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Peter Ilsted: En lille pige, der syr. 1898-1902.
Olie på lærred 62,5 x 55 cm. Tilhører Ribe Kunstmuseum.
© Foto: Ribe Kunstmuseum

Trinitatis
Når kirken har overstået pinse, begynder en lang
periode uden særlige helligdage. Perioden kaldes trinitatistiden, og ordet dækker over, at man
fejrer den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd.
Trinitatis er latin og betyder ”Treenighed”. I
denne tid er der ikke nogen store kirkelige fester.
I kirken prædikes Jesu liv og forkyndelse. Livet leves uden de helt store begivenheder. Politisk set
er sommermånederne agurketid, der sker der
heller ikke noget særligt. Det kan være en temperamentssag, om man kan lide denne tid eller
ej. Nogle synes, det er kedeligt, andre nyder, at
man kan leve livet i fred og ro uden hele tiden at
skulle tage stilling til store problemer eller
spørgsmål.
Også i dagligdagen er troen på Gud vigtig. Sommerens væld af blomster, frugt og grøntsager får
en til at tænke på, at Gud har skabt jorden. Det
leder også tanker hen på det ansvar vi som mennesker har overfor den skabte verden, at den bliver videregivet til børn og børnebørn uden for
megen forurening og med dyre- og plantearter i
behold.
På ganske almindelige dage omgås vi vores medmennesker. Her kan vi lade os inspirere af, at Jesus sagde, at det vi gerne vil have, at andre skal
gøre mod os, det skal vi gøre mod dem. Og på
ganske almindelige hverdage kommer vi til at
gøre ondt. Her har vi brug for den tilgivelse, Jesus tilbyder os. Når et mennesker dør, har vi brug
for Jesus som Frelser, som giver opstandelse og
evigt Liv.
I hverdagslivet har vi brug for noget at tro på, så
vi ikke synes, at alting er gråt i gråt. Helligånden
holder vores tro i live og får os til at se mening
og sammenhæng. Så bliver tilværelsen værd at

Konfirmationsdatoer
2019:
1. søndag efter påske, søndag den 28. april
Undløse kirke kl. 10.00
2. søndag efter påske, søndag den 5. maj
Søndersted kirke kl. 10.00

kæmpe for og den bliver bedre at leve i. Helligånden overvælder os ikke så tit med oversanselige oplevelser, men Helligånden lærer os ofte at
bruge vores sanser, at mærke vores følelser og
turde stole på vores dømmekraft.
Trinitatistiden er en rolig og god tid at vokse i.Trinitatistiden kan også bringe store personlige begivenheder, som sættes i perspektiv af den
kristne tro.
Indtil første søndag i advent vil søndagene i trinitatistiden være inddelt i nummererede trinitatisdage. I middelalderen var trinitatistiden struktureret af en del helgenfester, men folkekirken
har kun en af disse tilbage, nemlig Allehelgen,
som er placeret på den første søndag i november.
Godt efterår til alle
Hannah Reinholdt Clausen

Kirkekaffe
Der vil være kirkekaffe
efter højmesse i
kirkerne på udvalgte datoer.
Se venligst prædikantlisten
bag i bladet!

Tvelys
Tvelys er et overgangsfænomen: Den tid på dagen hvor
det hverken er helt lyst eller
helt mørkt. Skumring, kalder vi
det også, når dagen går mod
nat. Men ordet ’tvelys’ lægger
vægten på lyset, eller rettere
det delte lys, den tilstand der
er mellem to stadier, dér hvor
vi er på vej fra det ene til det andet, hvor vi har
forladt det ene og endnu ikke er nået frem til det
andet. Ligesom en bro: Mens vi er på den, kan der
ifølge eventyrene og legenderne ske os alverdens
ting. Det er ikke tilfældigt at Edvard Munchs maleri ”Skriget” (på norsk bare ”Skrik”) foregår på en
bro. Overgange kan være farlige, for vi kan aldrig
kende det nye mål fuldt ud før vi har nået det.
Med døgnets tvelys ved vi dog at det hele tiden
skifter, dag for dag, uge for uge, måned for måned.
Lige nu går vi mod det mørke halvår. Men efter et
halvt år med masser af lys kan det føles helt trygt
og i hvert fald velkendt: Sådan er det jo på vores
breddegrader. Her er lyset og mørket dagligt i bevægelse – om morgenen på vej mod lys, om aftenen på vej mod mørke. Det går begge veje; overgange er en naturlig del af vores tilværelse, og
som regel er der ingen grund til at frygte dem.
Tvelys kommer vi ikke uden om.

