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

KIRKEBLAD

Juli – august – september – oktober 2013
Se sommerens spændende arrangementer i bladet…
- Sommerudflugt, friluftsgudstjeneste m.m. se mere fra side 6

TAK FOR FESTLIG MODTAGELSE
– Af sognepræst Peter Michaelsen
Søndag den 3. marts var en
festdag for mig og min familie.

middag i Ubby Forsamlingshus, og
jeg og Berit, min
forlovede, vil gerne endnu engang
sige tak til de 6
menighedsråd for
det dejlige arrangement, I havde
stablet på benene.
Det var en uforglemmelig dag og
aften med dejlig
mad, gaver, taler
og venlige ord.

I løbet af denne dag blev jeg
indsat i mit nye embede som
sognepræst i Hvidebæk pastorat ved hele tre gudstjenester:
først i Rørby kirke kl. 10.30, derefter i Jorløse kirke kl. 13.30, og
til sidst i Ubby kirke kl. 15.30.
Indsættelsen blev forestået af
provst Jørn Noe og overværedes af flere af mine nye kolleger
i Kalundborg provsti. Det var en
stor glæde for mig, at så mange fra de seks sogne var mødt
frem for at byde os velkommen.
Dagen sluttede officielt med

gelse, vi har fået og føler, at vi
er faldet godt til her i Hvidebæk
pastorat.

Berit og jeg er meget taknemmelige for den gode modta-

Endnu en dag
– en salme af Jørgen Michaelsen
Ved min indsættelse 3. søndag
i fasten lagde dagens tekst om
Jesus, der uddriver en dæmon,
op til, at jeg kunne bruge salmebogens nr. 339: ”Vort liv blev
reddet” i gudstjenesten. Her vil
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Endnu en dag
du rækker fra det dybe –
en flod af varme, som mod hjertet slår,
endnu en dag,
forundt os af din nåde,
som glemte du, hvad vi har ødt i går.

2 Endnu en dag

du åbner som en højsal,
hvor livet venter, redeligt og frit,
hvor du betror
i vore skyldnerhænder
med ødsel glæde alt, hvad der er dit.
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jeg præsentere en anden af min
fars salmer. ”Endnu en dag” blev
første gang trykt i salmehæftet
Dåb og nadver, som udkom på
forfatterens eget forlag i 1973.
Siden blev den optaget i Or-

3

dets lys, 63 salmer, som udkom
i 1987 på Dansk Kirkemusiker
Forenings Forlag. Salmen blev i
2006 optaget i den nye udgave
af Lovsang, salmebog for den
katolske kirke i Danmark.
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Endnu en dag
til handling i det nære
med fantasi og omhu stund for stund,
hvor vi er sat
med åbne muligheder
og med din mening dybt på dåbens grund.

4 Endnu en dag,

hvor øjne lyser mod os,
en dag til ømhed, nu hvor alt er nær,
til nådig omgang
med enhver, vi møder
i sorg og glæde under solens skær.

Endnu en dag –
en dag måske som andre,
men ny fra dig, vor skaber og vor Gud,
hvor du vil bruge
os med det, vi magter,
mod mørkets løgn – som livets sendebud.

Farvel …
– til vores kirkesanger Sara Camille Bülow Christensen:
Efter en del år som kirkesanger ved vores kirker har Sara valgt at
stoppe.
Vi vil gerne sige Sara en stor tak
for hendes virke som kirkesanger og for den måde, hun har
formået at bidrage til, at gudstjenester og kirkelige handlinger har forløbet på værdig vis.
Ligesom Sara altid har været
en stor hjælp ved børnegudstjenester og altid været åben
for nye ideer og tanker.

