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Taastrup Nykirke sprudler
af aktiviteter
Af Torben Evald Hansen, formand for menighedsrådet

D

et er en fornøjelse,
at jeg med alle de
frivillige, præster,
menighedsråd og ansatte
kan præsentere Taastrup
Nykirkes store palette af
aktiviteter.
Med Sognebladet skulle det
blive nemmere at få et overblik over alle kirkens tilbud.
Jeg håber også, at Sognebladet finder vej til køleskabslågen eller et andet sted,
hvor det kan hænge til påmindelse om, hvad Taastrup
Nykirke kan tilbyde dig. Det
er planen at Sognebladet skal
udkomme fire gange om året
med omtale af kirkens aktiviteter.
I efteråret 2020 blev der afholdt menighedsrådsvalg, og
ved den lejlighed gennemførtes et generationsskifte. I
den forbindelse vil jeg gerne
sige tak til det afgående menighedsråd for, at have overleveret en kirke med
velfungerende aktiviteter.
Det nye menighedsråd har
mange nye ideer, og nogle er
allerede blevet sat i søen:
Kunstudstillinger, rundvisning
i kirken og på kirkegården,
og flere er på vej. Et af menighedsrådets mål er at gøre
kirken meget mere synlig og
tilgængelig. Derfor vil du se,
at vi bestræber os på, at vi

også bliver mere synlige i bybilledet, hvor vi vil møde menigheden med kirkens tilbud.
Som i andre foreninger er det
de frivillige kræfter, der
bærer aktiviteterne frem. Vi
vil derfor prøve på at få flere
til at deltage i kirkens frivillige arbejde. Hvis du har lyst
til at hjælpe så kontakt Mona
eller Vibeke på kontoret.
Hvordan er man kristen i
2021? Og hvordan er man
det i Taastrup Nykirkes sogn?
For mig er det først og fremmest at være en del af fællesskabet, men jeg er sikker
på, at mange ind i mellem
forholder sig til, hvordan man
er det, når det er jul og
påske og tiden imellem højtider. Er det mere end en tradition, og kan man forene sin
egen forestilling om verden
med den kristne tro?
Vi er kristne sammen og
måske er det forbundet med
fordomme hos nogen, når vi
bl.a. siger, at vi mødes om
evangelierne. Det er altid
helt i orden at pleje det fællesskab, vi har. Det emne tror
jeg fortjener en hel del mere
plads, når vi taler om vores
position i samfundet – og vi
må starte med at mødes for
at blive klogere derpå.
Med dette et rigtig hjertelig
velkommen i Taastrup Nykirke – jeg håber, vi ses.

Torben Evald Hansen foran Taastrup
Nykirke.

Menighedsrådsmøder
14. september
12. oktober
9. november
Møderne er åbne for offentligheden, så man er meget
velkommen til at overvære
dem.
Dagsorden for mødet kan
fås på kirkekontoret eller på
hjemmesiden tre hverdage
før mødet afholdelse.
SOGNEBLADET
Redaktion:
Ansvarshavende
Allan Overgaard
PR-udvalget
Kan hentes som pdf-fil fra
kirkens hjemmeside - eller bliv
skrevet op på kirkekontoret og
få bladet sendt på e-mail.

Foredrag

Taastrup Nykirke

Danskere i den
amerikanske
borgerkrig

og giver et billede af ham som
menneske.

- for og imod slaveriet

Torsdag d. 16.
september
kl. 14.30-16.30
Foredragsholder
Allan Spangsberg Nielsen:
I forbindelse med et research
projekt til en ny bog er der
dukket en masse ny viden op
og mange spændende skæbner. Antallet af danskere, der
kæmpede i den amerikanske
borgerkrig på begge sider,
anslås til blot at være mellem
1.000 og 1.500 mand. Deres
bidrag er naturligvis kun en
dråbe i havet i den krig, der
kostede 600.000 mand livet.

Kunstmaler C.N.
Overgaard
- Et liv i
kunstens
tjeneste
Søndag d. 19.
september

Genforeningen
- da Danmark blev samlet

Søndag d. 10. oktober
kl. 14.00-16.00
Foredragsholder Simon
Kratholm Ankjærgaard:
Få den dramatiske og
medrivende fortælling om
hvorfor og hvordan Genforeningen i 1920 fandt sted.
Det er en fortælling om et intenst og kompliceret politisk
spil, hvor udfaldet flere gange
kunne have været anderledes. Det er en fortælling, der
tager afsæt i de mange engagerede aktører, der helligede
deres liv til en sag.
Fortællingen tager os blandt
andet til København, Berlin,
Flensborg, Aabenraa, Paris og
frontens skyttegrave.

