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Nu titte til hinanden

En yndig morgensang, så enkel at selv små børn
forstår den. Om fugl og orm og børn, der vågner,
alt det dejlige, Gud har skabt. Der er minder fra
digterens egen barndom, om sneglen, der så fantastisk er skabt med hus på ryggen, om børnevennen Jesus, der tager de små i favn og engang
vil åbne sit himmelske rige for dem.
Men ser man nærmere på salmen, er den dybere end som så. Nedenunder den ukomplicerede
barnlige tillid ligger tanken om døden. Gud, der
ånder på øjet, der græder... barnet, der bæres op
til Gud på armen...
Nu titte til hinanden er lørdagssangen i Ingemanns samling af morgensange. Lørdagen betød
noget særligt for Ingemann, det er jo nemlig den
dag, Jesus lå i graven. Og på den måde rammen
også for vort liv, alle vi, der venter på opstandelsens morgen.
Vi synger salmen som morgensalme, som dåbssalme, som begravelsessalme - den dækker på
den måde hele vores liv i de enkle ord. Indrammet fra dåben til døden af ham, der velsignede os
med dagen og lyset i evighed.
Benedikte Brisson
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Var det sådan det var?
Forfatteren Susanne Clod Pedersen giver
med ”Susannas bog” et bud på, hvordan
det var for de første, der fulgte Jesus på
vejen.

F

rygten for det fremmede, forskrækkelsen og fryden, når alt
pludselig bliver anderledes. Det er
det, der rammer et lille fiskersamfund ved Genesaret Sø, da Jesus
pludselig optræder i deres liv. 18årige Susanna, hvis ben er lammede
efter en ulykke, og hendes familie
bliver pludselig udsat for ufattelige
mirakler og uforståelige bud om at
tilgive deres fjender. De lever i et
land, som er besat af fjenden, romerne, og det nemmeste og mest sikre er
at holde lav profil. Selv om meget bliver indlysende på en helt ny måde, er
det altså ikke nemt for fiskerfamilien
sådan bare lige at skulle følge Jesus.
Forfatteren til bogen ”Susannas
bog, Vejen”, Susanne Clod Pedersen,
er en rutineret forfatter, som har flere
historiske bøger bag sig. Hun skriver
fiktive personer og hændelser ind i
autentiske sammenhænge. Hun beskriver sin forestilling om livet på
Jesu tid i meget levende og detaljerede billeder, så man nemt lever sig ind

i bogens scenerier. Susanne Clod Pedersen har også godt fat i de følelser,
som evigt består mellem forældre, søskende og svigerbørn. Susanne Clod
Pedersen beskriver Susannas brødres
skyldfølelse over den ulykke, som
ramte deres søster på grund af deres
leg, da de var børn, og deres lykke og
taknemmelighed, da Jesus får hende
på benene, ja lykken i hele familien
og Susannas egen forståelse for det
bånd, der nu er knyttet mellem hende og Jesus.
Som læser følger man med i hælene på Jesus sammen med de unge
fiskere og Susanna, som går vejen
med Jesus. Susanna er den, vi oplever hele sceneriet igennem, en kvinde der går til hånde og ellers holder
sig i baggrunden. Sådan da! Der er
også plads til lidt kæresteri. Vi kommer til et festligt bryllup i Kana, hvor
vand bliver til vin. Senere begynder
alvoren at dæmre, og det giver nogle moralske tømmermænd at følge
tømreren og svigte familien hjemme.
Bogen er den første af tre, der er et
væld af navne, man lige skal have
fat i. Når man først er i gang, går det
stærkt, fordi bogen handler om ganske almindelige mennesker i en helt

ualmindelig situation. Mødet med
Jesus, tømreren, som bestemt ikke er
nogen almindelig tømrer.
Susanne Clod Pedersen har skrevet
syv historiske romaner, er uddannet
pianist, studielektor ved Musikvidenskabeligt Institut i København,
organist ved Græsted Kirke i Nordsjælland og mor til fire børn.
ASH

Susannas bog, Vejen
Lindhardt og Ringhof
Pris: 299,95 kr. · e-bog: 149,95 kr.

Nu titte til hinanden
Salmen har nr. 750 i salmebogen, og her gengives de to første vers
Nu titte til hinanden de favre blomster små,
de muntere fugle kalde på hver andre;
nu alle jorden børn deres øjne opslå,
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.
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Den kære Gud og skaber den mindste orm er nær,
han føder fugl og markens lilje klæder;
dog menneskenes børn har han allermest kær,
Gud ånder på øjet når det græder.

