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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.
KONFIRMANDTILMELDING
Tilmeld dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID på folkekirken.dk.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give
samtykke til tilmeldingen. Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail
med et link, så vedkommende også kan skrive under med
sit NemID. Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet
kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.
Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april
og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året
før konfirmationen
BRYLLUP OG VELSIGNELSE
For at blive gift i sognets kirke kræves det, at man bor i sognet eller har anden tilknytning hertil. I tvivlstilfælde er det
sognepræsten, som træffer afgørelsen. Man henvender sig
til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for vielsen.

For at blive gift i kirken skal mindst den ene være medlem
af Den danske Folkekirke.
Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten. Dåbs- eller navneattester medbringes foruden
den såkaldte prøvelsesattest, som udstedes af
Borgerservice i bopælskommunen.
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 518 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 på 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.

En æra er forbi
– sognepræsten takker af
Hvornår skal vores arbejdsliv egentlig slutte? Som
tjenestemandsansat præst så er den pligtige afgangsalder i hvert fald 70 år. Dog har en pensioneret præst – pastor emeritus - den mulighed at
kunne påtage sig et vikariat, hvis der i et sogn
skulle opstå et behov.
Hannah Reinholdt Clausen, sognepræst i Undløse-Søndersted sogn, fylder 70 år næste forår
men har besluttet at gå på pension ved udgangen
af september måned i år og flytte til sin hjemstavn i Vestjylland.
Hannah kom til Undløse-Søndersted pastorat i
1993 og har således været her i 29 år – hele sit
arbejdsliv. Utallige dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser og begravelser er det blevet til i de
mange år.
Derudover har Hannah igangsat meget andet –
først og fremmest Børneklubben for de 6-9 årige,
som har været en stor succes. For de ældre har
der været Sognecaféer med musik og sang og en
gang om måneden andagt på Østergården i Undløse for beboerne i de nærliggende ældreboliger.
Sådan har der været flere forskellige tiltag gennem årene.
Et kendetegn for Hannah, som den pligtopfyldende person Hannah også er, har været at intet

er blevet overladt til tilfældighederne. Alt har
været planlagt og forberedt i god tid.
Hannah har mødt stor anerkendelse fra mange
for den måde hvorpå hun har bestridt sit embede
som præst – det være sig forældre der skulle have
deres børn døbt eller forældre hvis børn skulle
konfirmeres, men også pårørende der skulle tage
afsked med et elsket familiemedlem.
I de mange år har der været skiftende medlemmer
af menighedsrådet, hvor Hannah som præst har
været fast medlem. Vedligeholdelse af kirken og
kirkegården og de øvrige bygninger har altid
været vigtig for hende. Det var for eksempel Hannahs forslag at vi skulle plante japanske kirsebærtræer på Annekskirkegården. Det vi som menighedsråd har ansvar for skulle være i orden, og
vi skulle værne om det.
Menighedsrådet for Undløse-Søndersted Sogn vil
med disse ord rette en stor tak til Hannah Reinholdt Clausen for hendes indsats i de forløbne 29
år. Vi ønsker Hannah mange gode år fremover
sammen med sin familie nu hvor de vender tilbage til det vestjyske.
Aase Stær
Formand
Undløse-Søndersted Menighedsråd

Ansættelse ny sognepræst
Embedet som sognepræst i Undløse-Søndersted sogn bliver ledigt den 1. oktober 2022,
hvor Hannah Reinholdt Clausen er rejst fra sognet.
Stiftet foretager stillingsopslag - i skrivende stund ved vi ikke, hvornår det sker – men når ansøgninger er modtaget hos Stiftet, skal biskop, provst og menighedsråd ved et møde gennemgå samtlige ansøgninger. Ingen andre må se ansøgningerne. Både indhold i ansøgningerne og navne på
ansøgerne er fortrolige. Derefter beslutter menighedsrådet hvor mange ansøgere og hvilke kandidater, menighedsrådet ønsker at se til prøveprædiken og efterfølgende samtale. Efter prøveprædiken og samtale afholder menighedsrådet indstillingsmøde, hvor der ved skriftlig afstemning
indstilles til biskoppen to kandidater i prioriteret rækkefølge. Som regel indstiller biskoppen kandidaten øverst på listen til Kirkeministeriet.
Ovennævnte vil formentlig tage omkring 2 måneder. Det vil betyde at så længe stillingen som sognepræst ikke er besat vil gudstjenester og alle øvrige tjenester i sognet blive varetaget af vikarierende præst/præster.

