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Sognepræst Tom Ahlmann
Holbækvej 17, Holbæk, 8950 Ørsted
Tlf.: 86 48 50 50
E-mail: ta@km.dk

Religionens Råstyrke
2017 bød på andet end et 500års reformationsjubilæum. Det var også 100-året for den Russiske
revolution i 1917. Modsat Luthers jubilæum hørte
man imidlertid ikke meget til revolutionsjubilæet
– hverken her eller i Rusland.
Stilheden omkring revolutionsjubilæet står på
ingen måde mål med dets betydning i verdenshistorien. Dens virkning har sat sig langvarige spor
i millioner af menneskers liv, og den har også på
mange måder haft væsentlig indflydelse på kirke
historien mod øst.
Efter murens og kommuniststyrets fald i Sovjetunionen har Rusland og de øvrige sovjetstater
for ikke at tale om Vesten haft svært ved at forholde sig til følgerne af revolutionen og de derpå
følgende 70 års eksperiment med en sovjetstat.
Det står klart nu, at intentionerne med at skabe et samfund uden udbytning og modsætninger
mellem klasser, kulturer og nationer i et samfund,
hvor også den religiøse dimension skulle fjernes
ikke stod mål med det, der kom ud af det. Heller ikke, at det frigjorte ”sovjetmenneske” skulle
kunne udfolde sit fulde potentiale helt uden Gud.
I praksis udviklede der sig en systematisk, militant antireligiøs politik med voldsomme og
dødbringende årtier, hvor det lykkedes næsten
at udrydde den Russisk-ortodokse Kirke som
organisation.
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Ofrene for denne antireligiøse politik udgør
titusindvis af gejstlige og hundredtusindvis af
menige troende. Det var en national katastrofe,
som man har svært ved at forholde sig til i dag, og
derfor er det måske ikke så mærkeligt, at jubilæet
gik meget stille af sig.
Det interessante i den forbindelse er så, at denne
statslige ateisme har, samstemmende med andre
beslægtede ateistiske regimer i det 20. århundrede, tydeligt har vist hvor dybt problematisk en total sekularisering af et samfund i virkeligheden er.
Den Russisk-ortodokse kirke er, siden sammenbruddet for et kvart århundrede siden, vendt
tilbage til det russiske samfund med overraskende
styrke og har i dag en synlig og fremtrædende
status i det russiske samfund.
Denne synlighed har medført en stærk vækst
gennem de seneste 30 år.
Statens forsøg på at fjerne Gud, fjerne kirken fra
det offentlige rum førte i realiteten til et umenneskeligt, gudløst samfund. Dermed førte 70 års
undertrykkelse og forfølgelse og uudsigelige lidelser ikke til ateismens sejr. Tværtimod. Det er
nok en tanke værd.
Tom Ahlmann
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Sommerkoncert
Onsdag den 2. maj kl. 19.30 i Holbæk kirke
kalder vi på sommeren med en koncert, hvor ”Det lille kor” synger danske salmer og sange. Der vil også være fællessang og musikalsk underholdning med Tom Ahlmann på Obo og Inge-Lise Maarup på orgel.

Dåbsklude
Menighedsrådet inviterer hermed alle strikke interesserede
til at mødes i Sognegården i
Holbæk onsdag den 14. marts
kl. 14.00.
Vi vil gerne i gang med at
strikke dåbsklude til dåbsbørnene i vore sogne og opfordrer
derfor alle strikkeduelige damer/herrer til at komme og bidrage til projektet.
Mød derfor op og medbring
strikkepinde nr. 3. Vi sørger for
garn, opskrifter og kaffe.
Vi håber på at få en hyggelig
eftermiddag.
Venlig hilsen
på menighedsrådet vegne
Elisabeth Boje.

Konfirmation 2018
Årets
konfirmation
finder sted
i Holbæk Kirke
den 8. april
kl. 10.00.

