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

KIRKEBLAD
marts – april – MAJ – Juni 2013

Se forårets spændende arrangementer i bladet…
Stemningsfyldte koncerter – se mere i bladet side 10 & 11…

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.
Email.: MAKI@KM.DK

Fælles kirkebil til
pastoratets gudstjenester
& arrangementer

- for dig som har brug for hjælp til transporten
Ring til: 5959 8240 og bed om en kirkebil til
gudstjenesterne, dagen før senest kl. 12.00.

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

Henvisning til hjemmeside

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

Fredag er præstens fridag
PMI: PETER MICHAELSEN
Møllevangen 1B, Rørby
4400 Kalundborg
Træffes pr. telefon 5950 4055 bedst om
dagen og i øvrigt efter aftale.
Email.: pmi@km.dk
Mandag 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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Glædelig Påske
– Af sognepræst Marianne Kistrup
Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde...
Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde...
Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde...
Vi synger salmen i den form, som
N.F.S. Grundtvig gav den, da han
lavede sin store salmesamling i
1837. Han pillede det gamle Kyrie Elieson ud og skrev i stedet et
nyt omkvæd, der endte med Ære
være Gud i det høje!

Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

”Alle andre salmer bliver man
træt af med tiden, men Krist
stod op af døde må man synge
hvert år med den samme glæde”. Sådan talte Martin Luther
om den lille salme, hvis historie
fortaber sig tilbage til Tyskland i
den tidlige middelalder.
Den begyndte som et menighedssvar. Påskedag, når præsten
havde sagt eller sunget: Kristus
er opstanden, blev ordene gentaget af menigheden med et Kyrie Eleison – forbarm dig, Herre –
sat på. Det var meningen, at alle
skulle kunne synge med. Derfor
er melodien enkel, og det er let
at lære teksten, fordi det meste
af hvert vers er omkvæd.

I slutningen af middelalderen
var den så udbredt, at den blev
brugt som underlag for smædeviser i stil med:
Kristus er opstanden
og fogeden tog fanden.
Og Luther ville slet ikke undvære
den. Den blev hurtigt oversat til
dansk, den var et hit, alle kunne
synge med på – også her hos os.
Derfor har den lille lette salme
med det store budskab været at
finde i hver eneste dansk kirkesalmebog siden. I 1600-tallet var
det forordnet, at den skulle lyde
ikke mindre end 6 (seks!) gange i
hver eneste højmesse fra påskedag til pinse.

Hvorfor mon han gjorde det? Jo,
for Grundtvig hang julen og påsken sammen. Ære være Gud i
det høje var jo det, englene sang
for hyrderne den første julenat.
Da sang de om barnet, der var
blevet født for at være verdens
frelser. Og det var jo ham, som
blev født i Betlehem julenat, som
også stod op fra de døde påskemorgen. Det er ham, der binder
jul og påske sammen.
Derfor har påskesang altid en
klang af julen i sig. Derfor er påskesang altid en tak til Gud for
alle de store ting, han har gjort.
Og vi skal synge det igen i år:
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Selvom det lyder en anelse overdrevet at gentage den samme
salme så mange gange, er der vel
ingen, heller i vor tid, som kunne
tænke sig en påskegudstjeneste
uden at synge som kirken har
sunget i tusind år:
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Den nye præst …
– præsenterer sig selv:
Til min store glæde har
de seks menighedsråd i
Hvidebæk pastorat besluttet at indstille mig
til det ledige embede
som sognepræst i pastoratet.
Det forventes, at kirkeministeren vil udnævne mig
i allernærmeste frem-tid,
og indsættelsen i embedet bliver søndag den 3.
marts.
Jeg hedder Peter Michaelsen,
er 55 år gammel, og kommer
fra en stilling som sognepræst i
Dronningborg-Gimming pastorat i Østjylland. Dronningborg
er en forstad i den østlige ende
af Randers, mens Gimming er
en landsby lidt øst for Randers.
Jeg glæder mig til at lære mine
nye menigheder at kende, og
ser det som en spændende udfordring at komme til at arbejde i et pastorat, hvor 6 sogne
med lige så mange menighedsråd for nylig har valgt at indgå i
et forpligtende samarbejde.
Sidste år kunne jeg, Palmesøndag, fejre mit 25 års jubilæum
som sognepræst i Dronningborg og Gimming sogne. Det
blev en uforglemmelig dag
med mange festlige indslag
både i Dronningborg kirke og i
den fælles sognegård.
Når jeg alligevel har valgt at
søge nye græsgange, skyldes
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det ikke mindst, at jeg ønskede
en tilværelse sammen med min
kæreste på Sjælland. Berit er
musikskoleleder i Slagelse og
har en uddannelse som operasanger og sangpædagog. Berit

virker også som kirkesanger i
Kundby og på Dragsholm Slot.
Vi glæder os til at blive en del af
livet i og omkring kirken.
Sognepræst Peter Michaelsen

Folkekirkens nye logo
Den 1. søndag i advent 2012
blev folkekirkens nye logo
præsenteret.