Gennem sin tid har Sara udfyldt rollen til stor glæde og
tilfredshed og vil blive savnet
af menighederne. For menighederne har det været en nydelse at høre hendes stemme
søndag efter søndag. Vi ønsker
Sara held og lykke i fremtiden
og vil gerne sige tak for et godt
samarbejde.
Menighedsrådene og personalet i Hvidebæk pastorat

Kæreste alle…
Ja, så blev det tid for mig
at takke af efter godt
2 fantastiske år i Hvidebæk Pastorat. Det er med
stort vemod, det skal I
alle vide. Men, med fuldtidsjob i Hillerød måtte
jeg erkende, at selv mit
døgn kun har 24 timer.
Tiden er gået hurtigt, det har
givet mig mange fantastiske oplevelser. Jeg startede som korleder for børnekoret, fik senere
etableret voksensang. Jeg overtog kirkesangerstillingen efter
Ida, og jeg tænkte, om der mon
var plads til sådan en livlig ildsjæl
som mig helt herude på landet...
Men det var der. Der var både
kirkerum og hjerterum.
Jeg har været glad for mangfoldigheden, jeg har mødt i alle 6
kirker, både fra menigheden men
særdeles menighedsrådene.

Tak for den gode tilslutning til
de nye tiltag og arrangementer,
som jeg har sunget ved: Æblefesten i Kim´s have, Amfiteater
gudstjenesten i Bregninge, teltgudstjenesten ved Hvidebækhallen ja, selv præsterne har jeg
formået at få til at synge solo.
Der har været så mange forskellige arrangementer.
Vi er utrolig privilegerede at have
tre forskellige, men hver især
helt unikke præster Kim, Peter
og Marianne. Else Marie er jo
pensioneret, men hun har trådt
til alligevel. Altid klar med en
dosmerseddel, sådan skulle det
være. Mine søndagsforældre har
jeg tit kaldt jer alle.
For at det hele til tider skulle gå
op i en højere enhed, så kræver
det jo også sin organist. Både Erik
og Henrik har jeg vist formået at
give kamp til stregen, til tider sikkert også sved på panden.

Henrik du formår at løfte musikken bare lidt højere. Hvor har jeg
mange gange følt mig heldig,
privilegeret at få lov at arbejde
sammen med dig. Du er helt unik
og helt fantastisk dygtig. Selv på
strømpefødder ved orgelet.
Jeg vil bruge lidt mere tid på at
træne til marathon og ultramarathon løb, som jeg har en 6-8 af
om året. Deltog i et 6 timers løb
1. juni og blev nummer 2, så der
er plads til forbedringer...
Hvilken vej jeg skal med hensyn
til kirkesang, det har jeg ikke besluttet endnu. Men, jeg ved, at
der nok skal dukke nye muligheder op, jeg skal nok søge dem,
og I skal alle være de første til at
få det at vide...
Tak for to på mange måder berigende år i Hvidebæk Pastorat.
Sara Camille
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Velkommen…
– til ny kirkesanger:
i Hvidebæk pastorat. Hun er
sanger, sanglærer, korleder og
har gennem 16 år været musiklærer i friskolen.

Pr. 1. juli 2013 er Lene Kornbech
Grell ansat som ny kirkesanger
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Lene har stor erfaring som leder af børne- og voksenkor.
Hun har været instruktør på
talrige børnekorsarrangementer i friskoleregi og har desuden arrangeret sang-workshops for forskellige teatre.
Bag sig har Lene 30 års erfaring som sangsolist indenfor
både den klassiske og rytmiske
genre. Hendes hjerte banker
især for jazzen, hvor hun op-

træder i flere sammenhænge,
bl.a. med egen kvartet, men
hun har også sunget masser af
rock, viser og pop, haft hovedroller i musicals og revyer og
givet klassiske koncerter.
Lene er bosiddende i Bjergsted sammen med sin mand
Peter og parrets 3 børn.
Vi byder Lene velkommen i de
6 Hvidebæk-sogne og håber
på godt samarbejde fremover.
Menighedsrådene og personalet i Hvidebæk pastorat

