Hvidebæk pastorat

August								
05/08/12	  9. s.e. trin.
10.30 – maas	  9.00 – maas
10.30 – maki	  9.00 – maki			
12/08/12
10. s.e. trin.	  9.00 –maas			
10.30 – maas	  9.00 – kgh
10.30 – kgh
19/08/12
11. s.e. trin.		
10.30 – maki	  9.00 – maas		
10.30 – maas	  9.00 – maki
26/08/12
12. s.e. trin.
10.30 – maas		
10.30 – kgh			
14.00 – Konf.indskr
September								
02/09/12
13. s.e. trin.		
14.00 – Skovgudstjeneste
10.30 – maki	  9.00 – maki
09/09/12
14. s.e. trin.
10.30 – maas		  9.00 – maas			
10.30 – kgh
16/09/12
15. s.e. trin.						10.30 – Fælles Høst
23/09/12
16. s.e. trin.
10.30 – maas høst 10.30 – kgh		
14.00 – maas høst	  9.00 – kgh		
30/09/12
17. s.e. trin.
--------------------11.00 – Åben himmel gudstjeneste ved Fugledegård- konfirmanderne medvirker-------------------Oktober								
07/10/12
18. s.e. trin.	  9.00 – maas
10.30 – maas
10.30 – maki høst		
19.30 – maki høst		
14/10/12
19. s.e. trin.			  9.00 – maas
10.30 – maas	  9.00 – kgh
10.30 – kgh
21/10/12
20. s.e. trin.
10.30 – kgh
10.30 – maki		  9.00 – kgh		  9.00 – maki
28/10/12
21. s.e. trin.	  9.00 – maas	  9.00 – kgh
10.30 – kgh		
10.30 – maas		

			
						
Dato
Sønd.
Rørby
Værslev	
St. Fuglede	Ll. Fuglede
Jorløse	Ubby

GUDSTJENESTELISTE

Jorløse, Ll. Fuglede, Rørby, St. Fuglede, Ubby & Værslev sogn

Pastoratets præster
maki: Marianne Kistrup
Sønderborgvej 3
4200 Slagelse

Provst Jørgen Noe indsætter
pastoratets 3 nye præster Marianne Kistrup, Kim Gilling Hansen
og Marianne Aagaard Skovmand…

Træffes pr. telefon 6030 8005 bedst om
dagen og i øvrigt efter aftale.
Email.: MAKI@KM.DK
Mandag er præstens fridag
Marianne Kistrup har kirkekontor i pavillonen ved graverhuset ved St. Fuglede kirke
indtil den nye sognegård er bygget
Fugledevej 35
4480 St. Fuglede
kgh: Kim Gilling Hansen
Becksvej 5
4490 Jerslev
Træffes pr. telefon 5959 5110 eller 2129 5996
bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.
Email.: KGH@KM.DK
Fredag er præstens fridag
maas: Marianne Aagaard Skovmand
Møllevangen 1B, Rørby
4400 Kalundborg
Træffes pr. telefon 5950 4055 bedst om
dagen og i øvrigt efter aftale.
Email.: MAAS@KM.DK
Mandag er præstens fridag

Gudstjenester på Enggården

				
14-08-12 14.00 kgh
11-09-12 14.00 maas
09-10-12 14.00 maki				

KIRKEBLAD
August – september – oktober 2012

Næste nummer af kirkebladet udkommer i en mere fyldig udgave 1. november.
Se mere inde i bladet…
Se efterårets spændende arrangementer inde i bladet…

NYT
Fælles
Kirkeblad

Ordet sogn betyder oprindeligt ”at søge sammen”, og i det nyetablerede Hvidebæk pastorat
er seks sogne søgt sammen og skal nu være fælles
om kirkelivet for i alt seks kirker.
Det betyder også et fælles kirkeblad, og dette
er det første og spæde forsøg. Det rummer
derfor ikke alle aktiviteter og oplysninger,
men kun et udvalg af hvad der kommer til
at ske i de næste par måneder, det er derfor
vigtigt, at man holder sig orienteret på pastoratets hjemmeside www.hvidebækpastorat.dk
samt i dagspressen.

Konfirmandindskrivning

Søndag den 26. august kl. 14.00 er der
konfirmandindskrivning for alle jer kommende
konfirmander, der skal konfirmeres i foråret
2013 i Hvidebæk pastorat, dvs. Ubby Kirke,
Værslev Kirke, Rørby Kirke, St. Fuglede Kirke, Ll.
Fuglede Kirke og Jorløse Kirke. Vi starter med
en konfirmandgudstjeneste i Ubby kirke, hvor I
og jeres forældre deltager. Efter gudstjenesten
vil der være information om nogle af de konfirmandarrangementer, der vil blive afholdt for jer.
Derefter er der indskrivning, hvor I bedes tage
jeres dåbs- eller navneattest med. Her vil I også
få nærmere besked om undervisningsstart og
-tidspunkt.
Konfirmandundervisningen vil bl.a. byde på konfirmandtræf til Roskilde Domkirke med rollespil,
forskellige workshops og åben himmel gudstjeneste på Fugledegård.
I starten af skoleåret vil der blive udleveret en
tilmeldingsblanket på skolerne, som man bedes
medbringe i udfyldt stand. Går man ikke på en
af skolerne i Hvidebæk kommune, kan man
rette henvendelse til præsterne og derefter få
tilsendt tilmeldingsblanketten.