Det er om at ramme tonen
Bent Fabricius-Bjerre vil skrive salmemusik, hvor menigheden kan synge med.

D

e fleste kender det! Man sidder
i kirken og bliver hægtet af. Vil
faktisk mægtig gerne synge med,
men har ikke helt de toner i livet, der
skal til. Derfor er det befriende logisk,
når en af vores mest flittige komponister af populær musik, men også salmekomponist, Bent Fabricius Bjerre,
siger: ”Som komponist må man efter
min mening tage højde for, at almindelige mennesker kun kan synge et
begrænset antal toner”.
Det er sådan nogle overvejelser,
Bent Fabricius netop har gjort sig i
forbindelse med, at han har skrevet en
ny melodi til Jørgen Gustava Brandts
salme ”Tænk at livet koster livet”.
Det fortæller han til Menighedsrådenes Blad, og tak for det. En mindre

sangbar melodi bliver skiftet ud med
en mere sangbar melodi, som nu kan
downloades gratis fra Bent FabriciusBjerres hjemmeside.
Hvis menigheden giver op over
for en salme, så nytter det hele jo ingenting, siger han. I dag skal vi også
regne med, at de unge ikke har lært
salmerne at kende gennem skoleopdragelsen, så melodierne skal helst
være så enkle, at man kan synge med
efter at have hørt de første par vers,
siger komponisten, som absolut har
mod på at skrive flere salmemelodier.
For ham er det vigtigste, når man
går i gang med en salme, at melodien
understøtter budskabet i teksten. At
lægge vægten netop der, hvor teksten
er stærkest, og at folk kan synge med.
Jeg vil gerne have, at min musik bliver brugt, siger han.
ASH

Sommerkoncerter

Opera i Borup Kirke
Onsdag den 26. juni 2013 kl.19.30
Pianisten Irene Hasager, der med
engagement har været akkompagnetør for flere udenlandske og danske solister, akkompagnerer denne
aften den svenske sopran og solist
ved det Kgl. teater Gitta-Maria Sjöberg.
Gitta-Maria Sjöberg har for nylig
afholdt 25 års jubilæumskoncert
i den Kgl. Opera, hvor hun fremførte et potpourri fra sin karriere.
I Borup bliver der mulighed for
at opleve et uddrag fra dette potpourri. Duoens store repertoire
omfatter også lieder, viser sange og
jazzballader.

Sogneudflugt til Fyn
I år bliver Borup-Kimmerslev-Nr. Dalby
Menighedsråds udflugt søndag den 25.
august 2013 med afgang fra kirkepladsen
i Borup kl. 10.00.
uren går til Sanderum Kirke ved
Odense, hvor man for tre år siden
begyndte at afdække nogle meget bevaringsværdige kalkmalerier. Efter rundvisning her går turen til Johannes Larsen
Museet i Kerteminde. Johannes Larsen
hører til fynbomalerne, og gennem et
langt kunstnerliv har han haft en meget
stor produktion af oliemalerier, akvareller og grafiske arbejder. Hans motivvalg
spænder vidt, men med hovedvægt på
naturskildringer, og han er kendt som
“fuglemaleren”. Der er guidet rundvis-

T

ning. Foruden Johannes Larsen er der
også værker af andre kunstnere og desuden to særudstillinger. Resten af eftermiddagen tilbringes på museet, hvor vi
også skal drikke kaffe. Dagen slutter med
middag på Munkebo Kro.
Prisen for turen er 250 kr.
Tilmelding oplyses i Midtsjællands Avis i
uge 31.

Borup Kirke i Kulturnatten
Fredag den 30. august 2013 kl. 19.30
På byens årlige kulturnat, vil Borup Kirke igen være åben for besøgende. Der bliver mulighed for at
lytte til musik både ude- og indendørs. Fra kl.19.30 er der tårnmusik
med Borup Brass Band vekslende
med orgelmusik i kirken. Imens
kan man få sig en forfriskning i våbenhuset.
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Gudstjenester i Borup, Kim

		

Søndag 2. juni
1. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Nr. Dalby Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.30
10.30

LL
LL
AN

Søndag 9. juni
2. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Søndag 16. juni
3. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Kimmerslev Kirke
Nr. Dalby
Ejby Kirke

12.00
10.30
9.00
10.30

NP
NP
NP
AN

Søndag 23. juni
4. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Nr. Dalby Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.30
10.30

