HVIDEBÆK PASTORAT
JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE

KIRKEBLAD
MARTS – APRIL – MAJ – JUNI 2014

Se forårets spændende arrangementer i bladet…
- Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 4

KRISTI
HIMMELFARTSDAG

JEG HAR BLANDT MINE KONFIRMANDER ÉN, JEG KALDER
FOR ”SPØRGE JØRGEN”, FORDI HAN SPØR OG SPØR.
Det er altid dejligt, at konfirmander viser interesse for
undervisningen, men for meget fordærver også. Da vi gennemgik kirkeåret og var nået
til Kristi Himmelfartsdag, kom
det helt uundgåelige spørgsmål: ”Hvad betyder Kristi Himmelfartsdag?”. Det er et godt
spørgsmål, men desværre var
der ikke én, der vidste, hvad Kristi Himmelfartsdag var.
Det er måske ikke så underligt,
fordi Kristi Himmelfartsdag har
lidt samme skæbne som mange
andre af vore helligdage. Tag
for eksempel St. Bededag eller
pinsen, som lige så stille er gledet ud af folks bevidsthed og
tilbage står kun en fridag.
Kristi Himmelfartsdag hører
til i rækken af bevægelige helligdage. Den beregnes ud fra,
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hvornår påsken falder. Den fejres altid på en torsdag, så den
kommer til at ligge nøjagtig 40
dage efter påsken. Den kan derfor falde så tidligt som 30. april
og så sent som 3. juni.
Da kristendommen kom til
Europa forsøgte man at tilpasse helligdage med de folkelige
fester, for på den måde at få
folk til bedre at acceptere kristendommen.
De folkelige fester var ikke sådan at udkonkurrere, så man
gjorde, som man stadig i dag
gør: ”If you can’t beat them,
join them”, og på den måde
slog kristendommen og Kristi
Himmelfartsdag an.
For et stykke tid siden kunne
man læse i Kristeligt Dagblad,
at Andrew Dow, en anglikansk
præst, foreslog at lade påsken
falde på samme dag hvert år.
Han begrundede forslaget
med, at forårsferien – ”påsken”
kunne gøre moderne mennesker forvirrede.
Allerede navnet ”Kristi Him-

melfart” mere end antyder,
hvad det er, vi fejrer på denne
dag. Tre dage efter korsfæstelsen stod Jesus påskemorgen
op af graven, og i 40 dage viste
Jesus sig ved mange forskellige
lejligheder for disciplene. Han
fortalte dem om Guds rige, og
gjorde dem klar til deres apostelopgave, så de kunne gå ud
i verden og sprede evangeliet.
På Kristi Himmelfartsdag steg
han til himmels for at sidde ved
Gud Faders højre hånd, som det
hedder i trosbekendelsen. Hans
opgave var gjort færdig.
Vi har alle hørt ordene til disciplene: ”Mig er givet al magt
i himlen og på jorden. Gå derfor
hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.” Ordene kender
vi fra dåbsbefalingen, sådan
som de lyder hver eneste gang,
vi har dåb.
Sognepræst Marianne Kistrup

NYT KOR I HVIDEBÆK PASTORAT
DET NYE KOR VAR EN STOR SUCCES MED HELE 34 MENNESKER TIL DEN FØRSTE KORAFTEN.
FOLK I ALLE ALDERSGRUPPER ER MØDT OP.
Koret øver tirsdage i lige uger kl. 19.00 – 21.30 i Ubby Kirke.

BØRNEKORET I UBBY KIRKE
– søger nye medlemmer
VI MØDES HVER ONSDAG KL.
15.30 – 16.30 I UBBY KIRKE.

Koret har i mange år underholdt
ved forskellige arrangementer.
Er du også interesseret kan du

kontakte Erik Roved på
tlf. 20 72 19 99 eller
mail: bodil@roved.dk
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ARRANGEMENTER

Februar
SJÆLESORG OG TATOVERINGER
ONSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 19.30 I RØRBY
PRÆSTEGÅRD
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.
Sognepræst Lene Wadskær.