Menighedsrådskursus
– i Løgumkloster – spændende
I weekenden den 22-24.
marts 2013 var jeg så heldig at jeg kunne komme
med på et kursus som
Landsforeningen af Menighedsråd havde arrangeret i Løgumkloster på
Højskolen der.
Vi ankom fredag eftermiddag og
blev indkvarteret. Efter at have
spist aftensmad, havde vi 2 timers
rigtig spændende foredrag som
blev holdt af ph.d. Marie Hedegaard Thomsen. Hun har lavet en
ph.d. i højmesser, om hvordan de
kan/bliver holdt rundt omkring i
verden. Meget spændende.
Lørdag morgen efter morgenmaden, var vi i Kapitelsalen,
som ligger lige ved siden af kirken. Her sang vi morgensang.
Skøn måde at starte dagen på.
Efter en rundvisning i kirken, og
på skolen hvor præsterne kommer og tager kurser og får efteruddannelse, var det tilbage til
Højskolen, hvor vi havde endnu
en spændende foredragsholder
– stiftspræst for diakoni i Viborg
stift Søren Tolstrup Christensen
– til at fortælle os om diakoni,
og om hvordan han gennem
nogle rejser til Tyskland, har set
forskellige måder at lave diakoni
– altså godtgørende arbejde for
menighederne.
Efter frokost var der rundvisning
i nærområdet. Vi så Brede å, gik
forbi krigsfangegravene og klokkespillet, hvorpå man øver sig til
at blive klokkenist.

Mogens S. Mogensen og holdt
et utrolig inspirerende foredrag
om hvordan man kan inddrage
den lokale befolkning i kirken fra
mandag til lørdag. Altså at prøve
at gøre ting, som de kan være
med til og det at have ”varme
hænder”. Inddragelse på den
gode og positive måde. Meget
inspirerende!
Og efter at have indtaget vores
aftensmad mødtes vi i det som
hedder Ottekanten på Højskolen, hvor komponist og højskolelærer Aksel Krogslund Olesen
spillede vidunderligt på klaver
og vi sang med på nogle af de
nye salmer, som han har skrevet musikken til. Rigtig dejligt at
høre nogle nye salmer og med
nogle rytmer, som ikke er helt
som de gamle.
En god, lang og meget inspirerende dag endte, og man gik
træt og fyldt op i seng.
Søndag morgen efter morgenmaden holdt Line Rudbeck, som
er forstander på Løgumkloster
Højskole, en rigtig inspirerende

morgenrefleksion inden vi gik
en rask morgentur i området, på
vej til palmesøndagshøjmesse i
Klosterkirken. Her var der 2 barnedåb og altergang.
Efter en dejlig gudstjeneste
holdt Bodil Therkelsen fra
Landsforeningen af Menighedsråd evaluering på weekenden.
Hele denne dejlige weekend
blev afsluttet med god frokost.
Som menighedsrådsmedlem i
Store Fuglede, håber jeg at jeg
på baggrund af dette meget inspirerende kursus, vil komme til
at lave nogle gode tiltag i vores
sogn.
Jeg siger tak for en rigtig god
weekend og takker Store Fuglede menighedsråd, som gjorde
det muligt for mig at komme
med.
Lisbeth Jørgensen

Efter en mundfuld frisk luft kom
kirkekonsulent og ekstern lektor
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Arrangementer

Sommerudflugt
– Menighedsplejen i Kalundborg Provsti
Søndag den 28. juli 2013 kl.
11.30 - ca. kl. 17.00

vil der være god tid til at nyde
omgivelserne inden eftermiddagskaffen, hvortil der vil blive
serveret boller og lagkage.

Har du / I ikke tidligere besøgt
Birkegårdens Haver er muligheden her nu. Menighedsplejen i
Kalundborg Provsti inviterer ældre og enlige i Kalundborg Kommune på en sommerudflugt til
Birkegårdens Haver søndag den
28. juli 2013.

Mødested: Torvet v/Hallerne i
Kalundborg kl.11.30.

Pris for deltagelse: kr. 100,00,
der opkræves i bussen.

Gennem det smukke Nordvestsjællandske landskab kører vi i
bus til haverne, hvor vi spiser vores medbragte frokost. Herefter

For deltagere der ikke bor i Kalundborg by, vil der være mulighed for to opsamlingssteder
undervejs.

Tilmelding senest den 8. juli 2013
til Inge Aachmann Rasmussen,
tlf.: 51 50 18 67 eller
mail: ikar@ka-net.dk
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Turledere: Anne Marie Lauritsen og Inge Aachmann Rasmussen.

