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Se vinterens spændende arrangementer i bladet…
- Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 6

Præsentation
– af Hvidebæk pastorats bomærke
I Hvidebæk pastorat har vi taget
vores nye bomærke i brug, og
her kan I læse historien bag den.
Hvidebæk pastorats bomærke
tager udgangspunkt i våbenskjoldet for den gamle Hvidebæk kommune. De 6 nagler

i borden repræsenterer de 6
sogne i pastoratet, hvilket de
også gjorde i kommunens bomærke. I midten af skjoldet er
Tissøringen, som var på kommunens bomærke, så erstattet af korset i Folkekirkens nye
logo.

De seks sogne i Hvidebæk pastorat.

En juleprædiken
– fra det gamle Syrien
I den ulykkelige borgerkrig,
som længe har raset i Syrien,
er landets kristne mindretal
i stigende grad blevet klemt
mellem de stridende parter.
Mange kristne har igennem
den autoritære præsident Assads regeringstid vist loyalitet
overfor regimet eller forsøgt at
holde sig uden for konflikten,
og det har langt hen ad vejen
givet dem sikkerhed.
I bl.a. Irak, Ægypten og Pakistan
er de kristne af visse fundamentalistiske muslimer blevet
betragtet som Vestens håndlangere, som en slags ”femtekolonne”, der bør bekæmpes
med alle midler. Også de syriske kristne, som udgør ca.10 %
af landets befolkning, mærker
nu et øget pres fra både tilhængere og modstandere af
regimet, som vil have dem til
at bekende kulør. Selv afsides
beliggende kristne landsbyer
bliver nu draget ind i konflikten.
Kristne fordrives fra
historisk landsby
I begyndelsen af september
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tog islamistiske oprørere kontrol over landsbyen Malula.
Forinden havde de lokale kristne menigheder forladt deres
hjemby, hvor de i århundreder levede fredeligt sammen
med deres muslimske naboer.
Malula, som ligger ca.40 km
nord for Damaskus, er blevet
en slags symbol på Syriens
gamle kristne kultur. Det er
nemlig et af de sidste steder,
hvor befolkningen stadig taler
en dialekt af aramæisk, som
var det sprog Jesus talte.
Syriens gamle
kristne kulturarv
Borgerkrigen i Syrien er en
humanitær katastrofe for
hele Syriens befolkning, og de
mange nødhjælpsorganisationer, der samler ind til krigens
ofre, fortjener al mulig støtte.
Men borgerkrigen indebærer
desuden en trussel mod den
ældgamle og meget værdifulde kulturarv, som kristendommen i Europa i sidste ende
bygger på. Syrien var det område uden for Palæstina, hvor

kristendommen først slog rod
og udviklede sig. Det var her,
Paulus blev omvendt og siden
døbt, og udgangspunktet for
hans missionsrejser var den
syriske by Antiokia, som i dag
ligger på den tyrkiske side af
grænsen.
Efraim Syreren – den syriske
kristendoms største digter og
teolog
I en anden syrisk by, Nisibis,
fødtes ca.306 Efraim Syreren,
som med sit omfattende forfatterskab kom til at betyde
umådelig meget for den syriske kristendom. Nisibis lå ved
Romerrigets østlige grænse,
tæt ved Perserriget. Eftersom
kristendommen blev en lovlig religion i Romerriget i 311,
kom Efraim til at tilhøre den
første generation af statsanerkendte kristne. Han var
elev af byens biskop
Jacob, som han
ledsagede
til
det
første
fæl-

les kirkemøde i Nikæa i Lilleasien. Her udformede man
den nikænske trosbekendelse,
som understreger at Jesus er
Guds søn og ikke blot Guds første skabning. Trosbekendelsen
fik først sin endelige formulering i 381, efter Efraims død.
Den er aftrykt bag i den danske
salmebog. Også 300-tallet var
en urolig tid for Mellemøstens
kristne, ikke mindst i grænseområdet mellem datidens
stormagter. I 363 blev Nisibis
erobret af perserne og byens
kristne, deriblandt Efraim,
måtte flygte vestpå til den
nærliggende by Edessa. Her
tilbragte han de sidste, meget
produktive år af sit liv.

