
Holmstrup og Jyderup Sogne

Arrangementer 

Efterår 2020

Jyderup Kirke

Holmstrup Kirke

Arrangementerne foregår i Sognegården, 

i Jyderup og Holmstrup Kirker.
Arrangementerne er gratis, 

og alle er velkomne!

Tilmelding nødvendig – se bagside…..

Kirkerne følger myndighedernes retningslinjer i forhold til corona, så der kan 

forekomme ændringer i programforløbet og i afholdelsen af arrangementerne, 

ligesom der også vil være begrænsning i antal af deltagere – tilmelding nødvendig. 

Tilmelding: Telefon 40 16 21 47 (Sognegården) 

mandag - fredag fra 9-12 eller på mail: lid@km.dk

mailto:lid@km.dk


Tirsdag den 20. oktober kl. 19:00

Foredrag i Sognegården Det Kgl. Danske Musikkonservatories Børnekor 

Julekoncert i Holmstrup Kirke

Søndag den 22. november kl. 14:00

Livets Perler (Kristuskransen), er en lille bede krans, hvis 

atten perler symboliserer Jesu vandring og vores erfaringer 

på livets og troens vej. Perlerne rummer menneskelivets 

grunderfaringer som smerte, glæde, sorg og håb, og den er 

en hjælp til at finde glæde, livsmod og sammenhæng i livet. 

Lene Skovmark

Kristuskransen

Søndag den 29. november kl. 16:00

Tirsdag den 15. september kl. 19:00 

Foredrag i Sognegården
Fællessang i Sognegården 

Syng med

Mød op til en hyggelig eftermiddag, hvor vi igen tager 

hul på sange fra den danske sangskat. Organist Birgitte 

Krossing og kirkesanger Børge Nielsen vælger sange 

indenfor et bestemt tema, som vi alle synger med på. 

Der vil også være plads til sangønsker.

Erik Norman Svendsen har været præst i over 50 år 

og fungerer i dag som ulønnet hjælpepræst. Han 

kendes af de fleste i kraft af sin rolle som Kongelig 

Konfessionarius - Kongehusets præst ved dåb, 

vielser, begravelser og som Dronningens 

sjælesørger fra 2008 - 2018.

Børnekoret giver mange koncerter 

i ind- og udland, og denne eftermiddag

skal vi høre koret synge julen ind.

I repertoriet vil der også være 

fællessange. Koret ledes af Bente 

Colding-Jørgensen, der er uddannet fra 

DKDM i kor- og ensembleledelse.

Søndag den 25. oktober kl. 16.00

Koncert i Holmstrup Kirke

Erik Norman Svendsen

Præst for Gud, Dronning og fædreland

På syv kerneområder af livet giver forfatterne Jørn 

Braüner (præsten) og hans kone Karin (psykologen) 

den hjælp til mange slags udfordringer, og danner et 

godt fundament til at finde styrke, når stormen rammer. 

Lise Robenhagen Hjørne har en glødende interesse for 

klassisk sang og musik. Hun har uddannet sig 

som sopran og vil til koncerten synge Mozart, Händel 

og Debussy - med kirkelige tekster. Lise Hjørne 

akkompagneres af pianist Anita Hyldgård Samsing.

Onsdag den 9. september kl. 19:30 

Koncert i Jyderup Kirke

The Classical

The Classicals er en ny trio på den danske jazzscene, der fortolker de 

største klassiske værker gennem tiderne. Melodierne får ny energi i jazzede 

versioner, og der åbenbares nye sider af de tidløse kompositioner.

Præsten og Psykologen
Stå stærkt i stormen

Carsten Skov (vibrafon), Peter Marott (trompet 

og Ida Hvid (kontrabas)

Torsdag den 5. november kl. 19:00 
Foredrag i Sognegården

Lise Hjørne

Der indbydes til et glædeligt genhør, når kirke-

og operasanger Børge Nielsen samt pianist Jens 

Andersen opfører Johannes Brahms ”Vier ernste

Gesänge” fra 1896. Værket er baseret på 4 bibel-

tekster, som vil blive læst højt ved opførelsen. 

Brahms Koncert

Torsdag den 27. august kl. 19:00
Koncert i Holmstrup Kirke

AFLYST