Næste nummer af kirkebladet udkommer i en mere fyldig udgave
1. november.
Deadline for indlæg til næste blad, som vi
gerne ser mange af fra menighederne og
menighedsrådene, er mandag den 1. oktober
2012.
Indlæg kan sendes enten til redaktøren Jan
Holbech Larsen på e-mail jan@jhldata.dk eller
til en af sognepræsterne.

Menighedsrådsvalg

Der er orienteringsmøde vedr. det
kommende menighedsrådsvalg følgende datoer:
• J orløse menighedsråd den 11. september
kl. 19.00 i Jorløse Forsamlingshus.
•U
 bby menighedsråd den 12. september
kl. 19.00 i Ubby Forsamlingshus.
• L ille Fuglede menighedsråd den
12. september kl. 19.00 i Lille Fuglede Kirke.
•V
 ærslev menighedsråd den 12. september
kl. 19.00 i Rørby præstegård.
•R
 ørby menighedsråd den 12. september
kl. 19.00 i Rørby præstegård.
•S
 tore Fuglede menighedsråd den 18. september kl. 19.00 i ”Graverhuset” i
Store Fuglede.
På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets opgaver, og hvad det vil sige at
sidde i et menighedsråd. Hvis der er enighed
om det på orienteringsmødet, vil der direkte efterfølgende, kunne afholdes opstillingsmøde, hvor der vil der blive lejlighed til at
opstille en fællesliste. Men bliver der inden
den 2. oktober indleveret flere lister, bliver
der valg tirsdag den 13. november 2012.

Høstgudstjenester

Desuden medvirker to sprudlende klezmermusikere: Soloklarinettist Jens schou og
Anders Singh Vesterdahl på harmonika. Efter
gudstjenesten inviterer vi til æble - taknemlighedsfest i haven ved Ubby præstegård.
Der vil være forskellig slags underholdning, og
alle bedes medbringe en ret med æbler.

Andre gudstjenester &
begivenheder

del er musikalsk bibelfortælling specielt rettet
mod børn med familie, og anden del er en mere
reel koncert. I pausen er menighedsrådet vært
ved kaffe, te, sodavand og kage.

Der holdes, som det fremgår af gudstjeneste
listen, høstgudstjeneste i de fleste kirker, men
høstgudstjenesten i Ubby Kirke er som noget
nyt dette år fælles musikgudstjeneste for hele
pastoratet ved Kim Gilling Hansen og Marianne
Aagaard Skovmand.

Temaaften om glæde

Den 3. juli afholdt sognepræst Kim Gilling
Hansen og terapeut Pia Riddertoft med stor
glæde deres første temaaften om tilgivelse for
ca. 60 fremmødte mennesker.
Den 4. september kl. 19.00 afholder de
endnu en temaaften i Ubby Kirke, hvor temaet
denne gang bliver at ’indfange’ glæde og beholde den i ens liv.
Det er gratis at deltage – alle er velkommen!
Undervejs vil der blive budt på kaffe og te.

Ubby sogns sogneudflugt

Den 6. september er der sogneudflugt til den
pragtfulde Zen-garden i Dianalund. Vi mødes kl.
13.00 på Becksvej 5 i Ubby og har kort derefter
også opsamling på Enggården. Vi forventes at
være hjemme igen kl. 17.00.
Tilmelding hos Alice på 5959 5786.

Kirkekoncert med Klezmerduo

Torsdag den 4. oktober 18:30 er der kirkekoncert i Ll. Fuglede kirke med Klezmerduo fra
Århus. Koncerten vil bestå af 2 dele, hvor første

Minikonfirmander

I Hvidebæk pastorat påbegyndes minikonfirmandundervisningen for 3. klasserne i løbet af
efteråret. Vi orienterer gennem skolerne. Man
er også velkommen til at rette henvendelse til
sognepræsterne.

Skovgudstjeneste

Værslev 2. september 14.00.

Børnekor

Børnekor i Værslev Kirke med Lone Wernblad
musikpædagog og multikunstner tirsdage i
tidsrummet 16-17. Første gang er 25. september.
Forhåndstilmelding til sognepræst Marianne
Aagaard Skovmand. Også Ubby kirke har børnekor, ligesom der er voksensang i St. Fuglede.
Se hjemmesiden for nærmere oplysninger.

UDFLUGT

Rørby og Værslev menighedsråd arrangerer
udflugt den 7. oktober.

FIlmAFten

Traditionen tro er der filmaften i Værslev den 1.
november.

