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

KIRKEBLAD

NOVEMBER – DECEMBER – JANUAR 2012/2013
Se vinterens spændende arrangementer i bladet…
Gospelgudstjeneste ved Kyndelmisse – se mere i bladet side 10…

Praktiske Oplysninger
Pastoratets præster
maki: Marianne Kistrup
Sønderborgvej 3
4200 Slagelse
Træffes pr. telefon 6030 8005 eller 5959
8008 bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.

Fælles kirkebil til
pastoratets gudstjenester

- for dig som har brug for hjælp til transporten
Ring til: 5959 8240 og bed om en kirkebil til
gudstjenesterne, ring gerne i god tid.

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

Henvendelser vedrørende
kirkegårde rettes til:
For Ubby, Jorløse, Ll. Fuglede og
Værslev kirker:
Sct. Olai, Kalundborg
Klosterparkvej 16
4400 Kalundborg
email: kontor@kalundborgkirkegaard.dk
Tlf. 59 51 27 85
Fax: 59 51 27 86
Kontortid: 10-14 hverdage
St. Fuglede kirke:
Graver Annette Sommer Jensen
tlf: 59 59 81 08
graverannette@mail.dk
For Rørby kirke:
Graver Helge Stavnskær Pedersen
Tlf. 59 50 04 40 eller 25 32 52 26
(mandag = fridag).
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Henvisning til hjemmeside

Følg også med i hvad der sker i pastoratet på
hjemmesiden:
www.hvidebækpastorat.dk

Hvidebæk Pastorat
–Hvad er meningen?

Tillykke!

Tillykke til menighedsrådene i
Ubby, Rørby, Værslev, Jorløse,
Lille Fuglede og Store Fuglede
med at I turde gå ind i et forpligtende pastoratsamarbejde.
Tillykke til jer folkekirkemed
lemmer i de 6 sogne med, at menighedsrådene blev enige om at
vælge 3 nye dygtige og forskellige præster på en gang.
Tillykke til præsterne med jeres
nye opgave: sammen at virke
som præster i de seks sogne i en
struktur, der kan få kirkerne og
lokalsamfundet med skole, plejehjem og foreningsliv til at spille
godt sammen.
Tillykke til sognene i Kalundborg
Provsti, som med omstruktureringen i Hvidebæk får frigjort en
halv præstestilling til at iværksætte en folkekirkelig skoletjeneste, som vil kunne styrke det
lokale samarbejde mellem kirke
og skole.
Hør, hvad er det for en skåltale?
Hvad er egentlig meningen?
Meningen er, at hvis vi ikke bare
vil hedde, men være FOLKEKIRKE, så må vi som kirke være, hvor

folk er, og vi må som kirke tilpasse vores strukturer, så de passer
til det folk, vi er kirke i.
Da Harald Blåtand en gang omkring 975 ”vandt sig al Danmark
og Norge og gjorde danerne
kristne”, som det hedder på den
store Jellingesten, som pryder
indersiden af vores rødbedefarvede pas, begyndte den historie
om folk og kirke, som vi stadig er
i gang med.
I slutningen af 1000-tallet, under
Svend Estridsen, havde man fået
Danmark delt ind i sogne, sådan
cirka som vi kender dem i dag.
”At sogne” betyder at søge sammen. Et sogn var det område,
hvorfra man samledes på et bestemt sted til fælles drøftelser,
opgaver og fester. Og der hvor
man mødtes byggede man en
kirke. Med tiden byggede man
også en skole, et forsamlingshus, en brugsforening og ”De
gamles hjem”.
Sådan var det stadig, da jeg blev
præst i et par midtsjællandske
sogne i 1984. Sognet var sin
egen lille verden. Men sådan er
det ikke ret mange steder mere.
Sådan er det ikke i Hvidebæk.
Folket flytter sig hurtigere og
længere end dengang man kun
kunne vælge mellem at gå på
sine flade eller at age med stude.
Og folk er ikke bundet til jorden
og stedet som dengang hovedparten af befolkningen arbejdede med landbrug. Det må vi som
kirke forholde os til.
Det betyder ikke, at vi skal gøre
alting anderledes. Folk værdsætter stadig at kirken er en del af
lokalsamfundet, og at præsterne bor blandt de mennesker, de
er præster for, at de handler i de