Information for
Undløse-Søndersted sogn
Konfirmandundervisning
Første gang tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 14.00-15.30
Præstegårdssalen, Undløse Præstegård
Gudstjenester oktober – november – december 2022
vil blive annonceret i By&Land samt torsdage i Nordvestnyt
Se desuden skabe Undløse kirkegård og Søndersted kirkegård
Andagter Østergården, Undløse 2022
er indstillet i månederne september-december inkl.
Sognecaféer i præstegårdssalen 2022
er indstillet i månederne september-december inkl.
Børneklub i Undløse præstegård for børn fra 6-9 år
Menighedsrådet håber at sognets nye sognepræst vil
videreføre børneklubben.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2022
ALLE I UNDLØSE - SØNDERSTED SOGN INVITERES TIL

VALGFORSAMLING
TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19.00
Præstegårdssalen, Undløse Præstegård
Den nye valglov har medført ændring af valgformen, og det betyder at valg til menighedsråd
sker som et personvalg og ikke ved et listevalg.
Medlemmer til Undløse - Søndersted Menighedsråd og stedfortrædere vælges på Valgforsamlingen, hvor interesserede kandidater kan stille op, og hvor der er mulighed for debat.
Der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig, hemmelig afstemning.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til Menighedsrådet og hvem der er valgt
som stedfortrædere.
Valgbestyrelsen

Foredragsaften
Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19.00
Præstegårdssalen, Undløse Præstegård

Foredragsholder Ole Larsen

”Fra dårlig hukommelse
til klæbehjerne”
Ole Larsen har holdt flere hundrede foredrag om, hvordan vi alle
i en travl hverdag kan blive skarpere til at huske.
Ole Larsen har om nogen styr på kunsten at beherske fokus via sin
25 år lange karriere som professionel tryllekunstner i dansk showbiz.
En af hemmelighederne ved at huske bedre er netop at kunne kontrollere fokus.
Ole Larsen viser dig hvordan.
Du kan forvente en underholdende og lærerig oplevelse.
Alle er velkomne
UNDLØSE-SØNDERSTED MENIGHEDSRÅD

Ny biskop over Roskilde Stift
Ulla Thorbjørn Hansen blev valgt som
ny biskop og blev derved nummer 65
i rækken af biskopper i Roskilde Stift
og den første kvinde på posten. Hun
overtager posten efter Peter FischerMøller, som har været biskop i Roskilde Stift siden 2008.
Ulla Thorbjørn har været provst i Slagelse Provsti, sognepræst i Sct. Peders
Sogn og Havrebjerg Sogn (et bysogn
og et landsogn) samt ledende beredskabspræst.
Det er Ulla Thorbjørns ønske at sørge
for at folkekirken er en kirke for alle, at
det lokale styre står styrket og at der i
folkekirken er et trygt arbejdsmiljø.
Bispevielsen finder sted søndag den 4.
september i Roskilde Domkirke.
Foto: Rune Hansen/Roskilde Stift

Lokalhistorisk Forening Jernløse står for et foredrag i Præstegårdssalen

Bondens stemme
i kalkmaleriet
Torsdag den 3. november 2022 kl. 19.30
Præstegårdssalen, Hovedgaden 10, Undløse, 4340 Tølløse
Foredragsholder: Torben Svendrup, historiker, ph.d. og kendt TV-vært
Foredraget er et PowerPoint foredrag, hvor vi
skal se omkring 100 eksempler på, hvordan
man malede i kirkerne i dansk middelalder. Vi
vil se, hvordan billederne ændrede sig, da bonden selv begyndte at betale maleren gennem
tiendeafgifter.
Kalkmalerierne fortæller derfor det almindelige menneskes historie på godt og ondt.

om bondens tanker om livet og døden og ikke
mindst om angsten for Lucifer og troldkællinger. Men kalkrnalerierne fortæller os også om
bondens selvopfattelse, bondens tøj og forholdet mellem mand og kvinde.Vi møder også
ræven, der vogter høns og dermed tidens barske og ofte latrinære humor. Vi veksler også
nogle ord om druk i Undløse Kirke.