Logoet tager udgangspunkt
i det historiske Dagmarkors,
men i en stiliseret form. Cirkelformen er inspireret af
døbefonten og henviser til
den handling, som gør den
enkelte til del af det kristne
fællesskab. Der er indsat en
række små symboler – hjertet,
kirken, duen, englen, ankeret,
skibet og fisken – som udtryk
for rummeligheden i den danske folkekirke. Logoet findes i
8 forskellige farver.

Arrangementer

Ældremøder i Store Fuglede
”graverhus”

Torsdag den 14. marts kl. 14.30
Provst Jørn Noe kommer og fortæller om ”mit liv
– mit arbejde”.
					
Torsdag den 11. april kl. 14.30
Kurt Johansen kommer og viser film fra udflugten
og andet.
Torsdag den 9. maj er aflyst på grund
af Kristi Himmelfartsdag.
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.

Sogneeftermiddage i Ubby

Torsdag den 21. marts kl. 14.00–16.00
Foredrag og film omkring Kenya ved Ib Hansen
Sted: Konfirmandstuen
Torsdag den 18. april kl. 14.00-16.00
Vi besøger Mejnerts Mølle med rundvisning og eftermiddagskaffe.
Der er tilmelding til arrangementet på
tlf. 21 69 26 41 – 30 23 28 48 – 59 59 53 92
For dem der ikke selv har mulighed for transport,
arranger menighedsrådet transport.
Tilmelding senest mandag den 15. april.

Palmesøndag

Søndag den 24. marts kl. 10.30 i Store
Fuglede Kirke begynder vi påskeugen med en
familiegudstjeneste.
Vi mødes på Flinterupvej 108 kl. 9.45. Her bliver
børnene klædt ud som pilgrimme med palmegrene. Der udleveres kostumer så længe lager
haves. Bagefter går vi i optog med fakler til Store
Fuglede kirke. Her vil årets konfirmander og minikonfirmander medvirke. Efter gudstjenesten er
der en let anretning i graverhuset.
Alle er velkomne

Palmesøndag

Familiegudstjeneste i Rørby Kirke søndag den 24. marts kl. 14.00. Kom til en hyggelig familiegudstjeneste, hvor både børn og voksne
er meget velkomne.
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Palmesøndag

Vi mødes til aftengudstjeneste i Jorløse
kirke søndag den 24. marts kl. 19.00, og efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset til
kirkekaffe og hygge.
Alle er velkomne

Skærtorsdag

Skærtorsdag

Skærtorsdag den 28. marts 2013 kl. 17.00 i
Værslev Kirke holder vi gudstjeneste og Gospel
Koncert.
Efter gudstjenesten går vi over i Værslev forsamlingshus og spiser stegt lammekølle.
Alle er velkomne.

I Store Fuglede kirke den 28. marts kl.
18.00.
Vi begynder med fællesspisning kl. 18.00.
Pris 60 kr. pr. person.
Tilmelding til Inger Margrethe Hansen på tlf. 59 59
63 17 eller 28 93 34 00 seneste den 23. marts.
Kl. 19.30 holder vi gudstjeneste, og efter gudstjenesten er der kirkekaffe i kirken.
Alle er velkomne

Liturgisk gudstjeneste
langfredag

Fredag den 29. marts kl. 14.00 holder
Lille Fuglede kirke liturgisk gudstjeneste over Jesu lidelseshistorie.
Gudstjenesten er en vekselvirkning mellem læsning fra bibelen og salmesang. Hvis der er nogen,
der har lyst til at læse teksterne til gudstjenesten,
bedes man kontakte sognepræst Marianne Kistrup tlf. 60 30 80 05. Ved gudstjenesten deltager
kirkens organist, kirkesanger og sognepræst Marianne Kistrup.
Alle er velkomne.
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TEma-Aftener