LL
LL
AN

Søndag 30. juni
5. s. e. trinitatis

Kimmerslev Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

NP
AN

Søndag 7. juli
6. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

NP
NP

		
Kirkekaffe

Kirkekaffe

AN = sognepræst Annie Nyholm · LL = sognepræst Lis L evring · NP = Ny provst
Konfirmandindskrivning
i Borup
Da den nye provst endnu
ikke er ansat er datoerne
for konfirmandindskrivning ikke fastlagt.
Indskrivningen vil dog
foregå i juni, og datoerne
vil blive offentligtgjort på
kirkernes hjemmside og i
Midstsjællands Avis. Desuden vil der blive givet
besked via skolerne.
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Konfirmationer i Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby
2014

2015

Borup:
St. bededag 16. maj
Kristi himmelfart 29. maj
Søndag 1. juni

Borup:
St. bededag 1. maj
Kristi himmelfart 14. maj
Søndag 17. maj

Kimmerslev:
Søndag 18. maj

Kimmerslev:
Søndag 3. maj

Nr. Dalby:
Lørdag 24. maj
Søndag 25. maj

Nr Dalby:
Lørdag 9. maj
Søndag 10. maj

mmerslev, Nr. Dalby og Ejby
		

		

Søndag 14. juli
7. s. e. trinitatis

Nr. Dalby Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

NP
AN

Søndag 21. juli
8. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Kimmerslev Kirke

9.00
10.30

LL
LL

Søndag 28. juli
9. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Søndag 4. august
10. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Nr. Dalby Kirke

9.00
10.30

NP
NP

Søndag 11. august
11. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Kimmerslev Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00
10.30

NP
NP
AN

Søndag 18. august
12. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Nr. Dalby Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00
10.30

LL
LL
AN

Søndag 25. august
13. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

9.00
9.00

NP
LL

Kirkekaffe

Kirkekaffe

Ny provst

P

rocedurerne med at ansætte en ny provst
for Køge Provsti og en præst for BorupKimmerslev og Nr. Dalby Pastorat er i fuld
gang. Når der tidligere blev en provstestilling ledig, blev en ny udpeget af biskopppen
blandt provstiets præster, men i december 2012
kom der ny lovgivning på dette område, så
man nu skal søge stillingen som provst, hvilket
betyder at præster i alle stifter kan komme i
betragtning. Menighedsrådet har udvalgt tre
ansøgere, som har været til prøveprædiken
og samtale. Den endelige afgørelse træffes af
biskoppen, og kirkeministeriet og dronningen
står for udnævnelsen.

Det forventes at den nye provst/præst kan
tiltræde 1. juni eller 15. juni, men desværre
var navnet ved redaktionens slutning ikke
bekendt. Stillingen er normeret til 50% som
provst og 50% som sognepræst. Da der nu er
tre sogne i pastoratet, vil Lis Levring fra 1. juni
få fuld tid som sognepræst.
Borup Præstegård, hvor provsten skal bo, er
ved at blive renoveret og istandgjort. Ligeledes
er konfirmandstuen ved at blive bygget om til
provstikontor, ligesom der indrettes kontor til
sognepræst Lis Levring i præstegården. Konfirmanderne skal i stedet gå til konfirmationsforberedelse i Møllelundgaarden.
KR
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Ejby

