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December - Februar

På godset Holsteinborg på
Sydsjælland tændtes juleaften
1808 Danmarks første juletræ.
Billedet viser et pyntet træ på
Holsteinborg fra nyere tid.
Gengivet med tilladelse fra
greve Ulrich Holstein-Holsteinborg.
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Side 2

Da Martin Luther
fandt et juletræ
I Bogen ”Julens traditioner” fortæller tidligere juleinspektør i Den gamle By i Aarhus Benno Blæsild, at det ifølge overleveringen var Martin Luther, der opfandt juletræet. Han fortæller historien om, hvordan reformatoren en juleaften i
1536 skulle have været på vej fra kirken til sin
præstegård gennem en lille skov. Her så han stjernerne glimte mellem de bladløse trækroner, og de
mindede ham om det himmelske lys.
Pludselig så han et grønt træ ved stien, hvor han
gik. Han rev resolut det lille grantræ op og tog det
med hjem til præstegården, hvor han anbragte
det på bordet i den fine stue.
Han satte lys på grenene og fortalte sine børn om
englene og stjernen og det himmelske lys. Og det
er ganske vist, skriver juleinspektøren i sin bog,
hvor man også finder maleriet af Martin Luther
og hans familie samlet omkring bordet i Wittenberg. Billedet er malet i 1860-erne, hvor denne
myte om, at det var Martin Luther, der opfandt juletræet, opstod.
Sikkert er det i hvert fald, at det første danske juletræ blev tændt på Holsteinborg Gods ved Skæl-

skør i julen 1808, og at det siden er blevet en
uundværlig del af vores danske jul. Så i år – 209
år senere – skal nok de fleste af os gå om juletræet og synge julesalmer juleaften – og sikkert
også finde gaver under juletræet!
Rigtig glædelig jul til alle!
Hannah Reinholdt Clausen

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.
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Jul og tradition
Årets mest altomfattende tradition herhjemme er
julen. Traditioner samler folk, og netop gennem
gentagelserne bekræfter de hvad der forener os
som (tros)samfund. De særlige, faste ritualer symboliserer tryghed for nogle, men for andre kan
de virke mekaniske og, på grund af de ofte tungt
belæssede symboler, kvælende.
Min generation fik behov for at gøre oprør mod
den slags ydre staffage, som vi så det som, dengang i 70’erne. I dag reagerer mange mere diskret,
ved simpelthen at rejse væk i juledagene. Ude på
en grøn ø kan vi tage det med som vi kan overskue, og lade resten blive hjemme.

Som ældre vælger jeg at
glæde mig over de mange
lys og koncerter, at være
sammen med de nære og
kære der stadig lever, og
så er børnene jo altid glædespunkter i sig selv.
Inden for det brede felt
kærlighed kan vi selv vælge hvad vi vil tolke som
meningen med julen nu
og her.

Kirsten Rask

Minikonfirmand i Undløse
Sjov, leg og undervisning for 3. kl. på Skovvejens
Skole, afd. Undløse.

Oplys navn, adresse, tlf., klasse, forældres tlf. og
mail.

Så er vi klar til at byde forårets minikonfirmander
velkommen. Forløbet strækker sig over 8 tirsdage
kl. 14.30-16.00 i Undløse Præstegård. Opstart tirsdag den 16. januar 2018.

Mange hilsner
Hannah og Gitte

Børnene bliver hentet ved skolen, og vi følges derefter over til præstegården.
Til minikonfirmand skal vi bl.a.:
• Høre bibelhistorie
• Lære kirken at kende
• Synge
• Bede fadervor
• Lege
• Spille spil
• Ha’ det sjovt☺
Gitte K. Nielsen, der er kirke- og kulturmedarbejder i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne, vil stå for undervisningen.
Bagefter er der mulighed for at blive fulgt tilbage
til SFO’en, man kan blive hentet ved præstegården, eller selv tage hjem efter aftale.
Kom og vær med! Invitationer bliver delt ud på
skolen i december, men man kan allerede nu tilmelde sig til sognepræst Hannah Reinholdt Clausen på mail: hrc@km.dk