lokale forretninger og har børn i
de lokale børnehaver og skoler
og spiller badminton i den lokale
idrætsforening.
Der giver fortsat god mening at
holde vores smukke gamle middelalderkirker ved lige, så folk
kan gå til gudstjeneste og vielse
og begravelse og få en snak med
graveren på kirkegården og med
præsten i præstegården. Der er
fortsat mange ting, det giver
god mening at gøre i hvert sogn
for sig. Men der er stadig flere
opgaver vi løser bedre i samarbejde med nabosogne, og en
del nye initiativer kan kun løftes
i flok.
Derfor greb vi chancen, da man
i sognene i Hvidebæk stod i den
enestående situation, at alle de
tre nabo-præste-embeder var
blevet ledige omtrent på samme
tid. De seks sogne udgør nu ét
pastorat med tre præster, som
på en gang er lokalt forankrede
og dele af et team. Det er jeg
sikker på, vil blive til glæde og inspiration både for folk i de seks
sogne i Hvidebæk Pastorat og
for de tre nye præster og deres
familier.
Tillykke!
Peter Fischer-Møller
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Status 5 måneder

Så er der gået godt 5 måneder siden vi startede 3
nye præster i Hvidebæk
pastorat – det har på
alle måder været en begivenhedsrig tid, hvor
vi har skullet lære en
masse nyt at kende.
Vi har afholdt gudstjeneste i ølteltet ved sommerfesten, ved
amfi-teatret i Bregninge, ved
Fugledegård under åben september-himmel sammen med
FDF og holdt høst-, skov- og
løvfalds-gudstjenester. Vi har
holdt æblefest i præstgårdshaven og presset æbler til den
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store guldmedalje. Endelig
har vi selvfølgelig også sagt
goddag til årets hold af konfirmander – eller rettere de unge
mennesker, som skal konfirmeres til foråret og vi har sågar allerede plaget dem med
en festlig musik-workshop
og koncert med Århusianske
Klezmer-Duo.
Vi har holdt tema-aftener i kirken, om både tilgivelse, glæde
og stress/indre ro. Aftener
med både en kristelig såvel
som en terapeutisk/praktisk
vinkel på temaerne. Det blev
nogle dejlige aftener, der hver
gang blev lidt af et tilløbsstyk-

ke og krævede lidt logistisk
smidighed.
Vi har også været på et par
hyggelige sogne-udflugter og
endelig er sogne-eftermiddagene dukket op igen i pastoratet. Og der er selvfølgelig mere
på bedding af det hele.
(Æbler presses & takkebønner
for årets ’høst’ sendes til vejrs!
Flere billeder fra arrangementerne på hjemmesiderne.)
Lige nu falder efterårsløvet
tæt om ørerne på os – det har
blæst voldsomt i flere dage,
men lige nu har der været et

lille ophold, og en klar varm sol
har mindet os om at det lys, vi
hele sommeren har taget alt
for givet, alligevel ikke har ladt
os helt i stikken! Så en dag som
denne, gør efteråret herude til
noget helt særligt – med kølig
luft man kan mærke dybt ned
i lungerne og helt ind i sjælen
– varme solstrejf, der gøder let
på kinderne og i det efterårsgyldne løv. Den tid vi nu går ind
i er også kirkeårets sidste tid.
Vi nærmer os jo adventstiden, tiden hvor vi tæller ned
til lysets komme – Han som
er verdens lys, det sande lys,

som oplyser ethvert menneske
(joh. 1) – lysets komme – julen –
fejres jo paradoksalt nok i årets
mørkeste tid. Det kan godt
virke lidt mærkeligt, men det
besidder jo også en strålende
symbolik netop i kristen sammenhæng - for midt i mørket
træder lyset frem og spreder
mørket. For mig at se er det
kernen i det kristne budskab
– et håb og et lys, som blev
tændt for os dengang for længe siden, men også et håb og
et lys, der tændes igen og igen
i vores smukke kirker landet
over – igen og igen – igennem
generation efter generation,

har vores kirker båret budskab
om håb og om lys. Særligt her
i den mørke tid skal vi samles
om lysene, særligt her i den
mørke og kolde tid skinner de
klarest og særligt her kan vi
mærke varmen, der udgår fra
dem! Så min opfordring til alle
jer derude – tænd et lys for hinanden – og lad os også samles
i vore smukke kirker, for igen i
denne generation, at tænde de
gamle lys, og lade deres varme
spredes imellem os!
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Kirkens klokker
–Lige siden 1742 har der i Jorløse kirketårn hængt en klokke, der
bærer inskriptionen…