Kontakt
Sognepræst
Annie Nyholm
Bispevænget 1, Ejby
Tlf. 5682 0559
anny@km.dk
Træffes tirsdag-fredag
kl. 10.00-12.00
eller efter aftale
Organist
Torben Holdt
Tlf. 4088 8007
torben@holdt.net
Graverkontor
Tlf. 5682 2448
ejbykirkegaard@mail.dk
Graver Knud Lund
Tlf. 4059 2448
Hjemmeside:
www.ejbykirke.dk
Ejby Menighedsråd
Formand
Erik Eriksen
Tlf. 5682 1142
erik.impala@gmail.com
Kirkeværge
Randi Schmidt
Tlf. 5682 0227
randikschmidt@gmail.com
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Ældreklubbens sommerudflugt
Torsdag den 4. juli 2013 tager Ældreklubben i
Ejby Præstegård på udflugt. Vi kører fra Ejby
Kirke kl. 13.00, og kl. 14.00 er der rundvisning på Gjorslev Slot.
idt historie om slottet: Fra ca. 1400 lod
roskildebispen Peder Jensen Lodehat
borgen Gjorslev opføre. Den mægtige biskop var også rigets kansler og dronning
Margrete I’s ven og rådgiver. I 1397 var
han arkitekten bag Kalmarunionen, hvor
de tre nordiske lande samledes under
Dronning Margretes ledelse.
Lodehats borg består af det 30 meter
høje tårn og de fire fløje i korsbygningen.
Den lavere nordre sidefløj blev bygget
i 1638, mens den sydlige sidefløj blev
bygget i 1843. Korsbygningen er opført
af kridtsten fra Stevns Klint samt munkesten og er omgivet af en voldgrav. Slottet
tjener både som bolig for ejeren og som
udlejningsboliger og godskontorer.
Gjorslev var i kirkens eje indtil reformationen i 1536, hvor kronen overtog næsten
alt kirkegods. Herefter skiftede godset til
privat eje, indtil det købtes af dronningen
i 1679. I 1743 købte Chr. Lintrup – senere
adlet Lindencrone - Gjorslev, og fra 1793
til 1925 var slægten Scavenius ejere. I 1925
købte kammerherre Adolph Tesdorpf fra
Falster godset, og i 1930 blev det overtaget af sønnen, kammerherre Edward Tesdorpf. Den nuværende ejer, Peter Henrik
Tesdorpf, overtog Gjorslev i 1970.
Efter rundvisningen på slottet går turen
til Rødvig Kro, hvor vi får kaffe og lagkage på terrassen, hvis vejret tillader det.
Derefter kører vi tilbage til Ejby Præstegård, hvor vi spiser vores medbragte
mad under hyggeligt samvær. Øl og vand
kan købes.

L

Ældre, pensionister og alle andre, der
måtte have lyst til at deltage, er meget
velkomne på udflugten. Turen koster 100
kr., der betales i bussen. Der er tilmelding
til sognepræst Annie Nyholm snarest og
senest den 28. juni på tlf. 5682 0559 eller
på mail anny@km.dk.
Med venlig hilsen
Annie Nyholm

Menighedsrådsmøder
Ejby Menighedsråd holder som udgangspunkt møde den første onsdag i måneden
undtagen i juli, august og december.
Alle møderne er offentlige og afholdes i
Ejby Præstegård med start kl. 19.00.
Dagsorden for møderne offentliggøres
på kirkerne og på kirkernes hjemmeside.

Kontakt
Provst
Kontaktoplysninger kan
ses på kirkernes hjemmeside, når ny provst
og præst er ansat.
Sognepræst
Lis Levring
Tlf.4092 2814
lile@km.dk
Træffetid: Bedst ti.-fr. 10.3011.30 samt efter aftale
Hovedgaden 43, Borup
Organist
Gro Larsen
Tlf.4050 3116
Graverkontor
Hovedgaden 49, Borup
Tlf. 2425 6294
borup-graver@mail.dk
Graver Bent Fogt Bakken
Hjemmeside:
www.borupkirke.dk
www.nrdalbykirke.dk
Borup - Kimmerslev Nr. Dalby Menighedsråd
Formand
Henning Lynge Nielsen
Tlf. 4015 0782
lynge@post.tele.dk
Kirkeværger
Borup:
Hans Henning Nielsen
Tlf. 2153 0104
ahnielsen1@hotmail.com
Kimmerslev: Arne Jensen
Tlf. 5752 6908
arnejytte@jensen.mail.dk
Nr. Dalby: Claus Andersen
Tlf. 2185 9796
pynt@webspeed.dk

Borup - Kimmerslev - Nr. Dalby

Nr. Dalby Forskole

N

ørre Dalby gl. forskole ligger
på Kløvestedvej 2a. Den blev
bygget i 1913 og bestod af et hovedhus med skolestue, entré og et
lille rum, hvor børnene kunne spise frokost, samt en sidebygning,
hvor der var en lille lejlighed med
egen indgang til lærerinden. Lejligheden bestod af entré, stue og
køkken forneden og to små rum
på 1. sal. Desuden var der en udbygning med tre toiletter.
I forskolen gik de tre yngste årgange i den skolepligtige alder.
Den første lærerinde var Agnes Juul, der i
1917 blev afløst af Karen Petersen. I 1921
blev embedet overtaget af Katrine Kristiane Thrige, der virkede frem til 1. nov. 1958.
Den sidste lærerinde var Gerda Jensen, der
virkede indtil skolen blev lukket ved skoleårets udgang i juni 1973. Gerda Jensen fortsatte derefter på Borup skole.
Bygningen blev herefter hjemsted for
Skovbo lokalhistoriske Arkiv, der rådede
over skolestuen og 2 tilstødende rum,
medens der i lærerindens dagligstue blev