Efraim bekæmpede en række
kætterske opfattelser, som
var fremme i tiden, og han tog
også afstand fra forskellige
tænkeres forsøg på at definere
Gud. Han mente, at det nærmest var blasfemisk at forsøge
at begribe Gud ved at spekulere. Man kan kun nærme sig
Gud gennem det poetiske billedsprog. For Efraim var det
vigtigste ikke de bibelske skrifters historiske sandhed, men
deres åndelige virkelighed,
som kun kan ses med troens
lysfyldte øje.
Med sin digtning, der omfatter
mere end 700 bevarede salmer, blev Efraim en samlende
figur, som fortsat har enorm

betydning for alle de syriske,
orientalske kirker. Også i Danmark er man begyndt at finde
inspiration i Efraims åndelige
univers. Allerede i 1879 udgav den syriskkyndige biskop
Thomas Skat Rørdam (18321909) en prosaoversættelse
af nogle af Efraims hymner. I
2002 udkom den første danske gendigtning af et udvalg
af dem ved salmedigteren Jørgen Michaelsen (”Efraims Lovsang”, Forlaget Anis), og i 2010
udkom ”Efraim Syrerens Liv”
(Anis) samt den engelske forsker Sebastian Brocks ”Det lysfyldte øje” (Forlaget Boedal).
Peter Michaelsen

En juleprædiken på VERS
Nogle af Efraims salmer er i
virkeligheden prædikener på
vers. Der er her en glidende
overgang, for nogle af hans
prædikener munder også ud i
en sammenfatning, som nærmest bliver til en salme. Det
gælder f.eks. følgende juleprædiken, der lyder sådan i
Jørgen Michaelsens gendigtning.
Med denne ny formulering af
konklusionen på en mere end
1600 år gammel juleprædiken
vil vi gerne ønske kirkebladets
læsere en rigtig glædelig jul og
et godt nytår!

Krigen i
syrien…
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O juledag, så stor, så stærk
som den, da alt blev skabt!
Genrejst er nu ved Herrens værk,
hvad der ved os gik tabt.

4 Se, Kongen, engle skælver for,

de, som er ånd og ild,
han vugges af en mor som vor,
så hjertevarm og mild!

trængte døden på vor jord
2 Ind
som syndens følgesvend –

dag blev Adam glad igen –
5 IGudshavens
glans, forødt

3 Som slangegiften ind blev gydt

6 Gør, Himmelske barmhjertighed,

men Kristus, Himlens nye ord,
gør dødt til liv igen.
ved Evas lydhørhed,
lød til Maria nådigt nyt,
da englen kom herned.

Krigen i Syrien har sendt millioner på flugt. Senest har det
kemiske angreb mod kvinder
og børn nær Damaskus sendt
chokbølger igennem verden.
Op mod syv millioner syrere
har akut behov for hjælp. Danmission, Caritas, Folkekirkens
Nødhjælp og Bibelselskabet
er blandt de danske kirkelige

af ham: se. herligt stråler den
i barnet, som er født!
den syge verden sund
ved Sønnen, du har sendt herned,
vort livs, vor lovsangs grund.