”Hør Klokkens lyd i Jesu naun
som minder dig at komme til
kirche for dit egit gaun, med
troende og fromme, kom altid
flittig naar den sig i taarned lader ringe, lad ingen ting forhindre dig naar du den hører klinge
forsøm ey self din salighed og
kirckens sande goede see til du
findes wel bereed og falder saa
til foede din Gud og kjaere frelsermand at du i ham kand finde
oprejsning af din syndestand
ved troen overvinde”.
Kirenevs
Det er søndag, og kirkeklokkerne ringer i vort sogn. Den gør det
første gang en time før gudstje-
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nesten begynder for at fortælle
dig og mig, at i dag kommer Jesus i kirken for at tale med os.
En halv time før Gudstjenesten
begynder, ringer den igen for anden gang, da siger den, at nu er
det på tide at komme ud af huset
og hen til kirken, for netop i dag
har Jesus noget meget vigtigt at
sige til os.
Tredje gang den ringer, gør den
det for at sige: nu – nu skal der
være stilhed i kirken, så du, der
er kommet, kan få ro til at samle
tankerne til Bøn – til Lovprisning
– og Tilbedelse.
Sven-Erik Wöhlk

Fælles kirkebil
til pastoratets
gudstjenester
- for dig som har brug
for hjælp til transporten
Ring til: 5959 8240 og bed
om en kirkebil til gudstjenesterne, ring gerne i god tid.

Arrangementer

Allehelgen 2012

den 4. november

kl. 17.00 i Jorløse & Rørby og kl. 19 i Ubby & 19.30 i
St. Fuglede kirke.
Allehelgen i kirkerne fejres ved lystænding, hvor
vi mindes dem der er blevet begravet og bisat fra
vore kirker siden sidste år. Kirkegården vil blive
oplyst m. fakler/lys og navne vil blive oplæst ved
en smuk mindehøjtidelighed. Du vil også selv få
mulighed for at tænde lys.

Ny sæson med filmaftener

sangbogen ved kirkens organist Henrik Hole Hansen og sognepræst Marianne Kistrup.
Torsdag den 13. december kl. 14.30
synger vi julen ind. Vi synger forskellige julesalmer
og julehygger os ved kirkens organist Henrik Hole
Hansen og sognepræst Marianne Kistrup.
En lille gave til 20 kr. bedes medbragt.
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.

Koncert i Ubby kirke

i Værslev første gang den 1. november

Onsdag den 14. november – kl. 19.00

Traditionen tro ser vi en god film sammen og spiser en middag sammen inden. Der vil blive en 3-4
filmaftener i løbet af efterår/vinter første gang
skal vi se filmen ’10 timer til paradis’, som blev vinder af Gabrielprisen 2012
(http://www.menighedsraad.dk/om-os/gabrielprisen/)

Efterårskoncert under Ubby kirkes hvælvinger med
musik fra en bred vifte af genrer, krydret med lidt
hyggelig fællessang.

– menuen bliver 1. gang på ribbensteg.
Det koster kr. 40,– pr. person. Der er begrænsede pladser så ring og meld dig til på: 2460 3303 hos Steen.

Medvirkende bliver:
På harmonika: Pernille Toftegård Olsen.
Violin: Curt Spenger.
Klaver/orgel: Erik Roved.
Og traditionen tro Børnekoret Laetitia.
Kom til din smukke kirke og vær med til at gøre aftenen til noget festligt og særligt.
På gensyn.