– næste gange er den 12. marts og den 14.
maj – begge dage kl. 19 i Ubby kirke.
Vi fortsætter successen med tema-aftener i Ubby
kirke. Emnerne har hidtil været: Tilgivelse, Glæde,
Stress/Indre Ro og senest Kærlighed. 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.
Næste tema den 12. marts vil være sygdom og helbredelse!
– Kirkefaderen Augustin sagde for over 1500 år
siden, at sygdom/elendighed er som krager, som
flyver over alles hoveder. Indimellem flyver de ned
og lander på dit hoved, men det er op til dig, om
den må bygge rede. I biblen beskrives en masse mirakuløse helbredelser – kan vi stadig lære noget af
dette? Bruge det til noget? Kan troen stadig ”flytte
bjerge”?
– Kom til en ny og spændende tema-aften i kirken,
hvor vi vil vove os lidt længere ud og selvfølgelig
komme med såvel teologiske, som psykologiske
og terapeutiske betragtninger over emnet og bud
på, hvordan man rent psykisk kan gøre sit til at få
det bedre rent fysisk!

Gospel-gudstjeneste i Ubby
kirke

– tirsdag den 16. april kl. 19.00 byder vi
velkommen til Kalundborgegnens gospelkor ”Gospel 4 All” (se også: gospel4all.dk/) - Gospel 4 All holdt sidst gudstjeneste
og koncert i Ubberup kirke for over 100 mennesker,
som efter sigende havde en forrygende aften.
Så kom til en stemningsfuld og anderledes gudstjeneste med rytmer og sange, som vi selvfølgelig
håber, kan få jer op af kirkebænkene og bringe smilene frem!
Alle er velkomne.

Sommerudflugt

Torsdag den 13. juni kl. 9.30 holder vi vores sædvanlige sommerudflugt ”ud i
det blå”. Vi mødes ved Store Fuglede Kirke og
tager til et hemmeligt sted. Vi er hjemme igen ca.
kl. 17.00. Det koster 100 kr.
Tilmelding til Jette 59 29 40 14 eller
Solvejg 59 29 36 91.
Tilmelding senest den 5. juni.
Alle er velkomne
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.

Taizé

– Theos og terapi Første gang Mandag den 25. februar kl.
19.30 i Jorløse kirke. Nu har der efterhånden
været afholdt Taizé-gudstjenester i alle kroge af
såvel det danske såvel som det Europæiske kirkelandskab – vi har også haft et par stykker her på
egnen førhen! Nu vil sognepræst Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft – med start i februar
– tage faklen op!
Vi mødes den sidste mandag i måneden kl. 19.30ca. 21.30 i Jorløse kirke til en aften i stearinlysets
skær med de smukke og enkle sange fra Taizé –
ofte tillempet det danske sprog. Men denne gang
er fokus ikke primært på sangen (vi er absolut amatører!), men også på samtale, bøn og meget enkle
terapeutiske øvelser.
Alle er velkomne – vi serverer lidt forfriskning undervejs.
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I Ubby Kirke konfirmeres
den 21. april
Patrick Vallentin Gregersen		
Andreas Vinter Gyldenvang
Mads Bredahl Haning			
Julie Ruth Toft Hansen			
Michelle Thorsen Jacobsen		
Mathilde Sander Jakobsen			
Emil Langholz			
Lærke Angelina Martinetz		
Andreas Jeppe Nielsen			
Victor Allan Nielsen			
Mikkel Obel				
Alberthe Høyberg Pedersen
Mads Sørensen			
Mike Dragsdal Thomsen			
Maiica Victoria Dam Tornvig		
Amanda Elisabeth Ellegaard Trautvetter
I Lille Fuglede konfirmeres
den 28. april
Anna Henriette Vive Ivø
Kasper Borbjerg Stæhr
I Store Fuglede kirke konfirmeres
den 5. maj
Sarah Christine Holmbo Hansen
Liva Karlshøj Julegaard
Freja Lindgaard Paaschburg

I Ubby Kirke konfirmeres
den 5. maj
Naja Weber Andersen			
Josephine Moesgaard Ejlersen		
Martin Elleskov			
Lars Aagaard Hansen			
Philip Baunegaard Hole			
Sisse Matilde Laaksonen		
Julie Skovgaard Larsen			
Henrik Søholm Mose			
Jonas Folke Pedersen			
Nico Westh Rasmussen			
Jeanne Nielsen Ruus			
Frederik Færk Skontorp			
Louise Boelsmand Trebbien		
Katrine Stolze Zacho			
I Jorløse Kirke konfirmeres
den 12. maj
Casper Christensen
Natasja Cecilie Hansen
Freja Lykke Olsen
I Rørby Kirke konfirmeres
den 12. maj
Jonas Uhre Andreasen
Ida Wittrock Brodersen
Emil Arge Christensen
Emilie Berit Dong
Nanna Johansen