organisationer, som hjælper
borgerkrigens ofre inde i
selve Syrien og i flygtningelejrene. Deres nødhjælpsarbejde kan støttes ved, at
man giver et bidrag til deres
indsamlinger, enten ved at
sende penge direkte, via sms
”GIV 150” til 1277 eller ved at
lægge penge i kirkebøsserne.
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”Du glemmer, jeg gemmer”
I øjeblikket er konservatorerne María Martínez
Sánchez, Carmen Deas og
Peder Bøllingtoft fra
Nordisk
Konservering
ved at lægge sidste hånd
på restaureringen af de
spændende middelalderlige kalkmalerier i Rørby kirke.
Med små streger er konservatorerne ved at udfylde de mange
huller i kalkmalerierne med akvarelfarve, så at malerierne kan
komme bedst muligt til deres ret.
Men man skal ikke af den grund
forvente at kalkmalerierne kommer til at stå med farvestrålende
opmalinger, som vi kender det fra
de mange kirker, der blev restaurerede i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Den måde at
konservere og restaurere kalkmalerier på hører en svunden tid til.
Men derfor vil det alligevel efter
restaureringen være muligt at se
hvad kalkmalerierne forestiller,
hvis man bare udviser lidt tålmodighed og er i stand til at bruge
sine øjne. Ellers må den utålmodige søge hjælp i den mappe med
fotografier og tegninger af kalkmalerierne, som menighedsrådet
planlægger at få fremstillet.
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Konserveringen og restaureringen af kalkmalerierne har strakt
sig over mere end 30 år siden
Nationalmuseet i begyndelsen af
1980érne afdækkede hvælvingen.
Siden da har en række af uheldige
omstændigheder medvirket til
at kalkmalerierne var ved at gå
til grunde. Kirkegængerne måtte
derfor i en årrække frem til 2012
finde sig i at der stod opført et
stort klimakammer midt i kirken,
der skulle forhindre at opvarmningen i vinterhalvåret fik malerierne
til at helt at forsvinde.
Først med et millionbeløb fra
Augustinus Fonden er det lykkedes at redde de stærkt truede

malerier. De mange år, hvor kalkmalerierne var udsat for opvarmning, har dog sat sine tydelige
spor på tilstanden. Det meget
omfattende og tålmodige konserveringsarbejde, der startede i 2011
har indtil videre strakt sig over
mere end 5.000 timer. Ledende
konservator Peder Bøllingtoft fra
Nordisk Konservering holder den
5. november kl. 19.30 – 21.00 et
foredrag i præstegården i Rørby,
hvor han vil fortælle om kalkmalerierne, og det unikke arbejde med
at redde den enestående kulturskat.
			
Konservator Peder Bøllingtoft,
Nordisk Konservering

Nyt kor i Hvidebæk Pastorat
Kirkerne i Hvidebæk Pastorat er gået sammen
om at etablere et voksenkor med opstart i januar
2014.
Koret vil komme vidt omkring i
det musikalske univers og synge
alt fra salmer og højskolesange
til pop/rock, jazz, soul og gospel.
Vi skal synge sange og salmer i
flerstemmige
arrangementer.
Niveauet vil være tilpasset deltagernes forudsætninger, så der

både er plads til udfordring og til
at have det sjovt med at synge.
Vi vil varme op med puls- og rytmeøvelser og træne deltagernes
stemmer vha. teknikker fra Komplet Sangteknik. Nodekendskab
vil ikke være en forudsætning for
at melde sig til koret. Det kræver
kun, at man er 16+, har lyst til at
udvikle sin stemme samt musikalitet, og lade sig rive med sammen
med andre sangglade. Koret vil
deltage i et antal gudstjenester

i løbet af kirkeåret, ligesom det
også forventes, at vi har min. 1-2
koncerter årligt.
Koret vil øve hver anden tirsdag
kl. 19.00- 21.30.
Yderligere information om opstart, tidspunkt samt sted følger senere. Det er muligt at
tilmelde sig koret og/eller få
yderligere information ved henvendelse til dirigent Lene Kornbech Grell på 51 36 56 03 eller mail
lene@kornbechmusik.dk

Hvidebæk Pastorat
– på messen i Hvidebæk Hallen
Den 1. september 2013 – var
vi med på forenings- og
erhvervsmessen i Hvidebæk hallen.
Alle foreninger og erhvervsdrivende fra den gl. Hvidebæk
kommune var indbudt til messe
i Hvidebæk Hallen søndag den 1.
september, så her kunne du selv-

følgelig også finde egnens største
”forening” – repræsenteret ved
en stand for Hvidebæk pastorat.
Vi holdt en gudstjeneste kort efter åbning af messen og fik i øvrigt talt med et hav af mennesker
– også om alt det vi laver i vore
smukke kirker.
Billederne er lånt af Nordvestnyt.