Konfirmandindskrivning
Undløse/Søndersted
sogne
Torsdag den 27. september kl. 19.00 inviteres alle kommende konfirmander og deres forældre til aftengudstjeneste i Undløse
kirke. Efter gudstjenesten er der indskrivning og kaffebord i konfirmandstuen.
Konfirmandundervisningen begynder
tirsdag den 9. oktober kl. 16.00-17.30.

Menighedsrådsmøder
”Graverhuset” Søndersted:
Onsdag den 26. september kl. 19.00:
Ordinært møde

”Præstegårdssalen” Undløse:
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00:
Ordinært møde
Torsdag den 29. november kl. 19.00:
Ordinært møde

Kirsten Rask

Praktisk information
Fremover skal al kontakt til offentlige myndigheder foregå digitalt. Det sker
via www.borger.dk og ved hjælp af NemID.
FØDSEL
Jordemoderen foretager fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden
jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på
borger.dk.
Er forældrene ikke gift kan ”Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemID på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter
fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
DÅB
Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal ikke anvendes navngivning via borger.dk.
NAVNGIVNING
Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks
måneder efter fødslen.
NAVNEÆNDRING
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen. Du kan søge om at ændre
dit eller barnets navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.

En navneændring koster 490 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes
eller ej.
Navneændring på bryllupsdagen – Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din
ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå
af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk
DØDSANMELDELSE - ANMODNING
OM BEGRAVELSE
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den
stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet vis www.borger.dk
ATTESTER
Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om
dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest
efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den
med NemID på www.borger.dk
For borgere uden NemID, eller borgere der af en eller anden grund ikke
er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via
siden personregistrering eller kom til kirkekontoret, så printer vi den ud
til dig.

Alle Helgen
gudstjenester
Søndag den 4. november kl. 14.30
i Undløse kirke og
kl. 16.00 i Søndersted kirke.

Aftengudstjenester
på hverdage
Der er aftengudstjenester i Undløse
og Søndersted kirker på flg. hverdage:

Ved gudstjenesterne Alle helgens dag
mindes vi vore kære, som vi har mistet.
Navnene på de som er døde i det
forgangne år nævnes, og vi tænder
et lys for hver enkelt.

Torsdag den 27. september kl. 19.00
i Undløse kirke
Torsdag den 18. oktober kl. 19.00
i Søndersted kirke
Torsdag den 15. november kl. 19.00
i Undløse kirke

Dåbsgudstjenester
i Undløse og
Søndersted kirker
Lørdag den 29. september kl. 11.00
i Undløse kirke
Lørdag den 20. oktober kl. 11.00
i Søndersted kirke
Lørdag den 24. november kl. 11.00
i Undløse kirke
Dåbsgudstjenesten er en kort gudstjeneste med
dåben som centrum. Nærmere information fås
ved henvendelse til sognepræsten.

Sognecaféen
Vi mødes i Sognecaféen:
Onsdag den 12. september
kl. 14.00-16.00
Onsdag den 17. oktober
kl. 14.00-16.00
Onsdag den 28. november
kl. 14.00-16.00

Høstgudstjenester
Søndersted kirke søndag
den 9. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten er alle velkomne til
gratis frokost i Graverhuset.
Undløse kirke søndag
den 16. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten er alle velkomne til
gratis frokost i præstegårdssalen.
Ved begge høstgudstjenester medvirker
Helmer Busschau-Rasmussen på trompet.