Sogneudflugt
onsdag den 16. maj 2018
Turen går denne gang til Glud Museum
Østjysk Landsbymuseum med omvisning,
samt guidet tur på Juelsmindehalvøen,
samt besøg i Vrigsted Kirke, ligeledes med
omvisning.
Vi vil nyde en god middag på museet bestående af flæskesteg med kartofler, sovs og rødkål. Som dessert fløderand med frugt og efterfølgende kaffe
med lagkage.
Museet er grundlagt af den lokale malermester Søren Knudsen (1878-1955) i 1912 og museet
rummer ud over 14 historiske
bygninger, også Søren Knudsens hjem, Hildesheim.
På museet kan man opleve livet på gårdene både før og efter de store landboreformer, om datidens hygiejne eller mangel på samme, og om grød, øl, flæsk
og kål.
Tilmelding senest 1. maj til: Inge Langballe 22370515,
Elsebeth Maarup 40 267 599 eller Anthon Tetsche 25264037
Tilmeldingen sker efter ”Først til mølle” princippet. Pris alt inkl. 250,00 kr.
Busafgang:
Udbyhøj 7.30, Udby 7.35, Holbæk 7.45, Kare 7.55, Voer 8.05, Ørsted 8.30
Holbæk, Udby, Voer, Estruplund Sogne / Marts, april og maj 2018.
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Filmaften i Holbæk Sognegård
Den 21. marts kl 19.00 viser vi filmen
”De Usynlige” i Holbæk sognegård.
Blandt de medvirkende er Trine Dyrholm.
Handlingen bliver beskrevet som følger:
”For otte år siden blev Agnes’ søn dræbt
og Jan Thomas dømt for mordet. Derfor er
det noget af et chok for Agnes igen at møde
Jan Thomas, efter at han har sonet sin straf
og fået job som organist i en kirke. Da hun
samtidig opdager, at Jan Thomas er brændt
varm på præsten og passer hendes lille
barn, bliver det for meget for Agnes”.
Vel mødt.
Menighedsrådet

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 11. marts er der den
årlige indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Temaet i år er: at give håb.
Ønsker man at deltage i indsamlingen
kan man melde sig til Karin Skouboe:
Karin.skouboe@primanet.dk
eller på mobil nr.: 21470036
senest den 4. marts, så vil indsamlere
få nærmere besked – vi samler naturligvis ind i kirken samme dag.
Karin Skouboe

Nyt fra Menighedsrådet
Sidste nyt om klokken i Holbæk : vi er nu så langt, at den nye klokke er ved at
blive støbt i Holland – den gamle er repareret – nu går arbejdet for alvor i gang.
Der er dog opstået et lille problem vedr. ringning med den gamle klokke – skal
den automatringes eller håndringes? Vi ønsker automatringning af den, men
vi er afhængige af en tilladelse til det, hvilket vi ikke har endnu.
Ellers er vi godt i gang med flere projekter - vi har et hængeparti vedr. Ppladsen i Estruplund, men en arbejdsgruppe er i gang.
Rådet afholder en temadag, hvor vi kan komme til bunds i drøftelser om det
kirkelige arbejde – skal vi have mere Diakoni ind i arbejdet – hvordan skal vi
samarbejde med andre menighedsråd, for at vi får mest ud af vores ressourcer.
Vi skal også i gang med drøftelser om den nye datalovgivning, der skal
komme i maj, hvordan opbevarer vi data, så alle kan føle sig sikre?
Der er nok at tage fat på, men menighedsrådet går på med krum hals!
				
Karin Skouboe

KIRKEBIL

til gudstjenester og sognearrangementer
bestilles på tlf. 86 48 80 49
Der skal ringes aftenen før senest kl. 18

Arrangementsoversigt:
Onsdag den 21. marts kl 19.00: Filmaften i Holbæk sognegård
Søndag den 8. april kl 10.00: Konfirmation i Holbæk kirke
Onsdag den 2. maj kl 19.30: Sommerkoncert i Holbæk Kirkenettet
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Laurits Dalsgaard Antonsen

Kirkelige
handlinger



Døbte
Laurits Dalsgaard Antonsen
Døde og begravede
Inger Jeppesen
Niels Erik Skjødt
Heidi Blaabjerg Hansen
Ole Jensen

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 21. maj kl. 10.00
ved søen i St. Sjørup
Gudstjenesten er fælles for RougsøNord, Gjesing-Nørager, Ørsted, Vivild-Vejlby samt
Fausing- Auning-Ø. Alling-V. Alling pastorater.
Ved gudstjenesten medvirker præsterne fra sognene.
Efter gudstjenesten er der musikalsk underholdning.
Medbring om muligt selv klapstole/havestole/andet at sidde på samt kaffe til efter
gudstjenesten. Ved regnvejr rykkes gudstjenesten til Estruplund kirke.
Der er parkeringsmuligheder ved søen. Og man kan bruge kirkebilen.
Velkommen til en festlig friluftsgudstjeneste
Gustav Eyermann, Charlotte Bjarning Johansen,
Ulla Pedersen, Tom Ahlmann og Jens Jørgen Refshauge.