Høst- & Æblefest
– i Ubby 2013
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Arrangementer

Hvidebækaften
– Kierkegaard kommer til byen - og møder mennesket i tiden
Tirsdag den 29. oktober
2013 kl. 19.00 i Ubby Forsamlingshus.
I anledning af 200 året for forfatter og teolog Søren Kierkegaards
fødsel kan man denne aften opleve, hvordan cand. theol. Charlotte Flensborg og skuespiller
Kjeld Høegh gør Kierkegaards

tanker levende og nutidige i et
dialektisk foredrag om mennesket i tiden og filosoffen til alle
tider.

måde så alle kan være med.
Efter forestillingen er der plads
til spørgsmål og kommentarer
fra publikum.

Fortællingen sker gennem to
mennesker, Marie og Søren,
der mødes i en dialog om tilværelsens væsentlige spørgsmål.
Kierkegaard formidles på en

Glæd jer til en spændende, underholdende og tankevækkende aften.

En aften med…
– biskop Steen Skovsgaard
Onsdag den 19. marts 2014
kl. 19.00 kommer Biskop Steen
Skovsgaard i Ubby forsamlingshus og fortæller om sin tid som
sognepræst i Brabrand og vejen
til bispekåben.
Nærmere information følger i næste kirkeblad.
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Løvfaldstur ud i det blå

Den årlige sogneudflugt, arrangeret af Rørby og
Værslev menighedsråd, finder sted onsdag den
30. oktober. Bussen afgår fra Rørby kirkes parkeringsplads kl. 13.00 med opsamling ved Værslev
kirke kl. 13.15.
Tilmeldingsfristen var 19. oktober, men ring evt. til
Kathrine Møller, 5950 4120, og hør, om der er mulighed for at komme med på afbud.

Spil Dansk Dagen

Husk også Spil Dansk dagen i Store Fuglede kirke
torsdag den 31. oktober kl. 19.00. Sognepræst Peter Michaelsen, organist Henrik Hohle Hansen og kirkesangerne Birthe Vibeke Andersen, Elizabeth Wilstrup og Lene Kornbech Grell medvirker
ved dette arrangement. Desuden medvirker Lenes
kor.
Kom og syng danske salmer og sange denne efterårsaften.

Sogneaften i Rørby præstegård
Tirsdag den 5. november kl.19.30
Konservator Peder Bøllingtoft, som lige nu er i
gang med at restaurere kalkmalerierne i Rørby
kirke, fortæller om de helt unikke kalkmalerier og
arbejdet med at bevare dem for eftertiden. Se andet sted i kirkebladet.

Sogneeftermiddage i Ubby
Torsdag den 28. november kl. 14.00
I Kirkens Tårnrum: Musik og sang med tilhørende fortællinger ved Dorethe Lauritsen og Karen Margrethe Gammelby.
Menighedsrådet vil servere eftermiddagskaffe,
gløgg og æbleskiver, som optakt til julens komme.
Torsdag den 20. februar 2014 kl. 14.00.
I Kirkens Tårnrum: Fortællinger og billeder
af Ubby’s historie ved Jens Birk Kristoffersen fra
Lokalhistorisk arkiv i Ubby.

Ældremøder
i Store Fuglede ”graverhus”
Torsdag den 14. november kl. 14.30
Peter Hermann kommer og fortæller om Kalundborg Bryghus og viser billeder derfra. Bryggeriet
lukkede i 1960 (se Kalundborg lokalarkiv)
Torsdag den 12. december kl. 14.30
Synger vi traditionen tro julen ind. Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi julehygger og synger
en masse julesalmer.
En lille gave til 20 kr. bedes medbragt.
Torsdag den 9. januar 2014 kl. 14.30
Else Marie Dybdal Nielsen kommer og fortæller.

