kl. 16.30 i
Præstegården

Vi mødes til morgenmad i
Præstegården, og sammen danner vi rammen om et par timer
med udveksling af holdninger og
meninger til forskellige emner, som
kan spænde fra aktuelle emner fra
dagspressen over kirkelige emner
til hverdagens store og små udfordringer.

Sognepræst Thomas Munk Rønberg underviser i forskellige
kirkeligt relaterede emner.

Oplægget afholdes som oftest af Lotte Højholt, men der
kan også være deltagere, som står for oplægget. Og vi
krydrer selvfølgelig formiddagen med sang fra Højskolesangbogen.

Der er rig lejlighed til drøftelse og samtale. Ofte får vi en god
snak om alt muligt andet end dét, der var udgangspunktet, og
alle er velkomne.

Der er tilmelding telefonisk eller på mail til Kirkekontoret
senest mandagen før arrangementet. Morgenmaden
koster 20 kr.

I øjeblikket gælder det 2. del af 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.

Undervisningen varer max 1½ time og finder sted i
Præstegården i Kirkegade.

Sorggruppe
Livet ser anderledes ud, når man har mistet et nærtstående menneske. Sorgen kan bide sig fast og man
kan føle, at man mister fodfæstet. Sorg er et livsvilkår for alle, når man elsker. Sorg er kærlighedens pris.
Frederikssund Kirke tilbyder at man kan deltage i et sorggruppeforløb hen over efteråret. I en sorggruppe mødes man med andre, som også sørger over at have mistet et menneske, som stod en nær.
Vi mødes og taler om sorgen og får luft for følelserne, og vi deler erfaringerne om savnet, hverdagen og
livet uden den, man har mistet.
Sorggruppen begynder på ny efter sommerferien onsdag den 21. august kl. 13-15 i Præstegården.
Vi mødes ca. hver 3. uge, og gruppen ledes af sognepræst Lotte Højholt.
Datoerne for efterårets møder i sorggruppen gives, når vi er samlet første gang.
Tilmelding er nødvendig til Lotte Højholt på tlf. 29388151 / lonh@km.dk
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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
* A propos broindvielsen den 28. september: En metropolit i den ortodokse
kirke - Filaret af Moskva - har engang beskrevet den ortodokse, kristne tro
som følger: ”Alle væsener er anbragt i balance på Guds skabende Ord, som
på en diamantbro. Over dem er der den guddommelige uendeligheds
afgrund. Under dem er der deres egen intetheds afgrund”

at
t ..
od .
G de
vi

Nice to know ...

* Der er udkommet to, flotte stiftsmagasiner: et informativt temanummer om kontrol - folk&kirke om kontrol - og Stiftsmagasinet april
2019, som fortæller om Helsingør Stift. Der er rigtig mange gode artikler i magasinerne, og kom og hent et eksemplar i enten kirken eller
præstegården
* I øjeblikket udstiller Frida Hangel i Præstegården. Hun udstiller
billeder fra en rejse, hun har været på ud fra et Go Global-program
under Folkekirkens Nødhjælp
* Der er af og til udstillinger i Præstegården. Hvis du kunne tænke dig at udstille,
eller kender en anden, der gerne vil, er du velkommen til at kontakte Kirkekontoret

Nyt i sognet:
Plejehjemmet Attendo
Det nye plejehjem på Lærkevej 11, som ligger over for Sillebroen og ved
siden af LIDL, er klar til indvielse. 11. juni flytter de første beboere ind, og den
officielle (ikke-offentlige) åbning er den 27. august. Virksomhedschef Bente
Aastrup fortæller, at der er plads til 72 beboere, og Attendo har ønsket, at
kirkens præster kommer og holder en gudstjeneste en gang om måneden.
Det gør de meget gerne, og de første aftaler er allerede indgået. Kunne du
tænke dig at komme på et besøg, er det muligt den 19. juli (se side 6).

Kolofon
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
Tryk: Øko-Tryk, Skjern. Oplag: 4500.
Deadline for næste nr: 5. september 2019
Forsidefoto: Niels Hejnfelt
Hjemmeside: www.frederikssundkirke.dk
Redaktion: Lotte Højholt, Helle Dissing
og Thomas Munk Rønberg (layouter og ansv.)

