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Året konfirmander 2017 samlet foran konfirmandstuen
i Undløse Præstegård

Martin Luther
og reformationen
Martin Luther blev født den 10. november
1483 i Eisleben og døde den 18. februar 1546.
Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Slotskirken i Wittenberg.
Året 2017 er jubilæumsår for reformationen. Martin
Luther var munk i Tyskland. Luthers far ønskede
han skulle være jurist, men et voldsomt uvejr fik
den unge Martin på andre tanker. Han gav det løfte
til Gud, at hvis han overlevede uvejret, ville han
være munk. Han overlevede og holdt sit løfte, til
trods for faren modvilje.
I 1508 kom Luther til Wittenberg i Tyskland, hvor
han underviste i teologi på universitetet. Han blev
senere leder af det teologiske fakultet og udnævnt
til professor.

sig for Martin Luther. En virkelighed han var sat ind
i ved troen. Evangeliet er Guds kraft til frelse for
enhver, som tror blev de Paulus ord, der satte Luther fri.

Til trods for sine ihærdige anstrengelser for at leve
et anstændigt liv, så var han plaget af skyldfølelser.
Den Gud, som Luther så gerne ville tjene, var så
meget større og bedre end lille Martin. Hvordan
leve op til en sådan Guds krav? Hvordan leve et anstændigt og rent liv? Det var som om, at jo mere han
forsøgte at gøre det, des mere blev han bekræftet i,
at det ikke kunne lade sig gøre. Han følte sig forkastet af Gud. Forkastet, fordi han bare ikke var god
nok.

Og satte reformationen i gang. For hvis vejen til
Gud findes gennem troen, hvordan kan kirken så
påstå, at man gennem den kan købe sig fri for Guds
straf? Luther så, at Den katolske Kirkes håndtering
af aflad var blevet en indtægtsgivende pengemaskine. En magtfaktor, hvor kirken og ikke Gud, sad
for enden af bordet. Man lovede folk frikendelse af
Guds straf ved at gøre bodsøvelser og betalte penge
(aflad) til kirken.

Luther blev i sine studier af Bibelen optaget af
apostlen Paulus´ breve. Især brevet til romerne og
brevet til galaterne. I disse breve skriver Paulus om
troen. Hvad der skal til, for at vi, uperfekte og skyldplagede mennesker, kan have med Gud at gøre. Det
kan vi, skriver Paulus, trods synd og skyld, fordi Gud
er nådig. Gud er nådig og møder os for ikke at
dømme os, men for at frelse os. Ved troen på Jesus
Kristus bliver den nåde og frelse givet os.
For Martin Luther var disse ord som skrevet til ham.
De vendte alt rundt for ham. Han så sig selv som elsket af Gud. Luther skulle ikke længere prøve at
gøre sig elsket i Guds øjne, for han var allerede elsket. Guds søn havde båret hans skyld og fejl til
korset i Jerusalem. Han var tilgivet. Han var frikendt.
Skylden var taget fra ham. En ny virkelighed viste

Den 31. oktober 1517 slog han de 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg. Disse 95 teser var et opgør
med afladshandlen. Luther ville reformere kirken
ved at få den tilbage til udgangspunktet hos Paulus
og i evangeliet. Det kristne budskab, Bibelens ord,
var ikke forbeholdt en lukket kreds, nemlig kirken.
Bibelen skulle kunne læses af alle, derfor oversatte
han Bibelen til tysk. Det centrale i Bibelens budskab skulle læres af folket, derfor skrev han Den
lille Katekismus. Han var poetisk og skrev salmer,
også julesalmer, som Det kimer nu til julefest
(1535). Reformationen var en eksplosion af ideer
og nytænkning. Der er mange linjer, der går tilbage
til det, der tog sin begyndelse i Wittenberg for 500
år siden.
For Luther var det at opføre sig ordentlig som en
god kristen ikke et spørgsmål om at gøre bod-