Nordkap
tur - retur

kl. 14.00-16.00
Foredragsholder
Allan Overgaard:
C.N. Overgaard var en af
dem, der tog initiativ til, at
Taastrup Nykirke blev bygget.
Han stod for det meste af udsmykningen i kirken, som
fremstår helt unikt i en ren
skønvirkestil.
Foredraget omhandler C. N.
Overgaards karriere, værker,

Torsdag d. 21. oktober
kl. 14.30-16.30:
Foredragsholder
Erik Demant:
Fru Demant og jeg tankede
Hondaen og kørte ca. 6.300
km fra Lunderskov til Nordkap og retur. Det blev en fan-

tastisk oplevelse. Vi kørte
langs den Norske Vestkyst fra
Bergen til Nordkap med afstikker til Lofoten.
Hjemturen gik gennem Lapland til Sverige og ned langs
den Botniske Bugt.

Drama og glæder
ved den kirkelige
genforening

Søndag d. 21.
november
kl. 14.00-16.00
Foredragsholder
Martin Schwartz Lausten:
Hvordan kunne den nordslesvigske kirke, som i næsten
60 år havde været tysk, blive
integreret i folkekirken? Der
var ret store forskelle i styre,
ritualer, forholdet mellem
præst og menighed og andet.
Hvad stillede man op med
præsterne, med sprogene,
det nationale?

Foredrag med
stjerne:
Tilmelding til
Eftermiddagsmøderne
om torsdagen senest
tirsdagen før.
Ring til: Birgit Eckhoff,
tlf. 40 85 91 19
eller Ulla Jensen
tlf. 22 61 31 11
Afholdes på Solsortevej 1
Der serveres kaffe/te,
boller og kage

Søndagsforedragene er
gratis og ingen tilmelding.
Kaffe og kage koster 30 kr.
Afholdes i kirkens tilbygning
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Herrerummet

Taastrup Nykirke

Du har mulighed for
at få et nyt netværk

S

avner du samværet med dine mandlige kolleger i kantinen, frokoststuen,
skurvognen eller lærerværelset, eller
er du blevet alene, så er Herrerummet
noget for dig. Her har du mulighed for at få
et nyt netværk, og det behøver ikke at
være kedeligt. Herrerummet er både for
enlige og mænd i parforhold.

Formålet med Herrerummet
Herrerummet har som formål at være et godt tilbud til mænd, som har lyst til at mødes med
andre. Her drøfter vi aktuelle spørgsmål og lytter
til spændende foredrag. Herrerummet giver
mænd mulighed for at mødes og være sammen
om ting, som primært mænd interesserer sig for.
Kammeratskab, hygge og afslappet samvær
vægtes højt. Det sociale er i højsædet.

Nærmere oplysning
Hold øje med kirkens hjemmeside taastrupnykirke.dk, her kan du se mødedatoerne og eventuelle aktiviteter, der foregår de pågældende
dage. Send din e-mailadresse til Jørgen Eriksen
og han vil sørge for, at du løbende bliver orienteret om aktiviteterne i Herrerummet.
Du kan også få nærmere oplysninger om Herrerummet ved at kontakte Jørgen Eriksen på tlf.
24 61 95 30 eller e-mail: jeriksen@post6.tele.dk

Møde i Herrerummet

Vi mødes
i

Herrerum
met

Jørgen Eriksen byder velkommen til Herrerummet.

Vi mødes hver anden
tirsdag i ulige uger
kl. 13-15
Sted: Korsrummet
på Birkedalsvej 2

Herrerumme
t, hvor mæ
nd
er mænd
- i hvert fald
i et par timer.
Kom og væ
r med.

Møderne foregår i Korsrummet på Birkedalsvej
2, og vi mødes hver anden tirsdag i ulige uger
kl. 13-15. Det koster kun 30 kr. pr. gang.
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DO
P!