Ældremøder i Store Fuglede
”graverhus”
Torsdag den 8. november kl. 14.30
er der eventyroplæsning og sang fra højskole-
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Jul i Tårnet

Kom til julehygge i Ubby kirkes tårnrum
den 29. november fra 14.00-16.00.
Vi vil fortælle historier, synge julesange og julehygge til den store guldmedalje, vi vil også byde på lidt
julegodt til gane og svælg! Alle er velkommen.

Tema-aftener

Jævnligt vil vi byde på en temaaften i
Ubby kirke, vi har nu afholdt 3 aftener
med meget stor interesse og tilslutning.
Emnerne har hidtil været: Tilgivelse, Glæde og
sidst Stress/Indre Ro. Vi arbejder hver gang med
et bestemt tema, både ud fra det kristne budskab
og den kristne praksis – men også ud fra en psykologisk/terapeutisk såvel som en praktisk tilgang til
emnet - f.eks. gennem øvelser, reflektioner, meditation og lignende. Vi vil også byde på en lille forfriskning, kaffe & te.

Tolstrup Koret

Tirsdag den 4. december kl. 19.00
Store Fuglede Kirke afholder julekoncert med Tolstrup Koret. Efter koncerten er alle inviteret over
i forsamlingshuset, hvor der serveres kaffe og æbleskiver.

Indtil januar holder vi en lille pause grundet juletravlhed mm. men vi vender tilbage tirsdag den 8. januar
kl. 19.00 – Hold øje med hjemmesiden – www.hvidebækpastorat.dk, i lokalaviserne eller med opslag i &
ved kirken

Tolstrup Koret kommer med over i forsamlingshuset, hvor vi får mulighed for at synge sammen med
dem.

1. søndag i advent

3. søndag i advent

Vi holder familiegudstjeneste i Store Fuglede Kirke
ved sognepræst Marianne Kistrup.

Luciagudstjeneste i Jorløse Kirke.
Efter gudstjenesten går vi over i Jorløse forsamlingshus til juletræsfest.

Efter gudstjenesten går vi over i Store Fuglede forsamlingshus til juletræsfest. Her kommer julemanden, og vi danser om juletræet, får æbleskiver og
godteposer.
Det koster et stykke juletræspynt at være med.

Julemanden, hans kone og en spillenisse kommer
og leger med børnene og danser om juletræet. Vi
får æbleskiver, og der er godteposer til alle børnene. Entre er et stykke julepynt.

Alle er velkomne.

Alle er velkomne.

1. søndag i advent den 2. december kl. 14.00
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Kom til en hyggelig aften.

3. søndag i advent den 16. december kl. 14.00

Gudstjenester juleaften

Julemusical - for børn og
deres familier!

”Simeons Åbenbaring”

– En julemusical med Tersløse kirkes børne- og ungdomskor under ledelse af Lea Schmidt Daescu
Rørby kirke d. 16. december kl. 16.00.
Kirkespillet tager udgangspunkt i den gamle Simeon og hans åbenbaring om den lovede Messias. I samlet trop går forsamlingen ind gennem
skaren af engle i den kun af levende lys oplyste
kirke og finder sig en plads på kirkebænken, mens
man hører Simeon læse op af de gamle messiasprofetier. Når folk er kommet på plads kan selve
spillet begynde. Det tager os med til Nazaret, hvor
pigen Maria får besøg af englen Gabriel. Vi møder
Josef tømrersvend og stifter bekendtskab med
Kejser Augustus. Derefter følger vi Josef og Maria
på deres vej til Betlehem, hvor vi oplever julenat
med Jesu fødsel, hyrderne på marken og englenes sang. Vi skal også lige en afstikker til templet i
Jerusalem, hvor den hellige familie mødes med Simeon, inden vi tilbage i Betlehem kan overvære de
hellige 3 kongers flotte indtog. Der afsluttes med
et festligt finalenummer. Foruden korene medvirker pianisten Solveig Bjergkvistog klarinettist Jens
Schou. Bagefter vil der være lidt servering til de
fremmødte i kirkerummet.
Venlig hilsen Rørby Menighedsråd.

Værslev Kirke ...........................................
Lille Fuglede Kirke ...................................
Rørby Kirke ..............................................
Jorløse Kirke ............................................
Ubby Kirke ...............................................
Store Fuglede Kirke .................................

kl. 13.45
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 15.15
kl. 16.15
kl. 16.30

Vi anbefaler, at I kommer i god tid. Glædelig jul til
jer alle.

