
Hvidebæk pastorat

Juli – august – september – oktober 2013

Jorløse, ll. Fuglede, rørby, st. Fuglede, ubby & værslev sogne

kirkeblad
Se sommerens spændende arrangementer i bladet…

- Sommerudflugt, friluftsgudstjeneste m.m. se mere fra side 6
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Søndag den 3. marts var en 
festdag for mig og min familie. 

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

middag i Ubby For-
samlingshus, og 
jeg og Berit, min 
forlovede, vil ger-
ne endnu engang 
sige tak til de 6 
menighedsråd for 
det dejlige arran-
gement, I havde 
stablet på benene. 
Det var en ufor-
glemmelig dag og 
aften med dejlig 
mad, gaver, taler 
og venlige ord. 

Berit og jeg er meget taknem-
melige for den gode modta-

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

TAK FOR FESTLIG MODTAGELSE
– Af sognepræst Peter Michaelsen

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 sal-
mebogens nr. 339: ”Vort liv blev 
reddet” i gudstjenesten. Her vil 

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-

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.

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.

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.

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.

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.

1 3 5

2 4
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FARvEL …
– til vores kirkesanger Sara Camille Bülow Christensen:

EFtER EN DEL åR SOm KIR-
KESaNgER vED vORES KIR-
KER HaR SaRa vaLgt at 
StOppE. 

vi vil gerne sige Sara en stor tak 
for hendes virke som kirkesan-
ger og for den måde, hun har 
formået at bidrage til, at guds-
tjenester og kirkelige handlin-
ger har forløbet på værdig vis. 
Ligesom Sara altid har været 
en stor hjælp ved børneguds-
tjenester og altid været åben 
for nye ideer og tanker. 

gennem sin tid har Sara ud-
fyldt rollen til stor glæde og 
tilfredshed og vil blive savnet 
af menighederne. For menig-
hederne har det været en ny-
delse 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 persona-
let i Hvidebæk pastorat

Ja, Så BLEv DEt tID FOR mIg 
at taKKE aF EFtER gODt 
2 FaNtaStISKE åR I HvIDE-
BæK paStORat. DEt ER mED 
StORt vEmOD, DEt SKaL I 
aLLE vIDE. mEN, mED FULD-
tIDSJOB I HILLERøD måttE 
JEg ERKENDE, at SELv mIt 
DøgN KUN HaR 24 tImER.
 
tiden er gået hurtigt, det har 
givet mig mange fantastiske op-
levelser. Jeg startede som kor-
leder for børnekoret, fik senere 
etableret voksensang. Jeg over-
tog 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 mangfol-
digheden, 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:  æble-
festen i Kim´s have, Amfiteater 
gudstjenesten i Bregninge, telt-
gudstjenesten ved Hvidebæk-
hallen ja, selv præsterne har jeg 
formået at få til at synge solo. 
Der har været så mange forskel-
lige 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 sik-
kert også sved på panden.

Henrik du formår at løfte musik-
ken 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 ultrama-
rathon 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 be-
sluttet endnu. men, jeg ved, at 
der nok skal dukke nye mulighe-
der 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 beri-
gende år i Hvidebæk Pastorat.
 
Sara Camille

KæRESTE ALLE…
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vELKOMMEn…
– til ny kirkesanger:

Pr. 1. juli 2013 er Lene Kornbech 
grell ansat som ny kirkesanger 

i Hvidebæk pastorat. Hun er 
sanger, sanglærer, korleder og 
har gennem 16 år været musik-
lærer i friskolen. 

Lene har stor erfaring som le-
der af børne- og voksenkor. 
Hun har været instruktør på 
talrige børnekorsarrangemen-
ter i friskoleregi og har des-
uden arrangeret sang-work-
shops for forskellige teatre.
Bag sig har Lene 30 års erfa-
ring 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 hoved-
roller i musicals og revyer og 
givet klassiske koncerter.
Lene er bosiddende i Bjerg-
sted 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 persona-
let i Hvidebæk pastorat
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MEnIGhEDSRåDSKuRSuS
– i Løgumkloster – spændende

I weeKenDen Den 22-24. 
maRtS 2013 vaR JEg Så HEL-
DIg at JEg KUNNE KOmmE 
mED på Et KURSUS SOm 
LaNDSFORENINgEN aF mE-
NIgHEDSRåD HavDE aRRaN-
gEREt 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 Hede-
gaard thomsen. Hun har lavet en 
ph.d. i højmesser, om hvordan de 
kan/bliver holdt rundt omkring i 
verden. meget spændende.