Vi mødes
hver and
Møderne fore en tirsdag i ulig
e uger kl.
går i Kors
13-15
rummet,
Birkeda
lsvej 2

Taastrup Nyki
www.taastru
pnykirke.dk

Vi mødes over en kop kaffe med boller og kage.
Vi tager en tur bordet rundt, hvor vi præsenterer
os for hinanden. På sigt vil vi invitere nogen til at
fortælle om spændende emner, vise film eller
andet. Vi vil også arrangere ture rundt i omegnen, samt til spændende museer. Mere herom
ved møderne. Som afslutning på møderne finder
vi øl/vand frem til at gå hjem på.

MØ

Det
Det er ikke
kost
kede
ligt.
pr. er ku
kage gang. n 30 kr
in
.
øl/va/kaffe cl.
og en
nd
hjem til at gå
på.

Guidede ture på
kirkegården
Gartner Per Møller tilbyder
selskaber en spændende
rundvisning på kirkegården.
Han har været ansat som
gartner i over 40 år på
kirkegården.

rke

Guide

t tur

Det k
ost
pr. pe er kun 30
k
rson.
Beløb r.
går u
et
be
menig skåret til
hedsp
lejen

Guidede ture foregår i fra maj-september og i skal
blot være 8-15 deltagere. En guidet tur aftales
med Per Møller på tlf. 70 10 02 16.
Nærmere oplysninger: Brochure ligger i
kirken, på kontoret og på kirkens hjemmeside.

Organist Kevin Edelvang vil lede og
introducere sangene.

For voksne

Taastrup Nykirke

SYNG SAMMEN
- alle kan være med
Torsdag 2. september
kl. 19 – 21 inviteres alle til
at deltage i SYNG SAMMEN.
Vi har sikkert
alle mærket,
hvor godt det
er at møde
andre i et fællesskab. Derfor
håber vi at se
rigtig mange til vores første
fællessang.
Kevin Edelvang er både organist ved Stefanskirken på
Nørrebro og studerer teologi
på Københavns Universitet.

For Kevin handler sang om at
være sammen med andre,
om at styrke den fælles fortælling.
Salmernes og sangenes rige
billedunivers understøttes
bedst af en spændende introduktion, måske en god historie – og ikke mindst af et
engageret akkompagnement
– alt sammen noget Kevin
står for.
Efter en kaffepause har man
mulighed for at ønske nogle
sange. For kaffe og brød vil vi
bede jer om 20 kr. Vel mødt!

Det årlige
Adventsmøde

Torsdag 25. november
kl. 14.30-16.30
Vi skruer op for hyggen med
julehistorier, bankospil og
lucia-optog med Rønnevang
Kirkens dygtige børnekor. En
hyggelig og god optakt til advents- og juletiden.

Afholdes på Solsortevej 1.
Møde med stjerne:
Tilmelding, se side 2.

Løvfaldstur med guide til
Fejø og Maribo Domkirke
Lørdag den 30. oktober
tager vi på løvfaldstur
med bus til Fejø.

get begravet, og vi er tilbage
ved Taastrup Nykirke igen
omkring kl. 18.30.

Vi starter fra kirkepladsen kl.
8.15 og kører herefter sydover mod færgen til Fejø,
hvor vi skal på en guidet tur
rundt på den hyggelige ø i
Smålandsfarvandet. Bagefter
er der frokostbuffet med
kaffe på den idylliske Restaurant Bangs Have, som ligger i
skoven ved Maribo Søerne
med udsigt til Maribo Domkirke. Herefter skal vi på en
guidet tur ind og se Maribo
Domkirke, hvor kongedatteren Leonora Christina har lig-

Det koster 250 kr. at deltage,
og man kan tilmelde sig på
Kordegnekontoret eller til eftermiddagsmøderne på Solsortevej hos Birgit Eckhoff.
Sidste frist for tilmelding
er fredag den 15. oktober.

Leonora Christina Ulfeldt har ligget
begravet i Maribo Domkirkes krypt.
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Børn

Taastrup Nykirke

Kirkens børneaktiviteter
er meget populære
Babysalmesang

Børnerytmik

Familiegudstjenste

Taastrup Nykirke og kirkens
musikpædagog Ditte
Rejnholdt Jensen inviterer
indenfor til babysalmesang for
barslende forældre med børn i
alderen 3-12 mdr.

Kom og vær med, når Taastrup
Nykirke og musikpædagog
Ditte Rejnholdt Jensen inviterer indenfor til børnerytmik for
børn i alderen 1-3 år.