søvelser eller overholde bestemte ritualer. Det var
at møde sit medmenneske med den kærlighed, som
Jesus taler om. Derfor måtte folk læse Bibelen. Derfor måtte de i skole og lære noget. Folkeskolen har
meget at takke Luther for. Der går en linje fra Luther
og til skolen og til staten. Vi skal lære noget for at
bringe næstekærlighed ind i samfundet.
Og en ting til, for Luther var det ikke muligt at blive
perfekt. Fuldkommen bliver vi kun af Guds nåde.
Som menneske forbliver vi ”både synder og retfærdig”. Netop fordi vi ikke er perfekte er det vigtigt
at lære noget, lære mere om, hvad det gode liv er.
Det betyder, at vi livet igennem formes og dannes

med det mål, at blive ”skikkelige” mennesker. Mennesker, der efter bedste evne forsøger at leve i
kærlighed til Gud og medmennesket.
Vi er altid i en læreproces, netop fordi vi ikke er
fuldkomne eller kan blive det. Der er altid plads til
at blive bedre. Den tanke og det mål skaber en
enorm energi, som har kendetegnet vores skoler
og uddannelsessteder
Oktober 1536 er den tidsangivelse, der bruges til at
stadfæste reformationen i Danmark.

Hannah Reinholdt Clausen

Farligt forår?
Vinteren er en dejligt rolig årstid når det gælder naturen: Alt vokseværket ligger i dvale, er gået i hi. Det giver en særlig fred, i hvert fald i min
have. Snart begynder det hele at røre på sig igen, og kort efter går det
pludselig stærkt – det er lige til at blive nervøs af.
Hvert år bliver vi mindet om hvor kraftfuld og ubetvingelig naturen er,
hvis vi ikke gør noget. Spørgsmålet er altid hvor meget og hvordan. Skal
vi underlægge os den, eller skal den leve sit eget liv – ved siden af/sammen med os? I det lange løb bør vi kunne trives sammen, for glæden
over og nytten ved samlivet er nok større for os end for den. I de senere år har vi oplevet naturkræfter som har givet grund til stigende frygt: Er det tilmed vores egen skyld, fordi vi ikke
har vist den tilstrækkelig respekt eller naturlig plads? Om vi ikke ligefrem skal nære frygt for
vores natur, så i hvert fald ærefrygt.
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 510 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.

Det nye menighedsråd
i Undløse sogn
Efter menighedsrådsvalget den 8. november
2016 og efterfølgende konstituering
Aase Stær
Formand og kontaktperson
René Betak
Næstformand
Birgit Backhausen Kirkeværge
Aase Nielsen
Kasserer
Øvrige medlemmer:
Inga Hoelgaard Rasmussen
Lonny Linderoth Rasmussen
Sognepræst Hannah Reinholdt Clausen er født
medlem af menighedsrådet.
Desuden vil jeg gerne rette en stor tak til Gunnar Andersen og Inger Dühring som ikke genopstillede samt til Lene Nielsen for deres indsats
gennem årene.
Aase Stær

Menighedsrådsmøder
Menighedssalen, Undløse Præstegård
Onsdag den 1. marts kl. 19.00
Undløse ordinært møde
Onsdag den 22. marts
Kl. 19.00 Fællesmøde Undløse-Søndersted
Kl. 20.00 Undløse ordinært møde

Konfirmation
i Undløse kirke
Den 23. april 2017 kl. 10.00
Jonas Vestergård Svanebjerg
Nathja Lindahl Lindemose
Julie Cecilie Støckel
Oscar August Halkjær
Emil Kræmmer Jørgensen
Mads Søgaard Jakobsen
Paw Bjørn Barlach
Anna Lützhøft
Emil Skovholm Pedersen
Anders Michael Hansen
Alexander Jensen
Simon Christoffer Henriksen
Oliver Toft Geppel
Signe Lehmann Hansen
Kenan Atalay Hyllen Mikkelsen
Max Peder Stormfeldt
Natasja Bagge Rossen

Onsdag den 3. maj kl. 19.00
Undløse ordinært møde
Onsdag den 2. august kl. 19.00
Undløse ordinært møde
Torsdag den 21. september
Kl. 19.00 Fællesmøde Undløse-Søndersted
Kl. 20.00 Undløse ordinært møde
Onsdag den 1. november kl. 19.00
Undløse ordinært møde
Torsdag den 23. november kl. 19.00
Undløse ordinært møde
Valg til enkeltmandposter