Lørdag morgen efter morgen-
maden, var vi i Kapitelsalen, 
som ligger lige ved siden af kir-
ken. Her sang vi morgensang. 
Skøn måde at starte dagen på. 
Efter en rundvisning i kirken, og 
på skolen hvor præsterne kom-
mer og tager kurser og får efter-
uddannelse, 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 klok-
kespillet, hvorpå man øver sig til 
at blive klokkenist.

Efter en mundfuld frisk luft kom 
kirkekonsulent og ekstern lektor 

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 Højsko-
len, hvor komponist og højsko-
lelærer aksel Krogslund Olesen 
spillede vidunderligt på klaver 
og vi sang med på nogle af de 
nye salmer, som han har skre-
vet 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 inspire-
rende dag endte, og man gik 
træt og fyldt op i seng.

Søndag morgen efter morgen-
maden 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 bar-
nedåb og altergang.
Efter en dejlig gudstjeneste 
holdt Bodil therkelsen fra 
Lands foreningen af menigheds-
råd 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 in-
spirerende kursus, vil komme til 
at lave nogle gode tiltag i vores 
sogn.

Jeg siger tak for en rigtig god 
weekend og takker Store Fug-
lede menighedsråd, som gjorde 
det muligt for mig at komme 
med.

Lisbeth Jørgensen
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SOMMERuDFLuGT
– menighedsplejen i Kalundborg provsti

SøNDag DEN 28. JULI 2013 KL. 
11.30 - cA. KL. 17.00

Har du / I ikke tidligere besøgt 
Birkegårdens Haver er mulighe-
den her nu. menighedsplejen i 
Kalundborg provsti inviterer æl-
dre og enlige i Kalundborg Kom-
mune på en sommerudflugt til 
Birkegårdens Haver søndag den 
28. juli 2013. 

gennem det smukke Nordvest-
sjællandske landskab kører vi i 
bus til haverne, hvor vi spiser vo-
res medbragte frokost. Herefter 

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

TuRLEDERE:  anne marie Lau-
ritsen og Inge Aachmann Ras-
mussen.

MøDESTED: torvet v/Hallerne i 
Kalundborg kl.11.30.

For deltagere der ikke bor i Ka-
lundborg by, vil der være mu-
lighed for to opsamlingssteder 
undervejs. 

pRIS FOR DELtagELSE: KR. 100,00, 
DER OpKRævES I BUSSEN.

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

ARRAnGEMEnTER
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ARRAnGEMEnTER

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 gudstjene-
ste for hele familien ved madesø  (http://goo.gl/
maps/3CXmX) lige øst for Jorløse. 

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. 

I bedes medbringe evt. tæppe eller klapstol. Efter 
gudstjenesten drikker vi kaffe sammen. Gudstje-
nesten er ved marianne Kistrup.

SKOvGuDSTjEnESTE I væRSLEv
SøNDag DEN 25. aUgUSt KL. 14.00.

traditionen tro holder vi sidst på sommeren skov-
gudstjeneste 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. 

Arrangementer fortsættes side 10
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GuDSTjEnESTER 
– i Hvidebæk pastorat

DATO SønD. RøRby væRSLEv ST. FuGLEDE LL. FuGLEDE jORLøSE ubby

juLI       
07-07-13 6. s. e. trinitatis  9.00 - kgh  9.00 - pmi 10.30 - pmi   10.30 - kgh
14-07-13 7. s. e. trinitatis 10.30 - pmi    14.00 - kgh Madesø  9.00 - pmi
       Familiegudstjeneste 
21-07-13 8. s. e. trinitatis  9.00 - kgh 10.30 - kgh  10.30 - maki  9.00 - maki 
28-07-13 9. s. e. trinitatis   9.00 - kgh 10.30 - maki   9.00 - maki 10.30 - kgh

AuGuST       
04-08-13 10. s. e. trinitatis 10.30 - maki   9.00 - pmi  10.30 - pmi  9.00 - maki
11-08-13 11. s. e. trinitatis  10.30 - maki  9.00 - maki 14.00 - maki
     friluftsgudstjeneste Birkelunden
18-08-13 12. s. e. trinitatis  9.00 - pmi   10.30 - pmi  9.00 - maki 10.30 - maki
25-08-13 13. s. e. trinitatis  14.00 - pmi 10.30 - kgh   9.00 - kgh 
   Skovgudstjeneste