Gudstjenester i Holbæk, Udby, Voer, Estruplund
Marts, april og maj 2018
MARTS
Søndag den 4.
Søndag den 11.
Søndag den 18.
Søndag den 25.
Torsdag den 29.
Fredag den 30.

marts
marts
marts
marts
marts
marts

Holbæk
Estruplund
Udby
Voer
Holbæk
Estruplund

kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 19.30
kl. 10.30

3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

Søndag den 1.
Mandag den 2.
Søndag den 8.
Søndag den 15.
Søndag den 22.
Fredag den 27.
Søndag den 29.

april
april
april
april
april
april
april

Udby
Voer
Holbæk
Estruplund
Udby
Voer
Holbæk

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske

Tom Ahlmann
Jens Jørgen Refshauge
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann

Indsamling

APRIL
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann

Indsamling
Konfirmation

MAJ
Søndag den 6.
Torsdag den 10.
Søndag den 13.
Søndag den 20.
Mandag den 21.

maj
maj
maj
maj
maj		

Estruplund
Udby
Voer
Holbæk

Søndag den 27. maj

Estruplund

Kirkebil til alle gudstjenester.
Kirkekaffe efter 10.30 gudstjenester.

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.00

5. søndag efter påske
Kristi himmelfarts dag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag		

Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann

kl. 10.30

Trinitatis søndag

Tom Ahlmann

Friluftsgudstjeneste.
Se omtale.
www.rougsoenord.dk
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ØRSTED SOGN
Sognepræst Jens Jørgen Refshauge
Lillegade 30, 8950 Ørsted
Tlf.: 86 48 80 43
www.oerstedkirke.dk
E-mail: jjr@km.dk
Menighedsrådsformand:
Marianne Boje, tlf. 61 71 86 81
mhboje@gmail.com

Kirkegårdsleder:
Frank Gjesing,
tlf.: 86 48 83 91
mobil: 51 86 53 53
oersted-kirkegaard@nrdn.dk
Kirkeværge:
Jonna Haslund, tlf. 51 74 60 17

ROUGSØ NORD
PASTORAT
Holbæk – Udby – Voer
– Estruplund Sogne
www.rougsoenord.dk

Holbæk www.holbækkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Inge Langballe, tlf. 86 48 55 01

Udby

Voer

Estruplund www.estruplundkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Birgitte Poulsen, tlf. 51 78 25 99

www.voerkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Elsebeth Maarup, tlf. 86 48 85 40

www.udby-sogn.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Anthon Tetsche, tlf. 25 26 40 37

Sognepræst
Tom Ahlmann
Holbækvej 17, Holbæk,
8950 Ørsted
tlf.: 86 48 50 50
E-mail: ta@km.dk
Menighedsrådsformand:
Karin Skouboe,
tlf.: 86 48 82 00
mobil: 21 47 00 36
Email:
karin.skouboe@primanet.dk

Nyttige oplysninger
FØDSEL

Præsten får direkte besked fra jordemoder om fødsel. Men ugifte forældre skal
senest 14 dage efter fødslen melde faderskabet på www.borger.dk
Det er et resultat af den digitalisering Folketinget har besluttet.
NAVNGIVNING OG NAVNEÆNDRING skal på grund af samme lovgivning
også foregå digitalt via www.borger.dk
NAVNGIVNING VED DÅB foregår som det plejer, og aftales med præsten.

BRYLLUP
Aftales med præsten. Prøvelsesattest anskaffes fra kommunen.

DØDSFALD
Henvendelse til bedemand eller præst vedr. aftale om begravelse.

Sidste frist for meddelelser
til næste kirkeblad skal
afleveres til sognepræsterne
i de 2 pastorater senest
den 3. april 2018.
Udgivet af menighedsrådene.
Redigeret af sognepræsterne.
Lay-out og tryk:
NOTAT Grafisk, 86 48 16 00