I ønskes rigtig hjertelig tillykke med
konfirmationen af sognepræsterne Kim
Gilling Hansen, Peter Michaelsen og Marianne Kistrup
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Det Nye Meninghedråd
De nye menighedsråd har konstitueret sig. Deres
funktionsperiode startede 1. søndag i advent, den 2.
december 2012.
De nye medlemmer i menighedsrådene er:
					
Rørby Sogns Menighedsråd
Kathrine Marie Møller (Formand)
Jens Kristian Leth Møller (Næstformand)
Ruth Bak Mikkelsen (Kirkeværge)
Lisbeth Mandrup Christiansen (Kasserer)
Flemming Møller (Kontaktperson)
Inge Gurli Petersen (Menigt medlem)
Værslev Sogns Menighedsråd
Torben Jørgensen (formand)
Erik Madsen (Næstformand)
Steen Poulsen (kontaktperson)
Tove Løfqvist (Kasserer/kirkeværge)
Karin Jensen (Sekretær)

Hans J Mohnsen (Regnskabsfører - ikke medlem)
Jorløse Sogns Menighedsråd
Knud Bjarne Nielsen (Formand)
Sven-Erik Wöhlk Mortensen (Næstformand)
Solvejg Hansen Lunøe (Kasserer)
Lis Beyer Larsen (Kontaktperson)
Guðmundur Ármann Bragason (Formand for valgbestyrelsen)
Jette Karin Arnbo Nielsen (Kirkeværge - ikke medlem)
Peter Robert Christoffer Lund (Regnskabsfører ikke medlem)

Ubby Sogns Menighedsråd
Jørgen Kaster Andresen (Formand og formand for
valgbestyrelsen)
Arne Madsen (Næstformand)
Niels Hedebo Hansen (Kirkeværge)
Anne-Marie Jørgensen (Kasserer)
Gunver Birkedal Nielsen (Kontaktperson)
Grete Løn (Sekretær)
Ole P. Nielsen (Kasserer ekstern)
Alf Christiansen (Regnskabsfører - ikke medlem)
Store Fuglede Sogns Menighedsråd
Ejvind Petersen (Formand og formand for valgbestyrelsen)
Jens Peter Hansen (Næstformand)
Lisbeth Hilmarsen Jørgensen (Kirkeværge)
Knud Mogens Sørensen (Kasserer)
Lisbeth Smidth (Kontaktperson)
Lille Fuglede Sogns Menighedsråd
Mona Hoffmann Jakobsen (Formand, kontakt person og formand for valgbestyrelsen)
Jan Holbech Larsen (Næstformand)
Janet Elizabeth Larsen (Kirkeværge)
Jan Holbech Larsen (Kasserer)
Eva Henriette Egegaard Ivø (Menigt medlem)
Lone Merethe Grevy Bendsen (Menigt medlem)

9

Koncerter
KLEZEMER OLDE STARS &
STORSTRØMS KAMMERENSEMBLE
mfl.
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Koncert med Klezmer Olde Stars torsdag den 14. marts kl. 19.00 i Lille Fuglede
Kirke. Koncerten starter med en trio, der spiller
livlig og svensk spillemandsmusik, gerne til dans:
polska, skottish, vals, mazurka m.m. Trioen består
af Leif Jensen på violin og bratsch, Dorthe på violin
og Torben på 2-radet harmonika.
				
Efter pausen er der Klezmermusik ved
kvartetten Olde Stars.
De spiller forskellige former for Klezmermusik.
”Klezmer Olde Stars” er en lille amatørgruppe,
der efter bedste evne vover sig ud i denne musik.
Medlemmerne er: Leif Jensen (primas) på violin,
Mogens Buch på flugabone, Kirsten Trolle-Hansen
på sax og Niels Jørgen Jacobsen på bas.
				