UNGDOMSGUDSTJENESTE
– I RØRBY KIRKE
TORSDAG DEN 27. FEBRUAR KL 12.30.
Her afholdes der ungdomsgudstjeneste i forbindelse med Sultkaravanens besøg hos konfirmanderne i Rørby Præstegård samme dag.
Alle er velkomne.
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Marts

Foto: Mikkel Østergaard

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

– I UBBY KIRKE SØNDAG DEN 2. MARTS
KL. 10.30 I SAMARBEJDE MED FDF
Kirken byder velkommen til en anderledes gudstjeneste for hele familien – vi vil gerne se jer
udklædte og klar til fest og leg. Lige efter gudstjenesten vil vi gå i procession ned til Torvet ved
Brugsen i Ubby, hvor hele byens tøndeslagning og
fastelavnslege vil foregå.
Tag venner og familie med – vi ses i kirken!

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

– I JORLØSE KIRKE SØNDAG DEN 2. MARTS
KL. 10.30
Vi begynder med en børnegudstjeneste for hele
familien i Jorløse Kirke kl. 10.30 ved sognepræst
Marianne Kistrup. Her er alle velkommen - udklædte såvel som ikke udklædte. Herefter går vi
over i Forsamlingshuset og slår katten af tønden
og hygger os.
Det koster 25 kr. at deltage i arrangementet i Forsamlingshuset

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

– I VÆRSLEV KIRKE SØNDAG
DEN 2. MARTS KL. 13.00
Vi mødes i Værslev Kirke
kl. 13.00 til en børnegudstjeneste for både store
og små ved sognepræst
Marianne Kistrup. Man
må gerne komme udklædt. Ved gudstjenesten
deltager fløjtespiller Max
R. Hansen. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og
hygge.

LANDSINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP DEN 9. MARTS 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.
For at støtte det langsigtede arbejde og vise, at
det virkelig nytter noget, er der i år fokus på Etiopien, hvor man for 30 år siden havde den værste
sultkatastrofe i nyere tid. 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 mail: mr@fdf.dk.
Vi mødes Enggårdsvej 1B kl. 11.30 for udlevering
af ruter. Vi satser på ruter både i Rørby og Ubby.
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TEMA-AFTEN OM FRIHED
– Tirsdag den 11. marts kl. 19.00 i Ubby kirke
VI FORTSÆTTER RÆKKEN AF
TEMA-AFTENER I KIRKEN. DENNE GANG ER TEMAET FRIHED
– FOR HVAD ER FRIHED?
Mange har en følelse af, at friheden er noget, vi vil opnå, hvis
bare vi havde flere penge, arbejdede mindre, kunne slippe
af med noget/nogle. Men er
det virkelig sandheden? Eller er
frihed mere en tilstand – noget

der har med vores tanker og følelser at gøre? Sætter vore tanker og følelser os fri, eller føler
vi os bundet og tynget af mørke
tanker og følelser? Kan vi gøre
noget ved det?
Friheden indenfor teologien har
altid været et af de mest omdiskuterede emner. For er vi overhovedet frie? Er frihed ikke altid
bundet til noget bestemt? Fri til

at arbejde, elske, hade, leve og
dø. Hvad er frihed? - Jesus lovede
at han ville sætte fangerne og de
undertrykte fri (Luk 4,18) – hvad
kan det betyde for os i dag?
Kom og vær med til en aften
hvor vi udforsker friheden –
både ud fra en praktisk terapeutisk vinkel ved Pia Riddertoft og
ud fra bibel og teologi ved sognepræst Kim Gilling Hansen.

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
– Onsdag den 12. marts kl. 17.00 i Ubby Kirke
SÅ ER DER IGEN SPAGHETTI
GUDSTJENESTE PÅ BØRNENES PRÆMISSER.

Tag hele familien med og slip for
at lave mad og ikke mindst opvasken.

Vi holder en lille gudstjeneste på
ca. 25 minutter, hvorefter vi spiser – ja – spaghetti.