Arrangementer fortsættes side 10
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Gudstjenester – i Hvidebæk Pastorat

Dato	Sønd.	Rørby	Værslev	S

November							
03-11-13
Alle Helgens dag
17.00 - kgh		
10-11-13
24. s. e. trin	  9.00 - kgh
10.30 - kgh		
17-11-13
25. s. e. trin
10.30 - pmi	  9.00 - pmi
24-11-13
s. s. i kirkeåret		  9.00 - kgh	 

December							
01-12-13
1. s. i advent
10.30 - pmi		
				
08-12-13
2. s. i advent		
10.30 - maki	 
							
15-12-13
3. s. i advent	  9.00 - maki				
						
22-12-13
4. s. i advent
16.30 - pmi 			
		
musikgudstj.						
24-12-13
Juleaften
13.45 - pmi
15.00 - pmi
25-12-13
juledag		
10.30 - pmi			
26-12-13
2. juledag	  9.00 - maki					
29-12-13
julesøndag		  9.00 - kgh
JANUAR
01-01-14
05-01-14
12-01-14
19-01-14
26-01-14

Nytårsdag				
Hellig 3 konger
10.30 - pmi		 
1. s. e. H. 3 k.	  9.00 - kgh
10.30 - kgh		
2. s. e. H. 3 k.		  9.00 - maki
3. s. e. H. 3 k.
10.30 - pmi 	  9.00 - pmi	 

Februar							
02-02-14
4. s. e. H. 3 k.	  9.00 - maki				
							
09-02-14
Sidste s. e. H. 3 k.		
10.30 - pmi	 
16-02-14
Septuagesima
10.30 - pmi	  9.00 - kgh			 
23-02-14
seksagesima	  9.00 - kgh
10.30 - kgh
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kgh:
maki:
pmi:

Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen
Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup		
Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen		

	St. Fuglede	Ll. Fuglede

Jorløse	Ubby

							
19.00 - maki
17.00 - maki		
19.00 - kgh
		
10.30 - maki	  9.00 - maki		
10-30 - maki			
9.00 - maki
	  9.00 - pmi		
10.30 - pmi
10.30 - kgh

							
14.00 - maki		
9.00 - pmi
familiegudstj.				
	  9.00 - maki			
14.00 - kgh
							familiegudstj.
				
14.00 - kgh
10.30 - maki
						 fam. og juletræ		
			
10.30 - pmi		
						
16.30 - maki
14.00 - maki
15.15 - maki
16.15 - kgh
			
9.00 - pmi		
					
10-30 - maki
10.30 - kgh				

				
14.00 - kgh		
16.00 - kgh
		  9.00 - maki		
10.30 - maki	  9.00 - pmi
		
10.30 - pmi	  9.00 - pmi		
10.30 - kgh		  9.00 - kgh
10.30 - maki
	  9.00 - kgh			
10.30 - kgh

							
				
10.30 - maki
17.00 - kgh
							Spaghettigudstj.
	  9.00 - maki
10.30 - maki		  9.00 - pmi
			  9.00 - pmi
10.30 - kgh
10.30 - maki		  9.00 - maki		
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Sigfred
Pedersen

Ældremøder
i Store Fuglede
”graverhus”

Torsdag den 13. februar 2014 kl. 14.30
Yelva og Gert Bjørndal-Mølgaard har på baggrund
af en mangeårig interesse for vor store fædrelandsdigter Sigfred Pedersen sammensat hovedpunkterne i hans begivenhedsrige liv og digtning
til et medrivende foredrag.
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.

På ski i et af verdens mest
øde områder
– krydsning af islandsisen 2013
Onsdag den 27. november kl. 19.30
i Rørby Præstegård.
Denne aften får vi besøg af Anne Marie Dahler-Larsen, som fortæller følgende om sit foredrag:
”I starten af april tog jeg sammen med 9 andre eventyrlystne mænd og kvinder til Grønland for at krydse
Indlandsisen på ski på en ekspedition, ledet af den
tidligere Siriusmand og jægersoldat Erik B. Jørgen-

10

Sogneaftner
i Rørby Præstegård

sen. Vi startede i punkt 66, øst for Kangerlussuaq,
den 10. april. 35 dage senere afsluttede vi det hårdeste, smukkeste, vildeste, hvideste, stormfulde eventyr, og gik ned til Isortoq på østkysten af Grønland.
Vi var forsinket af sygdom, masser af storme, whiteout og dyb sne, og gik den sidste dag næsten 70 km
– 29 timer i træk – på lidt havregryn, kiksekrummer
og koldt vand. Vi kom i mål – udmattede, men stolte
– og et vidunderligt eventyr rigere.”