Søndag den 31. oktober kl.
10.00: BUSK-Gudstjeneste
i Høje Taastrup kirke.

Med salmer, rim og remser,
tørklæder, rasleæg og sæbebobler stimulerer vi barnets
sanser og motorik, samt styrker kontakten og det musikalske samspil mellem forældre
og barn.
Babysalmesang er en god mulighed for sognets nybagte
forældre, til at aktivere, stimulere og præge deres små
børn, samt møde andre forældre fra området.
Efteråret byder på to forløb
der strækker sig over 7-8
gange, og ligger på
mandage kl. 11.00 (3-6
mdr.) og kl. 12.00 (6-12
mdr.).
Opstart d. 23.08 samt
d. 25.10

TA A S T R U P N Y K I R K E I N V I T E R E R T I L

BABYSALMESANG
MANDAGE KL. 11.00 OG 12.00

Det er gratis
at deltage,
og tilmelding
kan ske til
kirkens kontor.

Se mere på kirkens hjemmeside.
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Vi hopper og danser, synger
og siger rim og remser, vi spiller på trommer og rasleæg og
fanger sæbebobler, alt sammen for at stimulere og styrke
barnets sanser, motorik, musikalitet og sociale kompetencer.
Vigtigst er det dog, at vi sammen skal udforske verden og
have det sjovt med musik og
leg.
Efteråret byder på to forløb
der strækker sig over 7-8
gange, og ligger mandage
kl. 10.00 (1-3 år) samt
torsdage kl. 15.45 (1-2 år)
og kl. 16.45 (2-3 år).
Opstart d. 23.08 / 26.08
samt d. 25.10 / 28.10

Busk-gudstjenesten er en hyggelig familiegudstjeneste med
sjov og drama, hvor FDF’ere
og spejderne medvirker. Bagefter er der kaffe, kage og
hygge omkring kirken, hvor
der plejer at være forskellige
aktiviteter, man kan prøve.
Det er et samarbejde på tværs
af sognene mellem Taastrup
Nykirke, Rønnevang Kirke og
Høje Taastrup Kirke. Det plejer
at gå på tur i de tre forskellige
sogne, og i år er BUSK kommet til Høje Taastrups Kirke.
(BUSK står for børn, unge,
sogn, kirke)

Det er gratis
at deltage,
og tilmelding
kan ske til
kirkens kontor.

Se mere på kirkens hjemmeside.

BUSK gudstjenesten afholdes i år i
Høje Taastrup Kirke.

Voksne

Taastrup Nykirke

Kæmp for
kærligheden

Kunstudstilling med
Emily Hahn

Græsset er ikke grønnere på
den anden side, men grønnest hvor du har vandet det!

Emily Hahn udstiller i
Taastrup Nykirke fra den
29.08 til den 21.11. Der er
fernisering efter højmessen.

Nu er vi igen klar med vores
kursus for par, som vi kalder
»Kæmp for kærligheden«.
Det er et kursus for par (med
og uden børn), som ønsker at
styrke deres forhold.
Opskriften på det perfekte
forhold findes ikke. Men på
kurset vil vi arbejde med at
skabe gode måder at tale
sammen på, og blive bevidste om forholdets værdier.

nemlig fokus på jeres parforhold og familieliv.

Kurset er en gave, du og din
partner giver til hinanden:

Den 30. og 31. oktober
kl. 9-17 begge dage.

Hvis du vil vide mere så kig
på hjemmesiden
www.taastrupnykirke.dk eller
kontakt Maria Rosted Smith:
mard@km.dk eller Ane Øland
Bækgaard anop@km.dk

Ro til tro
Meditative aftengudstjenester
Ro til tro er en aftengudstjeneste, hvor der veksles mellem musik, stilhed og
fordybelse i en bibeltekst
(som en guidet meditation).
Gudstjenesten er tænkt som
et supplement til højmessen.
Den er således både relevant
for dem, der går i kirke om
søndagen og for dem, som
ønsker en anden form.
Tirsdag den 26. oktober
kl. 19.45-21.00.
Tirsdag den 30. november
kl. 19.45-21.00.

Efter gudstjenesten er der
mulighed for et glas vin eller
vand i kirkens lokaler.