Det nye menighedsråd
i Søndersted sogn
Formand Jette Sørensen ( Emma )
Næstformand Bente Albrecht
Kasserer Finn Albrecht
Birgit Sode
Flemming Sørensen

Konfirmation
i Søndersted kirke
Den 30. april 2017 kl. 10.00
Valdemar Christensen
Hope Estelle Wassard Hou Vangsaa

Aftengudstjenester
på hverdage
Der er aftengudstjenester i Undløse kirke
på flg. datoer:
Torsdag den 2. marts kl. 19.00
Torsdag den 6. april kl. 19.00
Torsdag den 4. maj kl. 19.00
Torsdag den 1. juni kl. 19.00

Andagter ”Østergården” Undløse
Onsdag den 8. marts kl. 10.00
Onsdag den 5. april kl. 10.00
Onsdag den 3. maj kl. 10.00
Onsdag den 7. juni kl. 10.00

Sognecafeén
Vi mødes i Sognecafeén
Onsdag den 29. marts kl. 14-16.00
Onsdag den 26. april kl. 14-16.00
Alle er velkomne.

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

Fra vugge til grav:
UNDLØSE:
Dåb:
26. november: Mads Riisgaard Jensen
15. januar:
Sander Johan
Dyekjær-Christensen
28. januar:
Maja Kühle Benneboe
Hansen
Begravelse:
6. januar:

Søren Vang Madsen

Bisættelse:
1. december:

Vilhelm Marius Jensen

SØNDERSTED:
Dåb:
22. januar:
18. februar:
19. februar:
19. februar:

Nicholas Victor
Melchior Jensen
Britta Haupt Nielsen
Cille Buur Priis Pedersen
Valthe Buur Priis Pedersen

Friluftsgudstjeneste
Anden pinsedag
Den store fælles gudstjeneste for kirkerne
i Holbæk kommune fejres i år i Mørkøv.
Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste
mandag den 5. juni kl. 11.00

Familieliv
i dagens Danmark
– en foredragsrække
”Bedsteforældre,
børn og børnebørn”
Undløse præstegård
Forestillingerne om bedsteforældre er mange og ofte forskellige, voksne, børn og forældre imellem, og denne problemstilling sætter
forfatter, foredragsholder, lærer og tidligere konsulent i Undervisningsministeriet Ole Flemming Pedersen ord på med sit foredrag om
grænser og forventninger.
Foredraget holdes torsdag den 27. april
i Undløse præstegård, Hovedgaden 12,
Undløse, 4340 Tølløse og starter kl. 19.00.

BØRNEKLUB
Børneklub i
Undløse præstegård

”Jeg bor alene
– selvvalgt
singlemor”
Undløse præstegård
Du er enestående!
Sådan stortrives du i eneforsørger rollen. Der er mange måder at være en
rigtig familie på i dagens Danmark. Denne aften
italesætter Signe Fjord samfundets normer og
fordomme omkring eneforsørger familien.
Foredraget holdes onsdag den 17. maj i
Undløse præstegård, Hovedgaden 12,
Undløse, 4340 Tølløse og starter kl. 19.00.

er:
Næste klubdato
30
marts kl. 15-16.
8.
Onsdag den
30
6.
-1
marts kl. 15
Onsdag den 22.
30:
april kl. 15-16.
Onsdag den 5.
g
påskeforestillin
Dukketeater med

Hver anden onsdag fra kl. 15.00-16.30 i
præstegården. Alle børn fra 6-9 år er velkomne.

Glimt fra årets fastelavnsfest den 22. februar 2017 i Undløse Præstegård.

Pilgrimsvandring
Lørdag
den 6. maj
kl. 13.00
Vi mødes i Undløse præstegård og går gennem
skoven til Søndersted
kirke, hvor vi holder en
kort andagt.
Herefter går vi ned i
Graverhuset ved siden
af kirken og får lidt at
spise og drikke. Turen
går herefter tilbage gennem skoven til Undløse,
turen er på ca. 12 km, så
det er en god idé med
fornuftigt fodtøj.
Alle deltagere får en
vandrestav som man må
beholde.
Alle er velkomne
til at deltage.