Foredrag med den
danske munk Broder
Theodor fra Assisi

BØRNEKLUB
Børneklub
i Undløse præstegård
Hver anden onsdag fra kl. 14.30-16.00 i
præstegården.
Alle børn fra 6-9 år er velkomne.
Første gang efter sommerferien er:
Onsdag den 19. september kl. 14.30-16.00
Flg. datoer er der Børneklub:
Onsdag den 10. oktober kl. 14.30-16.00
Onsdag den 24. oktober kl. 14.30-16.00
Onsdag den 7. november kl. 14.30-16.00
Onsdag den 21. november kl. 14.30-16.00
Henvendelse:
Hannah Reinholdt Clausen, tlf. 59 18 91 30,
mail:hrc@km.dk

Andagter
”Østergården”
Undløse

Onsdag den 5. september kl. 10.00
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00
Onsdag den 7. november kl. 10.00

Den karismatiske munk Broder Theodor fra
Basilica di San Francesco i Assisi, kommer til
Danmark den 14. november 2018 og det er
en glæde at præsentere Broder Theodor i
Undløse Præstegård
Broder Theodor fortæller om sit liv før han
blev munk, og om det arbejde han har udført som broder i den katolske orden i 12 år
i Roskilde. Han aflagde sine munkeløfter i
1991, og drog i et sabbatår til flere centralamerikanske lande hvor han bl.a. i et år observerede sine medbrødres arbejde omkring
AIDS problematikken i Honduras hovedstad
i Tegucigalpa´s slum.
Broder Theodor beretter om sine mange interessante oplevelser gennem tiden og om
de sidste 25 år hvor han har været tilknyttet
Franciskaner ordenen i Assisi.
Det bliver en spændende aften, med mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.
Foredraget varer ca.1 time, så holder vi en
pause på ca. 30 min - og herefter er der spørgetid.
Undløse Præstegård,
onsdag den 14. november kl. 19.00.
Alle er velkomne og der vil være kaffebord.

FOREDRAGSAFTEN
Tirsdag den 18. september kl. 19.00,
Præstegårdssalen, Undløse Præstegård

”Spøgelser
og overtro
i middelalderen”

FOREDRAGSAFTEN
Torsdag den 11. oktober
kl. 19.00-21.00
ved Lise Lotte Aabrink

Kåre Johannessen,
cand.mag.
Kåre Johannessen fortæller om alle de mystiske, dunkle, uhyggelige sære og sjove skabninger, man troede verden var fuld af
for 500 år siden.Vi hilser på varulve og vampyrer, men også på
elverfolk, nisser, onde grisebasser, lygtemænd, levende døde og
en masse andre fornøjelige skabninger. Og så får vi også opklaret, hvad landet Albanien og middelalderens fantasiskabninger
har til fælles.
Kaffebord – Alle er velkomne
UNDLØSE MENIGHEDSRÅD

FOREDRAGSAFTEN
Torsdag den 8. november kl. 19.00,
Præstegårdssalen, Undløse Præstegård
Besøg af Jimmy Rohde
fra bladets salgsafdeling
og en sælger

En aften der handler
om, hvad det vil sige
at være menneske
– og hjemløs?
De står ved Brugsen, på stationer, på gaden og sælger bladet
som er et talerør for hjemløse og socialt udstødte. Her kommer
de selv til orde og bladet bliver produceret af de socialt udstødte selv i samarbejde med professionelle og sælges af hjemløse som et værdigt alternativ til tiggeri og kriminalitet.
Kaffebord – Alle er velkomne
UNDLØSE MENIGHEDSRÅD

Pårørende
til person
med demens
og terapeut
Lise Lotte har i 5 år været nær
pårørende til person med demens. Hun har i 20 år arbejdet
som sorg/kriseterapeut i egen
klinik i Roskilde/Køge.
Der er både tab, afmagt og mange svære stunder, når man er pårørende til en person med demens.Det er en alvorlig ting, når
vi må overtage en andens liv.
Lise Lotte vil dele både personlige erfaringer og professionelle
råd, bl.a. hvordan man passer på
sig selv i den svære situation.
Alle vil blive mødt med omsorg,
og der er mulighed for spørgsmål og debat undervejs.
Kaffebord – Alle er velkomne
UNDLØSE MENIGHEDSRÅD

SØNDERSTED KIRKE

Koncert

Søndag den 25. november kl.16.00
Som i de seneste år, har Søndersted
igen valgt at slutte kirkeåret med sang,
trompet og orgel.