SEpTEMbER       
01-09-13 14. s. e. trinitatis 10.30 - maki   9.00 - maki 10.30 - kgh
     Hvidebækhallen
08-09-13 15. s. e. trinitatis  9.00 - kgh 10.30 - kgh   10.30 - pmi  9.00 - pmi
15-09-13 16. s. e. trinitatis      10.30 - kgh 
       fælles æblefest
22-09-13 17. s. e. trinitatis   9.00 - pmi 10.30 - pmi 10.30 - maki   9.00 - maki
29-09-13 18. s. e. trinitatis ···························································································· åben himmel gudstjeneste ved Fugledegård kl. 11.00························································

OKTObER       
06-10-13 19. s. e. trinitatis 10.30 - maki  9.00 - maki  9.00 - pmi   10.30 - pmi
13-10-13 20. s. e. trinitatis 10.30 - pmi  9.00 - kgh   10.30 - kgh 19.30 - pmi 
  Høstgudstjeneste    Høstgudstjeneste 
20-10-13 21. s. e. trinitatis  9.00 - maki  10.30 - kgh  10.30 - maki  9.00 - kgh
27-10-13 22. s. e. trinitatis  10.30 - maki  10.30 - kgh  9.00 - kgh  9.00 - 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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DATO SønD. RøRby væRSLEv ST. FuGLEDE LL. FuGLEDE jORLøSE ubby

juLI       
07-07-13 6. s. e. trinitatis  9.00 - kgh  9.00 - pmi 10.30 - pmi   10.30 - kgh
14-07-13 7. s. e. trinitatis 10.30 - pmi    14.00 - kgh Madesø  9.00 - pmi
       Familiegudstjeneste 
21-07-13 8. s. e. trinitatis  9.00 - kgh 10.30 - kgh  10.30 - maki  9.00 - maki 
28-07-13 9. s. e. trinitatis   9.00 - kgh 10.30 - maki   9.00 - maki 10.30 - kgh

AuGuST       
04-08-13 10. s. e. trinitatis 10.30 - maki   9.00 - pmi  10.30 - pmi  9.00 - maki
11-08-13 11. s. e. trinitatis  10.30 - maki  9.00 - maki 14.00 - maki
     friluftsgudstjeneste Birkelunden
18-08-13 12. s. e. trinitatis  9.00 - pmi   10.30 - pmi  9.00 - maki 10.30 - maki
25-08-13 13. s. e. trinitatis  14.00 - pmi 10.30 - kgh   9.00 - kgh 
   Skovgudstjeneste

SEpTEMbER       
01-09-13 14. s. e. trinitatis 10.30 - maki   9.00 - maki 10.30 - kgh
     Hvidebækhallen
08-09-13 15. s. e. trinitatis  9.00 - kgh 10.30 - kgh   10.30 - pmi  9.00 - pmi
15-09-13 16. s. e. trinitatis      10.30 - kgh 
       fælles æblefest
22-09-13 17. s. e. trinitatis   9.00 - pmi 10.30 - pmi 10.30 - maki   9.00 - maki
29-09-13 18. s. e. trinitatis ···························································································· åben himmel gudstjeneste ved Fugledegård kl. 11.00························································

OKTObER       
06-10-13 19. s. e. trinitatis 10.30 - maki  9.00 - maki  9.00 - pmi   10.30 - pmi
13-10-13 20. s. e. trinitatis 10.30 - pmi  9.00 - kgh   10.30 - kgh 19.30 - pmi 
  Høstgudstjeneste    Høstgudstjeneste 
20-10-13 21. s. e. trinitatis  9.00 - maki  10.30 - kgh  10.30 - maki  9.00 - kgh
27-10-13 22. s. e. trinitatis  10.30 - maki  10.30 - kgh  9.00 - kgh  9.00 - maki
       

9
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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. Hvi-
debæk kommune er indbudt til messe i Hvidebæk 
hallen søndag d. 1. september. Så her vil du selvføl-
gelig også kunne finde egnens kirker – repræsente-
ret ved en stand for Hvidebæk pastorat. 

vi vil også holde en gudstjeneste på messen og i 
øvrigt præsentere kirkens arbejde og arrangemen-
ter – 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 høstgudstje-
neste 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-

ling Hansen og ’fruen’ pia Riddertoft, i samarbejde 
med menighedsrådene, til en æble-taknemligheds-
fest 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 mu-
lighed 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 fæl-
les 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/be-
holdere (f.eks. gl. sodavandsflasker el. lign.).