Fællesgudstjeneste på Brorfelde
Søndag den 6. august kl. 14.00
Arrangementet er et samarbejde mellem Brorfeldes vennekreds
og kommunen. Efter gudstjenesten åbner man for kikkerterne og
der vil være kaffe og kage.
Det er en god idé at medtage en stol, som det kan ses på billedet.
Der er mulighed for at køre helt op til gudstjenestepladsen, i
tilfælde af at man er dårligt gående.

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: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30
Kirkekontor: v/ sekretær Henriette Frederiksen
Træffes Undløse præstegård, tlf. 59 18 91 30
E- mail: hfre@km.dk
Træffetid: Onsdag kl. 8.30-10.30
SOGNETS HJEMMESIDE: www.undløsekirke.dk

KONTAKTER: SØNDERSTED
Formand/Kontaktperson
Jette Sørensen (Emma), tlf. 29 68 34 80
Kirkeværge:
Lau Holm-Hansen, tlf. 27 80 34 45
Graver:
Svend T. Jensen, tlf. 24 42 83 43.
Gravermedhjælper:
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).

Gudstjenester
Der prædikes efter 1. tekstrække Undløse

Søndersted

MARTS
2. Aftengudstjeneste
5. 1.s. i fasten
12. 2.s. i fasten
19. 3.s. i fasten
25. Dåbsgudstjeneste
26. Midfaste

Ingen
10.30 (K)
Ingen

APRIL
2. Mariæ bebud.
6. Aftengudstjeneste
9. Palmesøndag
13. Skærtorsdag
14. Langfredag
16. Påskedag
17. Anden påskedag
23. 1.s.e. påske
29. Dåbsgudstjeneste
30. 2.s.e. påske
MAJ
4. Aftengudstjeneste
7. 3.s.e. påske
12. Bededag
14. 4.s.e. påske
20. Dåbsgudstjeneste
21. 5.s.e. påske
25. Kr. himmelfarts dag
28. 6.s.e. påske

19.00
10.30 (K)
Ingen
9.00
11.00
Ingen

10.30 (K)

9.00
19.00
Ingen
10.30 (K)
Ingen
10.30 (K)
Ingen
10.00 Konf.

Ingen
10.30 (K)
Ingen
10.30
9.00
10.30 (K)
Ingen
11.00
10.00 Konf.

Ingen
19.00
10.30 (K)
Ingen
10.30 (K)
11.00
Ingen
9.00
Ingen

Ingen
10.30 (K)
Ingen
10.30 (K)
Ingen
9.00

JUNI
4.
5.
11.
18.
24.
25.

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1.s.e. trin.
Dåbsgudstj.
2.s.e. trin.

10.30
Fællesgudstj. (F)
10.30 (K)
Ingen

JULI
2.
9.
16.
23.
30.

3.s.e. trin.
4.s.e. trin.
5.s.e. trin.
6.s.e. trin.
7.s.e. trin.

AUGUST
6. 8.s.e. trin.
13. 9.s.e. trin.
20. 10.s.e.trin.
27. 11.s.e.trin.

Prædikant

HRC
HRC
HRC
SLL
HRC
HRC
SLL
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
SYM
SYM

10.30 (K)

9.00
Fællesgudstj. (F)
Ingen
9.00
11.00
Ingen

HRC
SLL
HRC
HRC

Ingen
10.30 (K)
Ingen
9.00
Ingen

10.30
Ingen
10.30 (K)
Ingen
10.30

HRC
HRC
HRC
SLL
HRC

Fællesgudstj. (F)
9.00
Ingen
9.00

Fællesgudstj. (F)
Ingen
SLL
9.00
SLL
Ingen
SLL

HRC: Hannah Reinholdt Clausen
SLL: Samuel Leth-Larsen, Nr. Jernløse/Kvanløse
SYM: Sara Yun Mikaelsson, Ugerløse

HRC

Konf.: Konfirmation
(K): Kirkekaffe
(F): Fællesgudstjeneste: Se omtale i kirkebladet