Vi har brug for
din hjælp
Vi vil gerne lave nogle nye tiltag i Undløse
sogn, men det kan vi ikke uden hjælp fra
nogle frivillige, så hvem vil give en hånd med
en gang imellem? Det kunne være ved et arrangement for børn eller ved en fællesspisning for blot at nævne nogle.
Hvis du vil vide mere eller tilbyde din hjælp
så ring til Birgit Backhausen tlf. 24 48 23 80
eller Aase Stær tlf. 29 38 54 75.
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OmSorgs-gruppe for børn
og unge i alderen 6 – 18 år
Gruppen er for børn og unge, der har mistet en
forælder, søskende eller en anden person, som de
har haft tæt tilknytning til. Det er en åben gruppe
- og man må gå der så længe, som man har brug
for det.
For nogle børn og unge kan det være en stor
hjælp i en svær tid at tale med andre jævnaldrende og ligestillede om alle de tanker og følelser, som man står tilbage med, når man har mistet
noget af det dyrebareste, man har.
I gruppen er der mulighed for, at du kan dele dine
tanker og følelser med andre, og finde glæden i livet igen.
Praktiske oplysninger:
Gruppen mødes hver anden onsdag, i lige
uger, kl. 17-19 i Svinninge Sognehus, Kirke-

SØNDERSTED KIRKE

Julekoncert

Søndag den 10. december kl. 16.00

Marie Carmen Koppel

vej 4, 4520 Svinninge og vi følger skoleårets ferier. Vi spiser aftensmad sammen hver gang, som
frivillige laver til os.
Det er gratis at gå i gruppen, og der er tavshedspligt. Man behøver ikke at være medlem af folkekirken for at komme i gruppen.
Hvem er vi?
Vi voksne er psykoterapeut Inger Jedig Andersen
og sognepræst Pia Heegaard Lorentzen.Vi har forskellige livserfaringer omkring det at have mistet
og vi arbejder på frivillig basis. Gruppen er betalt
af Holbæk provsti og støttet af Svinninge menighedsråd. Vi tilstræber at være to voksne til at deltage i gruppen.
Hvis du er interesseret, så kontakt:
Pia: pihl@km.dk eller 24 89 27 37
Inger: run@sport.dk eller 20 47 67 91
Så vil vi mødes til en forsamtale med en af dine
forældre eller værge, hvor I uforpligtende kan
høre mere.
Med venlig hilsen
Inger Jedig Andersen og
Pia Heegaard Lorentzen

Kom og hør Marie Carmen Koppel der er Danmarks ukronede soul- og gospeldronning.
Marie Carmen Koppel akkompagneres af sin
pianist Steen Rasmussen samt sin bror Benjamin Koppel på saxofon.
Gratis adgang – alle er velkomne
SØNDERSTED MENIGHEDSRÅD

Sognecafeén
Vi mødes i Sognecaféen
Onsdag den 17. januar kl. 14.00-16.00
Onsdag den 28. februar kl. 14.00-16.00
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Syng & hyg med
Sanglopperne
Finder du glæde i at synge, hygge med
dine venner og gå går du i 0. - 5. klasse,
så er sangspilopperne helt sikker noget
for dig.
Vi synger, lærer rytmer, noder, danser, bruger
vores krop og hygger med lidt mad, drikke,
historier og forskellige aktiviteter.
Sangspilopperne øver i Undløse Pæstegård
hver mandag kl. 15.00 - 16.30.
Børnene hentes i SFO eller fra dans i hallen.
Tilmelding til koret sker til Lonny enten
på telefon 40 40 26 70 eller
mail lonny1977@gmail.com

BØRNEKLUB
Hver anden onsdag fra kl. 14.30-16.00 i
præstegården.
Alle børn fra 6-9 år er velkomne.
Flg. datoer er der børneklub:
Onsdag den 6. december kl. 14.30-16.00
Onsdag den 10. januar kl. 14.30-16.00
Onsdag den 24. januar kl. 14.30-16.00
Onsdag den 7. februar kl. 14.30-16.00:
Fastelavn
Onsdag den 21. februar kl. 14.30-16.00

Vi glæder os til at se dig!
UNDLØSE KIRKE

Julekoncert
Søndag den 3. december kl. 19.00

Helle Nerup Jazz Trio

Helle Nerup (sang), Michael Vogelius Larsen
(piano) og Stig Andreassen (bas)
Et julerepertoire med en blanding af danske,
engelske og amerikanske juleklassikere samt
nogle fællessange.
Vi slutter med en lille forfriskning i kirkens
våbenhus
Gratis adgang – alle er velkomne
UNDLØSE MENIGHEDSRÅD

Familiegudstjeneste
Søndag den 17. december, 3. søndag i
advent, er der familiegudstjeneste i Undløse kirke kl. 16.00 og børn fra Børneklubben vil gå Luciaoptog.
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær
i konfirmandstuen. Alle er velkomne.
Hannah Reinholdt Clausen
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Aftengudstjenester
på hverdage
i Undløse kirke
Torsdag den 11. januar kl. 19.00
Torsdag den 15. februar kl. 19.00

Fra vugge til grav:
UNDLØSE:
Dåb:
16. september: Julie Cæcilie Pedersen
Begravelse:
19. oktober: Verner Mogensen
Bisættelse:
5. oktober: Folmer Åge Olsen

SØNDERSTED:
Dåb:
30. september: Nellie Anna Stoltzner Andersen

Kirkekaffe
Efter højmessen i hhv.
Undløse og Søndersted kirke
Se gudstjenestelisten bag i bladet!