Gudstjenesten er ved sognepræst
Marianne Kistrup.
Arrangementet er gratis.

FRA SØMAND

TIL BORGMESTER
TORSDAG DEN 13. MARTS
KL. 14.30 I STORE FUGLEDE
”GRAVERHUS”
Forhenværende borgmester
i Kalundborg Tommy Dinesen
kommer og fortæller om “Fra
sømand til borgmester”.
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.
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BONDEMESSE I VÆRSLEV KIRKE
– Søndag den 16. marts kl. 19.00
VÆRSLEV KIRKE DANNER RAMMEN OM EN ”BONDEMESSE”.
Bondemessen er en gudstjeneste bygget over sognefoged Lars
Nielsens dagbog fra o.1790. Han
virkede i Staunsholt i Farum sogn.
Der læses stykker fra dagbogen
og ind imellem synges viser og salmer, skrevet af Jørgen Michael-

sen ud fra dagbogsteksterne. Viserne synges på nordsjællandske
folkedansemelodier.
Dagbogen forener på en meget
smuk måde praktiske bondeerfaringer fra dagliglivet med en fast
kristen tro og tillid til Gud.
Sognepræst Peter Michaelsen er
liturg. Desuden medvirker Jør-

gen Michaelsen, organist Birgit
Nordvig,
spillemandsorkestret
”De vestsjællændere” samt forsangere fra Hvidebæk pastorats
nye kor, som ledes af kirkesanger
Lene Kornbech Grell.
Efter bondemessen bliver der et
traktement i ”Gavlen”.

ISLAMS UDFORDRING TIL FOLKE KIRKEN
– Onsdag den 19. marts kl. 19.00 i Ubby Forsamlingshus
Steen Skovsgaard var i 26 år
sognepræst i Gellerup sogn v.
Århus, hvor ca. 2/3 er muslimer.
Det gav ham anledning til at
gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet mellem muslimer og kristne.

BISKOP STEEN SKOVSGAARD
HOLDER FOREDRAG MED TITLEN: ”ISLAMS UDFORDRING
TIL FOLKEKIRKEN”.

Nogle af disse er samlet i bøgerne: ”De fremmede har I altid hos
jer” og ”Kristendom og Islam”
og senest i bogen: ”Hvad kan du
tilbyde mig som muslim, præst?”
Steen Skovsgaard har – også ef-

ter han blev biskop – skrevet
flere artikler og kronikker om
aktuelle emner om mission og
forholdet mellem islam og kristendom.
I sit foredrag vil Steen Skovs–
gaard komme ind på den udfordring, som islam medfører for
dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng, samt redegøre for hvilke forskelle der
er imellem kristendom og islam.

SOGNEUDFLUGT

– Til Dragsholm Slot

TORSDAG DEN 20. MARTS:
SOGNEUDFLUGT TIL DRAGSHOLM SLOT.
Bus fra plejehjemmet Enggården kl. 12.50 og fra Ubby
præstegård kl. 13.00. Rundvisning på slottet, derefter
kaffe/te med kage i cafeen.
Tilmelding:
Gunver 25 79 53 92 eller Grete 30 23 28 48
inden den 13. marts.
Arrangementer fortsættes side 10
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GUDSTJENESTER – i Hvidebæk Pastorat
DATO

SØND.

RØRBY

VÆRSLEV

MARTS								
2. marts
Fastelavn		
13.00 - maki			
			Fastelavn			
9. marts
1. s. i fasten
10.30 - pmi		
12. marts
Onsdag						
							
16. marts
2. s. i fasten		
19.00 - pmi
			Bondemesse					
23. marts
3. s. i fasten
10.30 - kgh		
30. marts
Midfaste
9.00 - maki
10.30 - maki			