I bedes medbringe evt. tæppe eller klapstol. Efter
gudstjenesten drikker vi kaffe sammen. Gudstjenesten er ved Marianne Kistrup.

SKOVGUDSTJENESTE I VÆRSLEV
Søndag den 25. august kl. 14.00.

Friluftsgudstjeneste ved Madesø
søndag den 14. juli kl. 14.00
At holde gudstjeneste om sommeren behøver
ikke altid at foregå inden døre, specielt ikke når
vi har så dejlig natur lige om hjørnet! Så tag en
havestol eller et tæppe med – til en gudstjeneste for hele familien ved Madesø (http://goo.gl/
maps/3CXMX) lige øst for Jorløse.

Traditionen tro holder vi sidst på sommeren skovgudstjeneste i Værslev præstegårdsskov tæt ved
kirken. Lene og Peter Kornbech Grell medvirker
ved skovgudstjenesten med sang og musik og
prædikant er Peter Michaelsen.
Medbring evt. tæppe eller klapstol. Der vil efter
gudstjenesten blive serveret kaffe og brød.

Vi vil sørge for at sætte små flag op fra Tissøvej,
så du kan finde vej! Ved styrtregn bruger vi kirken
i Jorløse.
Kage og kaffe serveres efter gudstjenesten og vi vil
sørge for lidt til børnene!

Friluftsgudstjeneste i Lille
Fuglede Kirke
søndag den 11. august kl. 14.00
Endnu en gang holder vi friluftsgudstjeneste i
Lunden på Lille Fuglede kirkegård. Gudstjenesten
finder sted søndag den 11. august kl. 14.00.
Arrangementer fortsættes side 10
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Gudstjenester
– i Hvidebæk Pastorat
Dato	

Sønd.

Rørby	Værslev

Juli							
07-07-13
6. s. e. Trinitatis	  9.00 - kgh	  9.00 - pmi
14-07-13
7. s. e. Trinitatis
10.30 - pmi				
						
21-07-13
8. s. e. Trinitatis	  9.00 - kgh
10.30 - kgh		
28-07-13
9. s. e. Trinitatis		  9.00 - kgh

August							
04-08-13
10. s. e. Trinitatis
10.30 - maki		 
11-08-13
11. s. e. Trinitatis		
10.30 - maki	 
					
18-08-13
12. s. e. Trinitatis	  9.00 - pmi			
25-08-13
13. s. e. Trinitatis		
14.00 - pmi
			 Skovgudstjeneste

September							
01-09-13
14. s. e. Trinitatis
10.30 - maki		 
					
08-09-13
15. s. e. Trinitatis	  9.00 - kgh
10.30 - kgh			
15-09-13
16. s. e. Trinitatis						
							
22-09-13
17. s. e. Trinitatis		  9.00 - pmi
29-09-13
18. s. e. Trinitatis
···············································································

Oktober							
06-10-13
19. s. e. Trinitatis
10.30 - maki	  9.00 - maki	 
13-10-13
20. s. e. Trinitatis
10.30 - pmi	  9.00 - kgh 		
		
Høstgudstjeneste				
20-10-13
21. s. e. Trinitatis	  9.00 - maki		
27-10-13
22. s. e. Trinitatis		
10.30 - maki		

							

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			
Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.
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St. Fuglede	

Ll. Fuglede	Jorløse	Ubby

							
10.30 - pmi			
10.30 - kgh
				
14.00 - kgh Madesø	  9.00 - pmi
						
Familiegudstjeneste
		
10.30 - maki	  9.00 - maki
10.30 - maki		  9.00 - maki
10.30 - kgh

							
		  9.00 - pmi		
10.30 - pmi	  9.00 - maki
	  9.00 - maki
14.00 - maki
					 friluftsgudstjeneste Birkelunden
			
