
Holmstrup og Jyderup Sogne

Arrangementer 

Efterår 2021

Jyderup Kirke

Holmstrup 

Kirke

Arrangementerne foregår i Jyderup Sognegård 

eller i Jyderup og Holmstrup Kirker.
Arrangementerne er gratis, 

og alle er velkomne!
Billetter – se bagsideKirkerne følger myndighedernes retningslinjer i forhold til covid-19. 

Man kan orientere sig på kirkernes hjemmesider eller kontakte sognegården.

Gratis billetter bestilles på kirkernes hjemmeside eller på mail: lid@km.dk



Søndag den 21. november kl. 14:00  

i Jyderup Sognegård

Tirsdag den 26. oktober kl. 19:00 
i Jyderup Sognegård

Koret fra Sorø består af ca. 20 piger, 

der elsker at synge. Programmet er  

varieret med både kendte og 

mindre kendte sange. Der synges også 

fra den nye højskolesangbog.

Frederik Lindhardt 

"Lidt af far" – Alzheimers.

Torsdag den 16. september kl. 19:00 

i Jyderup Sognegård.

Birgitte Bech - billedforedrag

Danske kirker rummer betagende kunst, 

som kalder på opdagelsesrejser. Birgitte 

Bech er en erfaren formidler med 

øjenåbnende teologiske og kunsthistoriske 

perspektiver. 

Pedersborg Kirkes 

Ungdomskor

Mød fangekoret, som siden 2004 har 

underholdt i offentligheden og oftest 

synger for fulde huse overalt i Danmark. 

Koncert m/Fangekoret

Søndag den 29. august kl. 19:00 

i Holmstrup Kirke

Søndag den 26. september kl. 16:00 

i Jyderup Kirke

Søndag den 28. november kl. 16:00 

I Holmstrup Kirke
Foto: Lea Reitel Høyer
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Ida Wang
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Koncert m/Jakob’s Ladder

Onsdag den 15. december  kl. 20:00 

i Jyderup Kirke

Mød op til en hyggelig eftermiddag, hvor vi igen finder 

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 dog også være plads til sangønsker.

Koret optræder med sange, som de selv har skrevet

- tekster, der omhandler skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.

Jacob’s Ladder har eksisteret i elleve 

år og holder til i Solrød Strand. 

Koret synger fejende flot gospel under 

ledelse af Jacob Asmussen. 

Foto: Jonathan Hadberg Stephansen 

Lone Hertz – Min tro og Din!

Tirsdag den 12. oktober kl. 19:00
i Jyderup Sognegård

At tro eller ikke tro – og hvad man tror 

– er det helt nødvendige emne for

dialog i en tid, hvor kulturer brydes, 

og mennesker bygger babelstårne.

Dette er en søns fortælling om livet sammen med sin 

demenssyge far – tidligere biskop i Roskilde, Jan 

Lindhardt. Vi hører om sorgen, frustrationerne, håbløs-

heden, minderne, humoren, nærheden og kærligheden. 

Syng sammen

Kim Sjøgren - Julekoncert

Den verdensberømte violinist Kim Sjøgren spiller 

årets julemusik, og en dejlig julestemning vil brede 

sig til indgangen af december måned. Vi får 

fantastisk underholdning med høj energi, og skal

høre uddrag af klassisk musik, julesalmer, 

julesange, pop og musical.
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