APRIL							
6. april
Mariæ bebudelsesdag
9.00 - kgh		
13. april
Palmesøndag
10.30 - maki
9.00 - maki
17. april
Skærtorsdag		
16.30 - maki
18. april
Langfredag				
20. april
Påskedag
9.00 - pmi		
21. april
2. påskedag
10.30 - kgh
9.00 - pmi			
27. april
1. s. e påske		
10.30 - kgh		

28. april
Mandag					
						
		
MAJ								
4. maj
2. s. e. påske
10.30 - pmi 		
Konfirmation
11. maj
3. s. e. påske		
10.30 - pmi			
Konfirmation
16. maj
Bededag
10.30 - kgh
9.00 - kgh
18. maj
4. s. e. påske
9.00 - kgh
10.30 - kgh			
25. maj
5. s. e. påske		
9.00 - maki
					
29. maj
Kristi Himmelfartsdag
10.30 - maki		

JUNI							
1. juni
6. s. e. påske		
9.00 - kgh		
8. juni
Pinsedag
9.00 - maki
10.30 - maki
9. juni
2. pinsedag
Fælles
i Amfiteatret
15. juni
Trinitatis		
9.00 - maki			
						
22. juni
1. s. e. trin.
9.00 - maki
Kirkeløb
29. juni
2. s. e. trin
10.30 - pmi		
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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		
		
Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

UBBY

								
			
10.30 - maki
10.30 - kgh
			Fastelavn
Fastelavn
9.00 - kgh		
9.00 - pmi
10.30 - kgh
						
17.00 - maki
							spaghettigudstj.
10.30 - maki		
9.00 - maki		
					
9.00 - pmi
10.30 - pmi		
9.00 - kgh
			
10.30 - pmi
9.00 - pmi

							
9.00 - maki		
10.30 - maki
10.30 - kgh
10.30 - kgh		
19.00 - kgh		
19.30 - pmi				
				
14.00 - kgh liturgisk			
10.30 - maki		
9.00 - maki
10.30 - pmi
			
10.30 - pmi
9.00 - kgh
		
10.30 - maki		
9.00 - kgh
Konfirmation
					
19.30 - kgh		
						 Taizé gudstjeneste		

								
10.30 - maki				
Konfirmation
			
10.30 - maki
10.30 - kgh
Konfirmation
Konfirmation
9.00 - maki
10.30 - maki		
			
9.00 - pmi
10.30 - pmi
10.30 - maki
14.00 - Leonard Cohen gudstj.
10.30 - kgh
					 Ved Tommy Corfixen
Konfirmation
9.00 - kgh		
10.30 - kgh
9.00 - maki

							
		
10.30 - pmi
9.00 - pmi
10-30 - kgh
10.30 - pmi			
9.00 - pmi
i Bregninge
Fælles
i Amfiteatret
i Bregninge
			
14.00 - pmi
10.30 - maki
						 Friluftsgudstj. ved Madesø
og
pilgrimsvandring			
10.30 - kgh
14.00 - kgh		
9.00 - pmi		
					
Friluftsgudstj. i Birkelunden
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April
HVIDEBÆKS HISTORIE

TORSDAG DEN 10. APRIL KL. 14.30 I STORE
FUGLEDE ”GRAVERHUS”.
Kurt Johansen kommer og viser filmen “Billeder af
Hvidebæks historie”.
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.

PALMESØNDAG

Vi mødes til aftengudstjeneste i Jorløse Kirke søndag
den 13. april kl. 19.00, og efter gudstjenesten går vi
over i forsamlingshuset til kirkekaffe og hygge.
Alle er velkomne

SKÆRTORSDAG

– torsdag den 17. april kl. 16.30
i Værslev Kirke
Værslev Kirke holder gospelgudstjeneste med The
Gospel Family.
Efter gospelgudstjenesten går vi over i Værslev Forsamlingshus, hvor menighedsrådet serverer stegt
lammekølle.
Alle er velkomne.