Nytårsdag

Nytårsdag den 1. januar 2013 fejrer vi
det nye år i Lille Fuglede Kirke kl. 14.00
og i Ubby Kirke kl. 16.00.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår
med champagne og kransekage.
Alle er velkomne.

Kyndelmisse

Kyndelmissegudstjeneste lørdag den
2. februar kl. 17.00 i Lille Fuglede Kirke.
Det er en gammel tradition at fejre kyndelmisse
den 2. februar. Vi fejrer lysets komme midt i den
mørke vintertid.
Gudstjenesten er liturgisk med læsninger og fællessang. Hvis der er nogen, der har lyst til at læse
teksterne til gudstjenesten, bedes man kontakte
sognepræst Marianne Kistrup på tlf. 60 30 80 05.
Alle er velkomne.
Gudstjenesten er ved sognepræst Marianne Kistrup.
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Gospelgudstjeneste ved
Kyndelmisse

Den 2. februar kl. 19.00 i Ubby kirke
Vi har den glæde at kunne invitere til en festlig
gospelgudstjeneste i Ubby kirke med CHRISTINA
BOELSKIFTE og årets konfirmander!
Christina Boelskifte har medvirket som solist og
korsanger på et utal af cd’er, og hun har sunget
i Tv-programmer som ”Meyer-heim & Co.”, ”Husk
lige tandbørsten”, ”Eleva2eren” og ”Den store
klassefest” - foruden at have sunget med flere
kendte. Indenfor gospelgenren har hun sunget i
bl.a. Gospel Sisters og gospelkoret Unity.
Gudstjenesten vil også være afslutningen for pastoratets kommende konfirmanders musik-workshop, så vi håber at kunne høre deres smukke
stemmer synge med på noderne. Vi glæder os til
at se jer!

10

Fastelavn i Jorløse Kirke

Fastelavn, søndag den 10. februar holder vi fastelavnsgudstjeneste for hele
familien i Jorløse kirke kl. 10.30.
Alle er velkomne, uanset om man har lyst til at
møde udklædt op eller ej. Efter gudstjenesten er
der tøndeslagning i Forsamlingshuset.
Det koster 25. kr. at deltage i arrangementet i Forsamlingshuset.

Fastelavn i kirken

og tøndeslagning og lege hos FDF’erne
I samarbejde med FDF Ubby inviterer vi til Fastelavnsgudstjeneste søn d. 10/2 kl. 10:30 i Ubby kirke.
Kirken vil være festligt pyntet i dagens anledning
og vi ser gerne en masse udklædte børn og voksne
– og bedste udklædning vil blive præmieret! Tøndeslagning, lege og konkurrencer vil finde sted hos

FDF på Enggårdsvej 1B i Ubby – hvor vi vil gå i procession til efter gudstjenesten.

mer og holder et spædende foredrag om sin tid i
folketinget og især de sidste år som formand.

Alle er velkomne
(Billeder fra sidste år på: http://fdf.dk/ubby/billeder/)

Hvidebækaften

Der afholdes Hvidebæk
aften onsdag den 13. februar 2013 kl. 1900 i Ubby
Forsamlingshus.

Børnekoret Laetitia i Hvidebæk
Pastorat er startet!

For alle børn mellem 7 -12 år, som har
lyst til at synge.
Kom og vær med
Ring til organist Erik Roved på: 2072 1999

Forhenværende formand for Folketinget Christian Mejdahl kom-

Afsked
–med Marianne Aagaard Skovmand pr. 1. oktober

Kære Alle i Hvidebæk
pastorat

Fire år er der gået siden vi som
præstefamilie ankom til Kalundborgegnen, hvor vi først

oplevede en god tid i Ubberup
valgmenighed. Senest blev vi
med bopæl i den smukt restaurerede Rørby præstegård en
del af det nyetablerede Hvidebæk pastorat i dets endnu spæde opstartsfase. Nu har vi pr 1.
oktober endnu en gang rykket
teltpælene op og jeg skal fremover være sognepræst i hjertet
af Sydfyn nærmere bestemt
Stenstrup-Lunde pastorat nær
Svendborg.
Jeg vil gerne takke alle jer i Hvidebæk pastorat: de seks menighedsråd for godt samarbejde