Emily Hahn har malet siden
1991. Hun er uddannet på
Svendborg Kunstskole på
malerlinien. Igennem årene
har Emily Hahn udstillet i
Svendborg, Odense, Roskilde,
København og Hamborg.
Hun finder ofte sin inspiration
i naturen, samt i det åndelige. Emily Hahn arbejder
med det abstrakte maleri,
med mange lag der giver
struktur og perspektiv i billedet.
Udstillingen i Taastrup Nykirke indeholder en blandning
af mellemstore malerier med
akryl/olie, samt små collagebilleder og naturtryk.
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Gudstjenester

Kontakt

Højmesse søndag d. 5. septermber kl 10.00
ved Thomas L. Vedel

Kordegne- og
Personregisterkontoret
Kordegne Mona Westh og Vibeke Larsen
Åbent tirsdag og onsdag kl. 10-13,
torsdag kl. 16-17 og fredag kl. 10-12.
Birkedalsvej 2 DK - 2630 Taastrup
Tlf. 70 10 02 16
Email: taastrupnykirke.sogn@km.dk

Højmesse søndag d. 12. septermber kl 10.00
ved Johanna R. Daugaard
Højmesse søndag d. 19. septermber kl 10.00
ved Maria Rosted Smith
Højmesse søndag d. 26. septermber kl 10.00
ved Maria Rosted Smith
Højmesse søndag d. 3. oktober kl 10.00
ved Anders Nilsen
Højmesse søndag d. 10. oktober kl 10.00
ved Maria Rosted Smith
Højmesse søndag d. 17. oktober kl 10.00
ved Thomas L. Vedel
Højmesse søndag d. 24. oktober kl 10.00
ved Maria Rosted Smith
»Ro til tro« aftengudstjeneste
tirsdag d. 26. oktober kl. 19.45-21.00
ved Maria Rosted Smith
Højmesse søndag d. 31. oktober kl 10.00
ved Anders Nilsen
Højmesse søndag d. 7. november kl 10.00
ved Thomas L. Vedel
Allehelgens andagt d. 7. november kl 17.00
ved Johanna R. Daugaard

Præster
Maria Rosted Smith kbf.
Tlf. 70 10 02 16 (4) - mard@km.dk
Træffes efter aftale.
Thomas Laurberg Vedel - Tlf. 70 10 02 16 (4)
tlv@km.dk - Tlf. tid: ons/tors/fredag 9-10
Anders Nilsen - Tlf. 70 10 02 16 (4) ann@km.dk - Tlf. tid:ons/tors/fredag 10-11
Johanna Røjkjær Daugaard
Tlf. 70 10 02 16 (4) - jord@km.dk
Kirketjenere
Mads Eilstrup - Tlf. 70 10 02 16 (3)
kirketjener@taastrupnykirke.dk
Nina Birgitte Uth - Tlf. 70 10 02 16 (3)
nina@taastrupnykirke.dk
Sognemedhjælper
Ditte Rejnholdt Jensen
ditte@taastrupnykirke.dk
Organist og sangere
Esben Gade - Tlf. 70 10 02 16 (5)
organist@taastrupnykirke.dk
Albin Ahl og Per Jellum, kirkesangere

Højmesse søndag d. 14. november kl 10.00
ved Maria Rosted Smith
Højmesse søndag d. 21. november kl 10.00
ved Maria Rosted Smith
Højmesse søndag d. 28. november kl 10.00
ved Johanna R. Daugaard
Familiegudstjeneste med krybbespil
d. 28. november kl 14.00
»Ro til tro« aftengudstjeneste
tirsdag d. 30. november kl. 19.45-21.00
ved Maria Rosted Smith

Kirkegaardsleder og gartnere
Mark Langhoff - Tlf. 70 10 02 16 (2)
kg-mark@taastrupnykirke.dk
Allan Mouritsen - Tlf. 70 10 02 16 (2)
kg-allan@taastrupnykirke.dk
Per Møller - Tlf. 70 10 02 16 (2)
kg-per@taastrupnykirke.dk
Ellen Serup - Tlf. 70 10 02 16 (2)
kg-ellen@taastrupnykirke.dk
Formand
Torben E. Hansen - Tlf. 30 20 64 46
Kirkeværge
Henrik Vinther

Taastrup Nykirke
Mere information om kirkens aktiviteter, historie, og
kunst på kirkens hjemmeside taastrupnykirke.dk