mødested for dagplejemødre. Arkivet var i
1972 startet af den tidligere amtskolekonsulent Svend Alleslev og kørte på frivillig
basis frem til 1. jan. 1988, hvor der blev ansat en daglig leder med 20 timer ugentligt.
Året før var arkivet overgået til biblioteksvæsenet, og der var tildelt en kontorfunktionærstilling på 10 timer ugentligt. I 1992
blev Skovbomuseet oprettet i det ombyggede udhus, der senere blev udvidet. 1.
nov. 2012 blev arkivet flyttet til Borup Kulturhus, og bygningen sat til salg.
EA

Farvel til Benedikte Brisson

Menighedsrådsmøder

Benedikte Brisson har været vikar som
sognepræst siden februar, og holder op,
når den nye provst ansættes antagelig
1. eller 15. juni.
Vi takker Benedikte for samarbejdet og
hendes indsats i de måneder hun har
fungeret som sognepræst i Borup-Kimmerslev-Nr. Dalby Pastorat.

Borup-Kimmerlsev-Nørre Dalby Menighedsråd holder som udgangspunkt møde
den tredie tirsdag i måneden undtagen i
juli og december.
Alle møderne er offentlige og afholdes i
Møllelundgaarden i Borup med start kl.
19.00.
Dagsorden for møderne vil være
tilgængelig i våbenhuset 3 dage før mødet og referat 8 dage efter mødet.

Menighedsrådet

Kirkebladet side 7

Kirkebladet

Kimmerslev Kirke på tryk

I

forrige nummer af kirkebladet skrev Erik Augustinussen en lille artikel om Kimmerslev
Kirsten Rekman (KR) ansv. Kirkes overgang til selveje for 100 år siden den
Nr. Dalby
29. april 1913.
Tlf. 5752 6936
Erik Augustinussen har nu skrevet en pjece med
kirstenrekman@
en mere udførlig redegørelse for overdragelsen,
gmail.com
tiendevæsnets historie, det første menighedsråd
m.m. Det er spændende læsning, hvis man er inArne Jensen (AJ)
teresseret i historie.
Kimmerslev
Følgende er et citat fra pjecen om tiende:
Tlf. 5752 6908
“Tiendepligten gik ud på, at der af al høst og
arnejytte@jensen.mail.dk
avl skulle ydes 1/10 til kirken. Vigtigst var korntienden, men der var også kvægtiende, som betød,
Inger-Lise Heinze (IH)
at hvert tiende stykke opdrættet kvæg skulle afleEjby
veres, og småredselstiende, som var tiende af de
Tlf. 5682 0795
mindre husdyr.”
inger_lise_heinze@
For interesserede kan pjecen hentes på Skovbo
hotmail.com
Lokalhistoriske Arkiv, i Møllelundgaarden eller i
Kimmerslev Kirke.
KR
Anne-Sofie Holten
Hecht-Nielsen (ASH)
Borup
Tlf. 4774 8420
Hver måned bliver der holdt gudstjenester med altergang
asholten@mail.dk
i plejeboligerne Jernhøj i Borup og på ældrecentret i Ejby.
Redaktionsudvalg

Gudstjenester på ældrecentrene

Jens Erik
Augustinussen (EA)
Borup
Tlf. 5752 6628
ruthogerik@privat.dk
Layout
Kirsten Rekman
Tryk
Glumsø Bogtrykkeri
Oplag: 4.350 eksemplarer
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Alle ældre, pensionister og andre interesserede er meget
velkomne.
Datoerne for sommerens gudstjenester er:
Plejeboligerne Jernhøj i Borup:
Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 13.30 ved Lis Levring
Tirsdag den 16. juli 2013 kl. 13.30 ved Lis Levring
Tirsdag den 13. august kl. 13.30 ved Lis levring
Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den13. juni 2013 kl. 14.00 ved Annie Nyholm
Torsdag den 15. august 2013 kl. 14.00 ved Annie Nyholm

Kirkebladet udgives 4
gange årligt og husstandsomdeles i Borup,
Ejby, Kimmerslev og
Nr. Dalby Sogne.
Hvis bladet udebliver,
så kontakt Arne Jensen
på tlf. 5752 6908.
Næste nummer udkommer midt i august
2013 og uddeles fra
torsdag den 15. til lørdag den 24. august.
Indlæg skal være os i
hænde senest den 15.
juli 2013. Ring eller
send os en mail.