Andagter
”Østergården”
Undløse

Onsdag den 6. december kl. 10.00
Onsdag den 20. december kl. 10.00
– Juleandagt
Onsdag den 3. januar kl. 10.00
Onsdag den 7. februar kl. 10.00

Dåbsgudstjenester
i Undløse og
Søndersted kirker
Flg. lørdage kl. 11.00:
27. januar og 24. februar
Nærmere information fås hos sognepræst
Hannah Reinholdt Clausen, tlf. 59 18 91 30.

Ældrekomsammen
Torsdag den 7. december
kl. 14.00 - 16.00 i Undløse præstegård

Julebanko med præmier
Konkurrencer
Kaffebord med kage og julegodter
Underholdning
Alle er velkomne
P.mv.
Hannah Reinholdt Clausen
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Konfirmationsdatoer 2018:

Undløse kirke, 1.s.e. påske:
Søndag den 8. april 2018 kl. 10.00

Vinterens
arrangementer
Søndag den 3. december, kl. 19.00:
Julekoncert i Undløse kirke med
Helle Nerup Jazz Trio.
Torsdag den 7. december kl. 14.00:
Ældrekomsammen i Undløse præstegård. Underholdning og bankospil.
Søndag den 10. december kl. 16.00:
Julekoncert i Søndersted kirke med
Marie Carmen Koppel
Søndag den 17. december kl. 16.00:
Familiegudstjeneste med Luciaoptog. Børn fra
Børneklubben går Luciaoptog i Undløse kirke.

Søndersted kirke, 2.s.e. påske:
Søndag den 15. april 2018 kl. 10.00

NYT i Undløse
Dåbskluden
Fra dette efterår vil dåbsforældre blive tilbudt en
dåbsklud, der kan blive brugt i forbindelse med
deres barns dåb. Det er frivillige og kirke- og kulturmedarbejderen ved Nr. Jernløse kirke, der strikker dåbskludene som en personlig gave til barnet.
Man får kluden med hjem efter dåben og så har
man et godt minde fra den dag man bliver døbt.
Der er indstrikket nogle af de kristne symboler/
billeder vi bruger i kirken og så kan man, hvis
man vil, brodere navn og dato på.

Tirsdag den 19. december kl. 10.00:
Børnegudstjeneste i Undløse kirke
for Skolehjemmet.
Onsdag den 20. december kl. 8.30:
Børnegudstjeneste i Undløse kirke for
Undløse skole.
Onsdag den 20. december kl. 10.00:
Juleandagt ”Østergården” Undløse.
Søndag den 24. december kl. 14.00:
Juleaftensgudstjeneste i Søndersted kirke.
Søndag den 24. december kl. 15.30:
Juleaftensgudstjeneste i Undløse kirke.
Mandag den 25. december kl. 10.30:
Juledags gudstjeneste i Undløse kirke kl. 10.30.
Tirsdag den 26. december kl. 10.30:
Anden juledags gudstjeneste i Søndersted kirke.
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Gudstjenester
Der prædikes efter 2. tekstrække Undløse

Søndersted

Prædikant

DECEMBER
3. 1. s. i advent
10. 2. s. i advent
17. 3. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. Anden juledag
31. Julesøndag

9.00
10.30 (K)
16.00 (F)
15.30
10.30
Ingen
Ingen

10.30 (K)
Ingen
10.30 (K)
14.00
Ingen
10.30
Ingen

HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC

JANUAR
1. Nytårsdag
7. 1.s.e.h.3k.
11. Aftengudstj.
14. 2.s.e.h.3k.
21. S.s.e.h.3k.
27. Dåbsgudstj.
28. Septuagesima

14.00
Ingen
19.00
Ingen
10.30 (K)
11.00
Ingen

Ingen
9.00

HRC
SLL
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC

9.00
Ingen
19.00
10.30 (K)

Ingen
10.30 (K)

FEBRUAR
4. Seksagesima
11. Fastelavn
15. Aftengudstj.
18. 1. s. i fasten
24. Dåbsgudstj.
25. 2. s. i fasten

Ingen

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

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
10.30 (K)

Ingen
11.00
10.30 (K)

SLL
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC

(K): Kirkekaffe
(F): Familiegudstjeneste

KONTAKTER: SØNDERSTED
Formand/Kontaktperson
Jette Sørensen (Emma), tlf. 29 68 34 80
Kirkeværge:
Lau Holm-Hansen, tlf. 27 80 34 45
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).