Eventuelle synspunkter fremført i kirkebladet står for forfatterens egen regning

Kirkekontakter
i sognet:
De grønne Pigespejdere,
Falkenberg Gruppe:
Heidi Lyngbøg, 2733 4405
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
KFUM-spejdere,
Fjordbyens Sønner:
Børge Larsen, 4731 7967
Kirkens Genbrug:
Lissi Larsen, 4731 2077
Mission Afrika Genbrug:
Asta Kristensen, 4736 1578
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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

Organistvikar
Susanne Kammersgaard
Tlf. 4731 3025 (lokal 4)
E-mail:
organist@frederikssundkirke.dk

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 ( i skolernes ferier
alle hverdage 10-13)
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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Tro bygger bro
Du kender det sikkert: du og din bedste ven blev uvenner. Det
var egentlig en bagatel, en misforståelse, en ubetydelighed,
der startede det hele. For hvor var det nu, I skulle mødes? Du
syntes ikke, at han havde lyttet godt nok efter, men du … hvad
var det nu han skulle forinden, og hvad var det, han havde
sagt? Nåååh ja, der var vist nok noget med, at …
Med andre ord: I var begge gået fejl af den anden og var vel
egentlig lige gode om det, så … Og nu var I begge lige kede
af det, og i stedet for at pege fingre,
ja, så måtte I få snakket ud om det –
I måtte bygge bro.

kostede ham alt: sin søn.
De bjælker, Jesus blev korsfæstet på, er bjælker, som er i
stand til at bygge bro mellem dig og Gud. Det bedste ved det
hele er, at Gud står der med sin udstrakte hånd, og fra ham
lyder det, at ”den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort”
(Johannes 6,37).
Guds enorme kærlighed til mennesket gjorde, at han måtte
handle. Det gjorde han ved at sende sin egen søn, Jesus, for
at han skulle bygge bro over kløften mellem ham selv og
mennesket. Denne bro over kløften kaldes tro. Grundtvig
har et fantastisk billede af, hvordan troen
folder en bro ud over tilværelsens dyb:
”O vidunder-tro! Du slår over dybet din
gyngende bro”, siger han.

” O vidunder-tr

Men det tager tid, og det koster
at bygge en stabil bro. Én, der kan
holde til noget, til at man tramper
på den, hopper på den og danser
på den. Så den skal bygges af et
stærkt, solidt materiale, der tåler
alle påvirkninger både fra naturens kræfters
side og fra de påvirkninger, mennesker kan udsætte den for.

o!
Du slår o
ver dybe
t
din gyng
ende bro

Det gælder for broer, at de skal kunne bevæge sig og svinge
bare en lille smule, så de ikke går i resonans og styrter sammen. Det samme gælder mennesker. Vi skal også kunne bevæges og sættes i svingninger og mærke forskellige følelser
uden at styrte sammen.
Det har taget tid at bygge vores nye bro her i Frederikssund,
og den er ventet med glæde og tålmodighed. Det bliver en
smuk bro, som man kan nyde synet af, når man ser ud over
fjorden. Den er bygget af stærke hænder, den har kostet –
og det kommer til at koste at køre over den.
Men i modsætning til, at ’vores’ bro kommer til at koste, er
der en anden bro, der er gratis. Det er, når det gælder den
bro, Gud har bygget til os. Dén bro har han bygget i kærlighed, ved hjælp af et kors for at bygge bro mellem tiden og
evigheden – og han har selv betalt hele regningen ved at den

Hvad er det for en slags bro? Der er
selvsagt hverken tale om et lille bræt over
et vandløb eller en monumental betonkonstruktion. Jeg har altid forestillet mig det
som en spinkel hængebro af tovværk og
brædder, én, som det virkelig kræver mod at begive sig ud
på og som går hen over en dyb afgrund, lidt ligesom i en film
med Indiana Jones.
Man kunne godt blive stående tilbage på den sikre grund
uden at træde ud på broen og lade være med at begive sig
ud over dybet. Men hvis man ikke tør begive sig ud over dybet, ud på troens bro, så ved man også at man aldrig kommer
derud, hvor kærligheden, livet, ja, hvor suset i tilværelsen er.
Hvordan kan vi vide at den holder, dén bro? Det kan vi heller
ikke. Det erfarer vi først, når vi tager de første skridt. Og først
hvis vi tør gå ud på troens bro, kan vi mærke, at den er under
vores fødder og at den kan bære hele vejen over på den
anden side.
Sognepræsterne
Thomas Munk Rønberg og Lotte Højholt

www.FrederikssundKirke.dk
- fordi vi tror på det