De store linjer og de mange stemmer

Onsdag den 22. januar kl. 19.30 i Rørby Præstegaard.
Bibelen er kristnes helligbog og en bog, der har sat
sig spor i vores kultur.
Når man går i gang med at bruge den, opdager
man, at det er en bog med det hele: De store linjer og de mange stemmer. Det er udgangspunktet
for En indføring i Bibelen (Det Danske Bibelselskab
2010), som Gertrud Yde Iversen og Kirsten Nielsen
har skrevet. Bogen er et tilbud til enhver, som vil
vide mere om Bibelen: Hvad er det, man får i hånden, hvis er den, hvad indeholder den, og hvordan
læser man den? På denne sogneaften vil seminarielærer Gertrud Yde Iversen, Løgumkloster, tage
nogle af bogens spørgsmål op under overskriften:
De store linjer, de mange stemmer. For Bibelen
trækker ikke blot linjer fra Det Gamle Testamente
op i Det Nye Testamente, den tilbyder også mange
forskellige måder at tale og tænke om det med
Gud og os.

Filmaften i ”Gavlen” – på gården ved siden af værslev kirke

Torsdag den 20. februar kl. 18.00
Traditionen tro ser vi en god film sammen og spiser
en middag sammen inden. Denne gang skal vi se
filmen Marie Krøyer, instrueret af Bille August.
Filmen har fået mange rosende ord med på vejen, f.eks.: ”hjerteskærende drama fortalt med
stor omhu for detaljen, i roligt nordisk tempo, stor
fortælleglæde og som sædvanlig ypperlig personinstruktion.” Tilmelding til Steen på tlf.: 24 60 33 03
eller Torben på tlf.: 24 98 70 60.

Markando.

…Musikken
er en blanding
af danske folkesange og salmer
og argentisk
musik…

Koncerter

Torsdag den 14. november kl. 19.00
I Lille Fuglede Kirke er der foredragskoncert med
gruppen Markando.

Sognepræst Lene Wadskær.

Sjælesorg og tatoveringer

Onsdag den 26. februar kl. 19.30 I rørby Præstegaard.
Sognepræst Lene Wadskær er præst i Søværnet
(orlogspræst). Hun fortæller om sin udsendelse
med fregatten Iver Huitfeldt i Det Indiske Ocean
fra januar til maj 2013.
Præsten bruger ord, søfolk bruger billeder og symboler, tatoveret på kroppen, men vi snakker om
det samme: tro, håb og kærlighed.

Emnet for arrangementet er danskere i Argentina,
hvor der som foredrag iblandet musik fortælles om
den danske immigration til Argentina og det danske samfund i Argentina med paralleller til mindretalssamfund i Danmark. Musikken er en blanding af
danske folkesange og salmer og argentinsk musik,
bl.a. Missa Criolla.
Koncerten forløber i 2 halvdele, hvor den ene halvdel er foredragsarrangementet med musikindlæg,
og anden halvdel er ren koncert, hvor årets konfirmander medvirker.
I kan læse mere om gruppen Markando og høre musikeksempler på www.markando.dk
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Se også
http://trioklezmer.dk
for en smagsprøve og
mere information.

Koncert med trio klezmer
– i Ubby kirke
Onsdag den 20. november kl. 19.00
Vi fylder kirkerummet med musik af både højstemt
og livfuld karakter, lover trioen!
Programmet spænder lige fra indfølte ballader til
medrivende festmusik. Alle livets sider er repræsenteret, når Trio Klezmer spiller kirkekoncert. I
dagens Danmark er der en markant stigende interesse for klezmer, som er en folkemusikstil, der har
sine oprindelige rødder helt tilbage i det oldgamle
Israel.

Trio Klezmer har både traditionen og fornyelsen
med, og dette kan være en af årsagerne til, at trioen ved mange tidligere kirkekoncerter har vist sig
at passe rigtig godt ind i denne sammenhæng.
Trioen tilhører da også eliten blandt genrens udøvere – ikke kun målt efter danske forhold, men
også på internationalt plan.
Det er gratis, og vi byder på en lille forfriskning efter
koncerten.