10.30 - pmi	  9.00 - maki
10.30 - maki
10.30 - kgh		  9.00 - kgh

							
		  9.00 - maki
10.30 - kgh
					 Hvidebækhallen
			
10.30 - pmi	  9.00 - pmi
						
10.30 - kgh
							fælles æblefest
10.30 - pmi
10.30 - maki		  9.00 - maki
·············· Åben himmel gudstjeneste ved Fugledegård kl. 11.00························································

							
	  9.00 - pmi			
10.30 - pmi
		
10.30 - kgh
19.30 - pmi
Høstgudstjeneste
				
10.30 - kgh		
10.30 - maki	  9.00 - kgh
		
10.30 - kgh	  9.00 - kgh	  9.00 - maki
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Arrangementer
–fortsat…

Hvidebæk pastorat på messen i
Hvidebæk hallen

Den 1. september 2013 – fra kl. 10-16 – med
gudstjeneste kl. 10.30!

Alle foreninger og erhvervsdrivende fra den gl. Hvidebæk kommune er indbudt til messe i Hvidebæk
hallen søndag d. 1. september. Så her vil du selvfølgelig også kunne finde egnens kirker – repræsenteret ved en stand for Hvidebæk pastorat.
Vi vil også holde en gudstjeneste på messen og i
øvrigt præsentere kirkens arbejde og arrangementer – og så vil der selvfølgelig blive rig lejlighed til at
få en snak med både præst og repræsentanter fra
menighedsrådene.

Høstgudstjeneste & Æblefest

for Hvidebæk Pastorat i Ubby kirke søndag
den 15. september kl. 10.30
Som tak for årets høst og sommer inviterer vi fra
Hvidebæk pastorat til en stor fælles høstgudstjeneste og æblefest, som i år afholdes i Ubby kirke,
hvor vi i fællesskab vil takke Gud for både Høst og
Sommer!

Æblefest i Præstegårdshaven

Efter gudstjenesten inviterer sognepræst Kim Gil-
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ling Hansen og ’fruen’ Pia Riddertoft, i samarbejde
med menighedsrådene, til en æble-taknemlighedsfest i haven ved Ubby præstegård – lige bag kirken.
Vi møder med hver vores fad mad, drikkelse eller
dessert lavet med æbler som en af ingredienserne
– til et stort fælles ’sammenskudsgilde’. Der er helt
sikkert nok til et par stykker, der ikke magter at
lave et æblefad!
Der bliver også musikalsk underholdning i haven
og fællessang og små events, der giver os rig mulighed for at takke Gud for det, som vi hver især har
høstet i år. Alle er hjerteligt velkomne og vi håber
at mange medbringer en ret med æbler til et fælles bord.
– Vi satser ligesom sidste år også på at få stillet en
æblepresse op i haven, så der vil blive rig mulighed
for at presse de æbler, man medbringer, og dem
vi ellers i fællesskab har fået samlet sammen, og
få et glas/dunk/tønde - frisk og lækker juice med
hjem igen, hvis du husker at medbringe flasker/beholdere (f.eks. gl. sodavandsflasker el. lign.).

Åben Himmel Gudstjeneste
Ved Fugledegård – Formidlingscenter
ved Tissø - søndag den 29. september fra
kl. 11.00
Hvidebæk pastorat i samarbejde med FDF inviterer
hermed til en stor festlig Åben Himmel Gudstjeneste på Fugledegård søndag den 29. september
fra kl. 11.00.
•V
 i vil starte med en gudstjeneste under Åben
Himmel med udsigt over Tissø, hvor ikke mindst
årets konfirmandhold bydes velkommen!
•H
 erefter vil vi invitere til spisning i det fri– under
Åben Himmel! – sidste år var det helstegt gris
serveret med menighedsrådenes udvalgte tilbehør! Men hvem ved hvad det bliver denne gang!?
• Og der vil være mulighed for at deltage i børneog familievenlige lege og aktiviteter.
Vi glæder os til at se jer! – NB medbring gerne
havestol(e), hvis du vil sidde!
KH fra Præsterne, FDF’erne, Konfirmanderne & alle
menighedsrådene i Hvidebæk Pastorat.
Find vej:
Formidlingscenter Fugledegård ligger på vestsiden
af Tissø, og du kan komme hertil i bil, på cykel, eller
med bus 232 og 390
Adresse
Formidlingscenter Fugledegård
Bakkendrupvej 28
4480 St. Fuglede