Kalkmalerierne fra senmiddelalderen er på
mange måder bøndernes stemme. Det er naturligvis religiøs kunst, men samtidig fortælles

Foredraget handler derfor om almindelige
menneskers opfattelse af kristendommen,
bondens angst for troldkællinger og hverdagens liv med arbejde - sex og druk.

Undløse Kirke
Lørdag den 26. november 2022 kl. 16.00

Julekoncert
- Jette Torp
Akkompagnement Jan Kaspersen

Gennem de sidste ti år har Jette Torp forkælet danskerne
med julekoncerter i kirker rundt om i landet.
Jette Torp har til julekoncerterne personligt håndplukket de
julesange, som betyder noget helt særligt for hende.
Julen er mange ting. Den er selvfølgelig hygge, glæde, nærhed og fællesskab,
men for mange af os minder julen os måske også om det, der var engang og
vækker minder, sorg og savn ekstra stærkt til live i højtiden.
Den del vil Jette Torp også gerne berøre på sine julekoncerter.
Gratis adgang – Alle er velkomne

Gudstjenester
Der prædikes efter 2. tekstrække Undløse

Søndersted

Prædikant

September 2022
4. 12.s.e. trin.
11. 13.s.e. trin.
18. 14.s.e. trin.
25. 15.s.e. trin.

Ingen
10.30 (K)
Ingen
Ingen

HRC
HRC
OBP
SYM

10.30 (K)
Ingen
12.00
16.00

HRC: Hannah Reinholdt Clausen
SYM: Sara Yun Mikaelsson, Ugerløse
OBP: Ole Bach Piekut, Tølløse

Kirkekaffe
Der bydes på kirkekaffe
efter alle højmesser
kl. 10.30

(K): Kirkekaffe

Tilbud om
kirkebil
som kører gratis for dig der bor i sognet med
flextur til gudstjenester i Undløse og Søndersted kirker. Når du er oprettet som kunde hos
Movia ring tlf. 70 26 27 27 og bestil en tur senest 2 timer før du skal af sted og samtidig tid
for hjemkørsel.
Forevis kvittering for betaling af kørsel på graverkontoret for refusion. Ring tlf. 59 18 93 77
hvis du har spørgsmål.

UNDLØSE-SØNDERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand/kontaktperson:
Aase Stær, tlf. 59 18 93 77. Mail: aase.staer@mail.dk

Kirkeværge Søndersted:
Troels Rønsbro Sode, tlf. 30 13 69 57

Kirkeværge Undløse:
Vibeke Treldal, tlf. 40 88 51 91

Graver Søndersted:
Hans Peter Larsen, tlf. 23 71 24 48

Graver Undløse:
Henning Moebus, tlf. 59 18 95 70/40 47 42 10
E-mail: undloesekirke@mail.dk
Kontortid:Tirsdag-fredag kl. 12.30-13.00

Kirkesanger Undløse og Søndersted:
Sebastian van der Meer, tlf. 25 27 36 33

Kirkekontor:
Sekretær Marianne Herss, tlf. 59 18 91 30
E-mail: mher@km.dk
Onsdag kl.10.00-13.00

Organist Undløse og Søndersted:
Peter Thomsen, tlf. 25 78 21 23
Sognets hjemmeside:
www.undløsekirke.dk

SOGNEPRÆSTEN (Til og med udgangen af september 2022):
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-SØNDERSTED MENIGHEDSRÅD