Tolstrup koret

Tirsdag den 3. december kl. 19.30
I Store Fuglede Kirke kommer Tolstrup Koret traditionen tro og afholder julekoncert for os.
Julekoncerten består af en afdeling med traditionelle danske julesalmer og –sange. En anden afdeling består af engelske værker med overraskende
udfordringer for både korsangerne og publikum.
Undervejs bliver der sunget fællessalmer. Julekoncerten bliver sluttet af med Ingemanns kendte og
dejlige julesalme ”Dejlig er jorden”.

Efter koncerten er alle inviteret over i forsamlingshuset, hvor der serveres kaffe og æbleskiver.
Tolstrup Koret kommer med over i forsamlingshuset, hvor vi får mulighed for at synge sammen
med dem.
Kom til en hyggelig aften.
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Meer Musik

Meer Musik

Onsdag den 11. december kl. 19.00
I Lille Fuglede Kirke er der julekoncert med Meer
Musik. Kammerkoret Meer Musik kommer og afholder en spændende julekoncert med et bredt
repertoire af julemusik og sange fra ind- og udland.
Kom til en spændende koncert.

Allehelgen 2013

den 3. november kl. 17.00
i Lille Fuglede Kirke & Rørby Kirke og kl. 19.00 i Ubby
Kirke og 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 med fakler/lys og navne på dem, der er døde i årets løb, vil blive oplæst
ved en smuk mindehøjtidelighed. Du vil også selv
få mulighed for at tænde lys.

1. søndag i advent

den, og vi danser om juletræet, får æbleskiver og
godteposer.
Det koster et stykke juletræspynt at være med.

2. søndag i advent

Søndag den 8. december kl. 14.00 i Ubby kirke
Også i år vil vi sammen med årets konfirmander
indbyde til en festlig jule-familiegudstjeneste i
Ubby kirke. Gudstjenesten vil både være en lejlighed til at øve sig på julens salmer, men vil selvfølgelig også indeholde overraskelser ved de unge
mennesker.
Så sæt kryds i kalenderen til en helt speciel gudstjeneste for hele familien!

3. søndag i advent

Søndag den 15. december kl. 14.00
i Jorløse kirke.
En festlig Julegudstjeneste for små og store i Jorløse Kirke. Efter gudstjenesten går vi over i Jorløse
forsamlingshus til juletræsfest.

Søndag den 1. december kl. 14.00
Vi holder familiegudstjeneste i Store Fuglede Kirke, hvor årets konfirmander og minikonfirmander
medvirker. Gudstjenesten er ved sognepræst Marianne Kistrup.

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.

Efter gudstjenesten går vi over i Store Fuglede forsamlingshus til juletræsfest. Her kommer juleman-

Alle er velkomne

- Entré er et stykke julepynt!

13

Spaghettigudstjeneste

ved Kyndelmisse den 2. den februar
kl. 17.00 i Ubby kirke.
Kom til en stemningsfuld gudstjeneste for hele
familien og måske specielt børnene. Kyndelmisse er en gammel ”lysfest” – hvor man bar lys ind
i kirken – og på denne mørke årstid vil vi selvfølgelig også sørge for varme og masser af stearinlys i vores kirke. Det hele slutter med en stor og
hyggelig fællesspisning midt i vor smukke kirke!
Det er gratis at deltage, og det kræver ikke tilmelding, og der skal ikke vaskes op.
Denne gudstjeneste er optakten til tilbagevendende spaghettigudstjenester i Ubby Kirke.

Fastelavn

…i kirken og tøndeslagning på torvet
i Ubby.
I samarbejde med FDF Ubby inviterer vi til Fastelavnsgudstjeneste søndag den 2. marts kl. 10.30
i Ubby kirke.

4. søndag i advent

Søndag den 22. december kl. 16.30 i Rørby
Kirke holdes der julemusikgudstjeneste, hvor
operasanger Berit Paludan, organist Henrik Hole
Hansen og sognepræst Peter Michaelsen medvirker.