Spil Dansk Dagen

I Store Fuglede Kirke torsdag den 31.
oktober kl. 19.00.
I hele Danmark synges der danske sange og salmer
i anledning af den årlige Spil Dansk Dag. Det gør
vi også i Hvidebæk Pastorat torsdag den 31. oktober i Store Fuglede Kirke kl. 19.00. Kirkens organist
Henrik Hohle Hansen og en kirkesanger medvirker.

Aftenerne hér har ikke primært fokus på sangen,
men også på samtale og tre enkle terapeutiske afklaringsspørgsmål, som du kan vælge at lade være
optakt til bønnen og sangen.
Aftenen ledes af Sognepræst Kim Gilling Hansen
og terapeut Pia Riddertoft.
Alle er velkomne
– Menighedsrådet serverer kaffe, te og kage undervejs!
Næste gang er:
mandag den 30. september

Ældremøder i Store Fuglede
”graverhus”
Torsdag den 12. september kl. 14.30 kommer Eigil Lynge Jacobsen med
lysbilledforedraget
Krydstogt på Donau.
11 dage med MS Rügen med
besøg i 6 lande, Bulgarien,
Rumænien, Serbien, Ungarn – Slovakiet og Østrig
og hvert af disse lande har deres egne kulturrelleog historiske særpræg.
Vi oplevede enestående smuk natur, folklore og de
enkelte landes historier, fra de tider, hvor det var
Romerne, Tyrkerne eller Sovjetunionen der havde
herredømmet i områderne.
Der er indlagt musik fra de enkelte lande vi besøgte.
Vi besøgte kirker, vi var til koncerter og frem for alt
oplevede vi det sociale liv, der bliver om bord på et
krydstogtskib med 88 passagerer.

Taizé –aftener i Jorløse kirke

Vi mødes den sidste mandag i måneden
kl. 19.30- ca. 21.30 i Jorløse
kirke til en aften i stearinlysets skær med de smukke og enkle sange fra Taizé i Frankrig (www.taize.
fr/da) – ofte tillempet det
danske sprog.
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Torsdag den 10. oktober
kl. 14.30 kommer Hans Rørbech og spiller på harmonika.
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.

Sogneeftermiddage i Ubby
Torsdag den 19. september tager vi med
bus til Anneberg Samlingen med afgang
fra Ubby præstegård kl. 13.00.
Tilmelding senest torsdag den 12. september til
Grete Løn på tlf. 30 23 28 46 eller Gunver Nielsen
på tlf. 59 59 53 92. Efter rundvisningen får vi kaffe
og kage.
Torsdag den 24. oktober kl. 14.00-16.00 i
konfirmandstuen fortæller Ib Hansen om sin vin
fra sin vingård.

SOGNEEFTERMIDDAGE I RØRBY
PRÆSTEGÅRD
Torsdag den 3. oktober Kl. 14.00
Sangeftermiddag i konfirmandstuen
med salmedigteren Jørgen Michaelsen
og organist Birgit Nordvig.
Pastor emeritus Jørgen Michaelsen (og ja - det er
Peter Michaelsens far), som bor i Ask lidt syd for
Århus sammen med sin kone Birgit, er en af vor
tids betydeligste salmedigtere. Fem af hans salmer er optaget i den nuværende danske salmebog fra 2002. Desuden er en række af hans salmer
optaget i tillæggene til den gamle salmebog og i
salmebøger, udgivet af andre kristne trossamfund
i Danmark. I 1998 udkom på forlaget Anis samlin-
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gen NÅDENS GENKLANG, som rummer i alt 209
salmer og viser.
Ved arrangementet i Rørby vil Jørgen Michaelsen
fortælle om sin salmedigtning og præsentere et
udvalg af sine tekster med tilhørende melodier.
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.