UNDLØSE KIRKE

Julekoncert
Søndag den 18. november kl. 16.00

Christoffer Hovaldt (baryton),
Gorm Hovaldt (trompet) - og
Birgitte Krossing Hansen (orgel)

Ann-Mette Elten
Hygge og højtidelighed er indbegrebet af
en julekoncert med Ann-Mette Elten,
som synger vore dejlige kendte julesange
– en oplevelse du ikke lige glemmer
Efter koncerten byder vi på en lille
forfriskning i kirkens våbenhus
Gratis adgang - Alle er velkomne
Undløse Menighedsråd og
Lions Club Jernløse
(Brand af 1848 Fond)

Hovaldt-koncerten er, må vi vel sige, blevet
en så solid tradition, at mange af de
trofaste tilhørere igennem årene nu ikke
længere spørger: om Hovaldt-koncerten
kommer, - men hvornår.
Det er derfor en glæde at Søndersted kirke
igen danner ramme om denne
årlige begivenhed.
Som altid vil der være musik i forskellige
genrer, og naturligvis vil programmet også
som altid indeholde fællessalmer.
På gensyn søndag den 25. november

Gudstjenester
Der prædikes efter 2. tekstrække Undløse

SEPTEMBER 2018
2. 14.s.e.trin.
9. 15.s.e.trin.
16. 16.s.e.trin.
23. 17.s.e.trin.
27. Aftengudstjeneste
29. Dåbsgudstjeneste
30. 18.s.e.trin.
OKTOBER
7. 19.s.e.trin.
14. 20.s.e.trin.
18. Aftengudstjeneste
20. Dåbsgudstjeneste
21. 21.s.e.trin.
28. 22.s.e.trin.
NOVEMBER
4. Alle helgens dag
11. 24.s.e.trin.
15. Aftengudstjeneste
18. 25.s.e.trin.
24. Dåbsgudstjeneste
25. Sidste s. i kirkeåret

Søndersted

Prædikant

9.00
Ingen
10.30 (H)
Ingen
19.00
11.00
10.30

Ingen
10.30 (H)
Ingen
10.30 (K)

Ingen

SLL
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC

Ingen
10.30 (K)

10.30 (K)
Ingen
19.00
11.00
10.30 (K)
Ingen

HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
SLL

16.00
9.00

HRC
SLL
HRC
HRC
HRC
HRC

Ingen
9.00
14.30
Ingen
19.00
Ingen
11.00
10.30 (K)

HRC: Hannah Reinholdt Clausen
SLL: Samuel Leth-Larsen, Nr. Jernløse/Kvanløse sogne

KONTAKTER: UNDLØSE
Formand/Kontaktperson:
Aase Stær, tlf. 59 18 93 77.
Kirkeværge: Birgit Backhausen, tlf. 24 48 23 80
Graver: Henning Moebus, tlf. 59 18 95 70 / 40 47 42 10
Kontortid:Tirsdag – fredag kl. 12.30-13.00
Mail: undloesekirke@mail.dk
Organist: Peter Thomsen, tlf. 25 78 21 23
Kirkesanger: Sebastian van der Meer, tlf. 25 27 36 33
Kirkekontor: v/ sekretær Marianne Herss
Træffes Undløse præstegård, tlf. 59 18 91 30
E- mail: mher@km.dk
Træffetid: Onsdag kl. 10.00-13.00
SOGNETS HJEMMESIDE: www.undløsekirke.dk

10.30 (K)
Ingen
(H): Høstgudstjeneste
(K): Kirkekaffe

KONTAKTER: SØNDERSTED
Formand/Kontaktperson
Jette Sørensen (Emma), tlf. 29 68 34 80
Kirkeværge:
Lau Holm-Hansen, tlf. 27 80 34 45
Graver:
Hans Peter Larsen, tlf. 23 71 24 48
Organist:
Peter Thomsen, tlf. 25 78 21 23
Kirkesanger:
Sebastian van der Meer, tlf. 25 27 36 33

SOGNEPRÆSTEN:
Pastor Hannah Reinholdt Clausen, Undløse præstegård, Hovedgaden 12, Undløse, 4340 Tølløse.
Træffetid:Tirsdag-fredag kl. 11-12 eller efter aftale.Træffes ikke mandag.
Telefon 59 18 91 30. E-mail: hrc@km.dk
UDGIVET AF UNDLØSE OG SØNDERSTED MENIGHEDSRÅD
Hannah Reinholdt Clausen (ansvarshavende).