Gudstjenester juleaften

Rørby Kirke...............................................
Lille Fuglede Kirke ...................................
Værslev 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 2014 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.
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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 på torvet i Ubby ved Fakta og Brugsen
– hvor vi vil gå i procession til efter gudstjenesten.
Alle er velkomne

Fastelavn i Jorløse Kirke

Fastelavn, søndag den 2. marts 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.

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.
Aftenerne er bygget op omkring en udvalgt Taizésang, samt på samtale ud fra enkle terapeutiske afklaringsspørgsmål, som du kan vælge at lade være
optakt til bønnen og sangen. En oplagt mulighed
for at bruge sangen og bønnen på det der rører
sig i dit liv lige nu!
Aftenen ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen
og terapeut Pia Riddertoft.
Næste gang er mandag den 28. oktober
og 25. november – december aflyst
Alle er velkomne
– Menighedsrådet serverer kaffe, te og kage undervejs!

Sultkaravanen i Rørby

En dag i februar, som endnu ikke er fastlagt, bliver der et fællesarrangement
for konfirmandholdene i Hvidebæk pastorat.
”Sultkaravanen” kommer på besøg i Rørby præstegårds konfirmandstue. Karavanen er et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælps og Silkeborg Højskoles volontører. Den består af 4-5 unge,
der har været ude som frivillige og har mødt folk,
der lever med sulten tæt inde på livet. Samtidig har
de boet hos Folkekirkens Nødhjælps lokale partnere og medarbejdere og fået indblik i, hvordan
de arbejder på at afhjælpe sulten blandt verdens
fattige. De unge har været i Malawi og Uganda i
Afrika og laver under besøget i præstegården et
oplæg med billeder og fortællinger. Her kan konfirmanderne få testet deres viden om sult. Derefter
vil der være forskellige aktiviteter for konfirmanderne i mindre grupper.
Besøget afsluttes med en ungdomsgudstjeneste
i Rørby kirke, som alle er velkomne til at deltage i.
(Man vil kunne finde tidspunktet på
www.hvidebaekpastorat.dk).

Sogneindsamling 2014

Søndag den 9. marts har Hvidebæk pastorat og Folkekirkens Nødhjælp brug
for frivillige indsamlere til kampen
mod sult.
En af de helt store udfordringer i verden er sult.
870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult
og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko.
Samtidig forstærker sult andre sygdomme, f.eks.
hiv/aids.
De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: sidste
år samlede 20.000 indsamlere godt 15 mio. kroner
ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.
Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler den 9.
marts 2014 hos indsamlingsleder Michael Rasmussen
på tlf. 31 39 71 84 eller e-mail mr@fdf.dk

Tema-aftener i kirken

Jævnligt vil vi byde på en temaaften i
Ubby kirke.
Vi har efterhånden været igennem mange forskellige temaer – temaer som alle omhandler det at
være menneske og de udfordringer, der er ved
det. Det er så her vi med både teologien og terapien byder ind – med stof til eftertanke og praksis
– opmuntring og øvelse – refleksion og meditation
– en anden måde at være i kirke på.
Aftenerne ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen
& terapeut Pia Riddertoft.
Hold øje med hjemmesiderne: www.hvidebækpastorat.dk og www.ubbykirke.dk , i lokalaviserne og
med opslag i lokalområdet.

GUDSTJENESTER PÅ
Enggården

Tirsdag den 12. november
Søndag den 22. december
Tirsdag den 14. januar
Tirsdag den 11. februar

kl. 14.00 Maki
kl. 14.00 pmi
kl. 14.00 kgh
kl. 14.00 maki
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Praktiske
Oplysninger
Pastoratets præster

Fælles kirkebil til
pastoratets gudstjenester
& arrangementer

Marianne Kistrup
Sønderborgvej 3
4200 Slagelse

- for dig som har brug for hjælp til transporten

Træffes pr. telefon 6030 8005 eller 5959
8008 bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.

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
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
PETER MICHAELSEN
Møllevangen 1B, Rørby
4400 Kalundborg
Træffes pr. telefon 5950 4055 eller på
5115 8849 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. 25 32 52 26
(mandag = fridag).
Deadline for næste kirkeblad: 20. januar 2013