Klezmermusikken er oprindeligt udviklet i Sydøsteuropa omkring Moldova og påvirket af moldovisk,
græsk, ukrainsk og tyrkisk tonesprog. Musikken er
mest kendt i sammenhæng med jødiske fester, især
bryllupper. Men ud fra tonesprog, titler og sangtekster kan man udlede, at musikken anvendes til
mange andre formål. F.eks. at beskrive sindsstem-

ninger, fra dyb sorg, melankoli, tvivl, over forbøn
om bedre livsvilkår til glæde og livskraft.
Der er gratis adgang. I pausen serveres der gratis
kaffe/te/sodavand og kage.
Koncert med Storstrøms Kammerensemble torsdag den 11. april kl. 19.00 i
Lille Fuglede Kirke.
Storstrøms Kammerensemble kommer og spiller
et harpeprogram. Programmet er:
Ibert:
Trio for violin, cello og harpe
Roussel: Trio for fløjte, bratsch og cello
Riisager: Variationer for klarinet, bratsch og fagot
Ropartz: 	Prelude Marine et Chanson for fløjte,
harp og strygetrio
Ravel: 	Introduktion og allegro for fløjte, klarinet, harpe og strygekvartet.
Der er gratis adgang. I pausen serveres der gratis
kaffe/te/sodavand og kage.
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kgh: Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen		
maki: Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup		
pmi: Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen
emd: Pastor Emeritus Else Marie Dybdahl

Sognepræster

Gudstjenester på
Enggården

Tirsdag den 12. marts
Tirsdag den 9. april
Tirsdag den 14. maj
Tirsdag den 11. juni

kl. 14.00 ved Peter Michaelsen
kl. 14.00 ved Kim Gilling Hansen
kl. 14.00 ved Marianne Kistrup
kl. 14.00 ved Peter Michaelsen

Marts								
03-03-13
3. s. i faste
10.30 – pmi				
13.30 – pmi
15.30 – pmi
10-03-13
Midfaste	  9.00 – pmi		
10.30 – pmi	  9.00 – maki		
10.30 – maki
17-03-13
Mariæ bebud.		  10.30 - kgh		
10.30 – pmi	  9.00 – pmi	  9.00 – kgh
24-03-13
Palmesøndag
14.00 – maki		
10.30 – maki		
19.00 – kgh
10.30 – kgh
		
familiegudstj.		
familiegudstj.
28-03-13
Skærtorsdag		
17.00 – pmi
19.30 – kgh		 	
29-03-13
Langfredag				
14.00 – maki				
					
liturgisk gudstj.
31-03-13
Påskedag	  9.00 – pmi		
10.30 – pmi		  9.00 – kgh
10.30 - kgh
april
01-04-13
2. påskedag
10.30 – maki	  9.00 – maki			
10.30 – kgh	  9.00 – kgh
07-04-13
1. s. e. påske		
10.30 – pmi	  9.00 – maki
10.30 – maki	 	  9.00 – pmi
14-04-13
2. s. e. påske	  9.00 – pmi		  9.00 – emd		
10.30 – pmi
10.30 – emd
21-04-13
3. s. e. påske		  9.00 – pmi		
10.30 – pmi		
10.30 – kgh
							
konfirmationer
26-04-13
Bededag
10.30 - pmi		  9.00 – pmi			
28-04-13
4. s. e. påske		
10.30 – pmi		
10.30 – maki
9.00 – pmi
					
konfirmation
Maj							
05-05-13
5. s. e. påske			
10.30 – maki			
10.30 – kgh 		
				
konfirmation			
konfirmation
09-05-13
Kr.Himmelfart.	  9.00 – pmi
10.30 – kgh		
10.30 – pmi	  9.00 – kgh
12-05-13
6. s. e. påske
10.30 – pmi				
10.30 – maki
		
konfirmation				
konfirmation
19-05-13
Pinsedag		
10.30 – kgh
10.30 – pmi
9.00 – kgh		  9.00 – pmi
20-05-13
2. pinsedag
Fællesgudstjeneste i Bregninge · Fællesgudstjeneste i Bregninge · Fællesgudstjeneste i Bregninge · Fællesgudstjeneste i Bregninge
26-05-13
Trinitatis	  9.00 – maki			
10.30 – maki	  9.00 – kgh
10.30 – kgh
Juni							
02-06-13
2. Trinitatis
10.30 – maki	  9.00 – maki	  9.00 – pmi		
10.30 – pmi
09-06-13
3. Trinitatis		
10.30 – kgh
10.30 – maki	  9.00 – maki		  9.00 – kgh
16-06-13
4. Trinitatis	  9.00 – pmi			
10.30 – pmi	  9.00 – kgh
10.30 – kgh
23-06-13
5. Trinitatis		
10.30 – pmi	  9.00 – pmi
Hvidebækhallen
					
10.30 – kgh
30-06-13
6. Trinitatis
10.30 – pmi			  9.00 – maki
10.30 – maki	  9.00 – pmi

Dato		Rørby	Værslev	St. Fuglede	Ll. Fuglede	Jorløse	Ubby

			
Gudstjenesteliste
						