ARRAnGEMEnTER
–fortsat…
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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 gudstje-
neste på Fugledegård søndag den 29. september 
fra kl. 11.00.
•  Vi vil starte med en gudstjeneste under åben 

Himmel med udsigt over tissø, hvor ikke mindst 
årets konfirmandhold bydes velkommen!

•  Herefter vil vi invitere til spisning i det fri– under 
åben Himmel! – sidste år var det helstegt gris 
serveret med menighedsrådenes udvalgte tilbe-
hør! men hvem ved hvad det bliver denne gang!?

•  og der vil være mulighed for at deltage i børne- 
og 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. okto-
ber i Store Fuglede Kirke kl. 19.00. Kirkens organist 
Henrik Hohle Hansen og en kirkesanger medvirker.

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 StEaRIN-
LySEtS SKæR mED DE SmUK-
KE Og ENKLE SaNgE FRa taI-
zé I fRAnKRIG (www.TAIze.
fR/DA) – ofTe TILLeMPeT DeT 
DaNSKE SpROg.

aftenerne hér har ikke primært fokus på sangen, 
men også på samtale og tre enkle terapeutiske af-
klaringsspørgsmål, 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 under-
vejs! 

  Næste gang er:  
  mandag den 30. september

æLDREMøDER I STORE FuGLEDE 
”GRAvERhuS” 

tORSDag DEN 12. SEptEm-
BER KL. 14.30 KOmmER EI-
gIL LyNgE JaCOBSEN mED 
LySBILLEDFOREDRagEt 

KRyDStOgt på DONaU.

11 dage med mS Rügen med 
besøg i 6 lande, Bulgarien, 
Rumænien, Serbien, Un-
garn – Slovakiet og østrig 

og hvert af disse lande har deres egne kulturrelle- 
og 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 besøg-
te.

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. 

ARRAnGEMEnTER
–fortsat…
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tORSDag DEN 10. OKtOBER 
KL. 14.30 KOmmER HaNS RøR-
BECH Og SpILLER på HaRmO-
NIKa. 

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 sal-
mer er optaget i den nuværende danske salme-
bog 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-

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 undervisnings-
start- 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 præ-
sterne 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.
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vI HaR LIgE SIDEN JULI SID-
STe åR AfHoLDT TeMA-AfTe-
NER I UBBy KIRKE. tEmaERNE 
HaR HIDtIL væREt: tILgIvEL-
SE, 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 psy-
kologisk/terapeutisk vinkel som 
giver en meget praktisk tilgang 
til emnet - f.eks. gennem små 
øvelser, refleksioner, medita-
tion og lignende.

– tema-aftener er et forsøg på at 
nærme os centrale menneskeli-
ge & kristne temaer fra en me-
get praktisk vinkel, dvs. det er 
ikke en intellektuel forestilling. 
For vi har selv oplevet at kristen-
dommen 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 ef-
terhånden også har udtrykt. Og 
det er terapi i sin oldgamle græ-
ske betydning af ’helbredelse’ – 
balsam for sjæl og legeme.

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

i stedet for de mere bundne bi-
beltekster 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 mu-
lighed 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 mu-
lighed for at møde andre og drik-
ke en kop kaffe/te sammen med 
andre nysgerrige og få en snak!

næSTE GAnG ER 
DEn 1. OKTObER 
– kl. 19 .00 i Ubby 
KIRKE.

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

– 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 ad-
færd – 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.)

TeMa-afTener
– hvad er det?
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Her er årets konfirmander, årgang 2013. 2 søndage 
i april og 2 søndage i maj måned stod i konfirmatio-
nens tegn, for her blev årets konfirmander konfirme-
ret i vores kirker. Vi vil gerne ønske alle konfirman-
derne held og lykke fremover. 

TILLyKKE 
– til årets konfirmander

Lille Fuglede Kirke den 28. april 2013.

Store Fuglede Kirke den 5. maj 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.



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 

mandag er præstens fridag 

marianne Kistrup har kirkekontor i pavil-
lonen 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

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.

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