Konfirmandinformationsmøde
Der er konfirmandinformationsmøde
torsdag den 29. august kl. 17.00 i Rørby
Kirke.
Her vil der bla. være information om nogle af de
konfirmand-arrangementer, der vil blive holdt for
jer. I vil også få nærmere besked om undervisningsstart- og tidspunkt og sted. I løbet af uge 33 vil der
blive udleveret en tilmeldingsblanket på skolerne,
som du skal aflevere i udfyldt stand til en af præsterne senest den 23. august.
Går du ikke på en af skolerne i Hvidebæk kommune,
kan du rette henvendelse til præsterne og derefter
få tilsendt tilmeldingsblanketten.

TEMA-aftener
– hvad er det?
Vi har lige siden juli sidste år afholdt tema-aftener i Ubby kirke. Temaerne
har hidtil været: Tilgivelse, Glæde, Stress/Indre
Ro, Kærlighed, Sygdom/
helbredelse og senest om
’at være menneske blandt
mennesker’.
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 vinkel som
giver en meget praktisk tilgang
til emnet - f.eks. gennem små
øvelser, refleksioner, meditation og lignende.
– Tema-aftener er et forsøg på at
nærme os centrale menneskelige & kristne temaer fra en meget praktisk vinkel, dvs. det er
ikke en intellektuel forestilling.
For vi har selv oplevet at kristendommen er en sand skatkiste af
liv og har masser at byde på, i et
helt almindeligt hverdagsliv!
–Det er kristendom i praksis,
som flere af vores deltagere efterhånden også har udtrykt. Og
det er terapi i sin oldgamle græske betydning af ’helbredelse’ –
balsam for sjæl og legeme.

i stedet for de mere bundne bibeltekster og ritualer vi bruger
om søndagen.
–Det er stemningsfulde aftener
– i stearinlysets skær, med rum
til bøn og refleksion/meditation
- ofte til et udvalgt stykke musik.
– Det er aftener hvor du har mulighed for at lære dig selv bedre
at kende og få redskaber med
hjem til hverdags-brug afhængig
af temaet.
– Det er aftener hvor du har mulighed for at møde andre og drikke en kop kaffe/te sammen med
andre nysgerrige og få en snak!

Næste gang er
den 1. oktober
– kl. 19 .00 i Ubby
kirke.

– Både indenfor teologien og
terapien taler man om at blive
født på ny. Den ene taler om, at
troen og dåben er som at blive
født på ny – til et liv i Kristus, den
anden om at rydde ud og rydde
op indeni os – ændre/bearbejde
gamle mønstre og negativ adfærd – og derved blive ”født på
ny”.
Så aftenen vil tage det helt store
tema op: Kan et menneske, som
én gang er krøbet ud i verden –
virkelig få en ny chance og så at
sige ”blive født på ny”?
Et ældgammelt spørgsmål, som
også stilles til Jesus i biblen:
»Hvordan kan et menneske fødes,
når det er gammelt? Det kan da
ikke for anden gang komme ind i
sin mors liv og fødes?« ( Joh.3, 4.)

Hvor temaet vil være: ”At blive
født på ny!” – som jo er en talemåde de fleste af os kender:
”Det var som at blive født på
ny!”

– Det er en ny måde at gå i kirke
på – hvor temaet danner ramme
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Tillykke

– til årets konfirmander

Her er årets konfirmander, årgang 2013. 2 søndage
i april og 2 søndage i maj måned stod i konfirmationens tegn, for her blev årets konfirmander konfirmeret i vores kirker. Vi vil gerne ønske alle konfirmanderne held og lykke fremover.
Store Fuglede Kirke den 5. maj 2013.

Lille Fuglede Kirke den 28. april 2013.

Jorløse Kirke den 12. maj 2013.

Rørby Kirke den 12. maj 2013.
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Ubby kirke den 21. april 2013.

Ubby kirke den 5. maj 2013.
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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
& arrangementer

- for dig som har brug for hjælp til transporten
Ring senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten
på telefon 5959 8240 og bed om en kirkebil.

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
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

Henvisning til hjemmeside

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

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).
Deadline for næste kirkeblad: 16. september 2013