henover sommeren samt personalet ved de seks kirker for god
støtte i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Tak også til jer på kirkebænkene rundt omkring, fordi I har
lagt øre til mine prædiker og for
de gode samtaler det er blevet
til. Sidst ikke mindst en særlig
varm tak til mine to præstekolleger Marianne Kistrup og Kim
Gilling Hansen for et altid hjertevarmt og godt samarbejde os
tre imellem. I ønskes alle i det
nye pastorat alt godt fremover.

Marianne Aagaard Skovmand

Præstevikar:
Tina Salling, Dianalund, er af biskop
Peter Fischer-Møller konstitueret
som sognepræst i et 50% vikariat i
det ledige sognepræsteembede i
Rørby-Væslev indtil stillingen bliver
besat.

Træffes pr. telefon 59504055 og
mobil 51158849. Email: tsa@km.dk
.
Mandag og tirsdag er fridag, hvor
en af de andre præster i Hvidebæk
pastorat kan kontaktes.
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Sognepræster
Gudstjenest er på Enggården
kgh: Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen
kl. 14.00 ved Kim Gilling Hansen
Tirsdag den 13. november:
maki: Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup		
kl. 14.00 ved Tina Salling – Julegudstjeneste
december:
23.
den
Søndag
kl. 14.00 ved Marianne Kistrup
tsa: Kst. sognepræst kbf. i Rørby-Værslev (vikar) - Tina Salling		 Tirsdag den 8. januar:

November								
04-11-12
Alle helgen
17.00 – kgh		
19.30 – maki		
17.00 – maki
19.00 – kgh
11-11-12
23. s. e. trin.		
10.30 – maki	  9.00 – kgh
10.30 – kgh		  9.00 – maki
18-11-12
24. s. e. trin.
10.30 – tsa	  9.00 – tsa
10.30 – kgh		  9.00 – kgh		
25-11-12
sidste s. i k. år	  9.00 – maki			  9.00 – tsa
10.30 – maki
10.30 – tsa
December 							
02-12-12
1. s. i advent		  9.00 – kgh
14.00 – maki
10.30 – kgh
				
familiegudstj.				
09-12-12
2. s. i advent
10.30 – maki				  9.00 – maki
10.30 – kgh
							
familiegudstj.
16-12-12
3. s. i advent
16.00 – kgh
10.30 – kgh			
14.00 – maki
		
julemusical				
fam & juletræ
23-12-12
4. s. i advent				
10.30 – tsa		
24-12-12
juleaften
15.00 – kgh
13.45 – kgh
16.30 – maki
14.00 – maki
15.15 – maki
16.15 – kgh
25-12-12
juledag					  9.00 – maki
10.30 – maki
26-12-12
2. juledag		  9.00 – tsa
10.30 – tsa			
30-12-12
julesøndag	  9.00 – kgh				
10.30 – kgh
Januar							
01-01-2013
nytårsdag				
14.00 – maki		
16.00 – maki
06-01-2013 Helligtrekong.		
10.30 – tsa	  9.00 – tsa			
13-01-2013
1. s. e. h.3.k.
10.30 – maki	  9.00 – maki		
10.30 – kgh	  9.00 – kgh
20-01-2013 sidste s. e. h.3.k.	  9.00 – kgh		
10.30 – maki	  9.00 – maki		
10.30 – kgh
27-01-2013 septuagesima		
10.30 – kgh	  9.00 – tsa		
10.30 – tsa	  9.00 – kgh
februar							
02-02-2013 kyndelmisse				
17.00 – maki		
19.00 – kgh
					
kyndelmisse		
gospel
03-02-2013 seksagesima
10.30 – tsa	  9.00 – tsa				
10-02-2013 fastelavn					
10.30 – maki
10.30 – kgh
						
fastelavn
fastelavn

Dato		Rørby	Værslev	St. Fuglede	Ll. Fuglede	Jorløse	Ubby

Gudstjenesteliste
						