SKÆRTORSDAG

I STORE FUGLEDE KIRKE TORSDAG DEN
17. APRIL KL. 18.00
Vi begynder med fællesspisning kl. 18.00. Pris 60
kr. pr. person. Tilmelding til Annelise på tlf. 28 95
08 60 senest den 7. april.
Kl. 19.30 holder vi gudstjeneste, og efter gudstjenesten er der kirkekaffe i kirken.
Alle er velkomne

LITURGISK GUDSTJENESTE

rer vi i kirkerne, at Jesus blev korsfæstet, døde
og blev begravet. Det er derfor en sorgens dag i
kirken, hvor vi ikke har prædiken og nadver som
vi plejer, men i stedet læser tekster om Jesu lidelseshistorie i en stemningsfuld vekselvirkning med
salmesang og musik.

FORTÆLLING OM FUGLEDEGÅRD

TORSDAG DEN 24. APRIL

Henning Fougt fortæller om Fugledegård.
Mødested: Fugledegård kl. 14.00.

LANGFREDAG I LILLE FUGLEDE KIRKE

Der serveres kaffe/te med kage.

Fredag den 18. april kl. 14.00 holder Lille Fuglede
Kirke liturgisk gudstjeneste. Langfredag marke-

Ønskes kørelejlighed kontaktes
Jørgen Andresen 21 69 26 41.
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RETRÆTE I VÆRSLEV KIRKE

– LØRDAG DEN 26. APRIL FRA KL. 11.00 – CA. 17.00
Retræte betyder at trække sig tilbage. Det behøver ikke at være ensbetydende med, at man gemmer sig for verden og trækker sig væk i en længere
periode. Man kan også bare komme og finde ro,
pause og åndelig fordybelse i kirken!
Vi holder i anledning af påsketiden en endagsretræte i Værslev kirke med fokus på stilhed og meditation. Og lige overfor kirken ligger jo Værslevskoven med den dejligste lille skovsø omgivet af
træer og grønt, så hvad er mere oplagt end at
trække stikket ud og opsøge roen i kirken, i stille
andagt, meditation og bøn og i den smukke natur
lige ved døren.
Forløbet afrundes med højmesse i kirken dagen
efter: søndag den 27. april kl. 10.30.
Menighedsrådet vil byde på mad og drikke undervejs.
Retræteledere er sognepræst Kim Gilling Hansen &
terapeut Pia Riddertoft
Tilmelding ønskelig grundet maden på
telefon 59 59 51 10 senest den 21. april.

TAIZÉ –AFTENER

I JORLØSE KIRKE SIDSTE MANDAG I MÅNEDEN
OG TAIZÉ-GUDSTJENESTE DEN 28. APRIL
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 i
Frankrig – ofte tillempet det danske sprog.
Aftenerne er bygget op omkring en udvalgt Taizésang, samt på samtale ud fra tre enkle terapeutiske afklaringsspørgsmål, som du frit 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!
NB! Mandag den 28. april vil vi i anledning af påsketiden afholde en regulær Taizé-gudstjeneste i
stedet. Tidspunkt og sted er det samme. Hvad er
en Taizé-gudstjeneste? – Mindre snak – men kom
selv og se!
Aftenerne ledes af Sognepræst Kim Gilling Hansen
og terapeut Pia Riddertoft.
Alle er velkomne og menighedrådet byder på kaffe,
te og kage undervejs.

Maj
FORTÆLLING OM DEN HELLIGE SANKT
BERNADETTE FRA LOURDES…

TORSDAG DEN 8. MAJ KL. 14.30 I STORE FUGLEDE ”GRAVERHUS”.
Else Marie Dybdal kommer og fortæller om den
hellige Sankt Bernadette fra Lourdes og om sin
rejse til Lourdes i Frankrig,
Kirkebil 59 59 82 40 kan bestilles.
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søndag
den 25. maj
kl. 14.00

LEONARD COHEN GUDSTJENESTE

LEONARD COHEN
GUDSTJENESTE

– i LILLE FUGLEDE KIRKE SØNDAG den 25. MAJ KL 14.00
SØNDAG DEN 25. MAJ KL. 14.00 INVITERER VI
TIL LEONARD COHEN GUDSTJENESTE I LILLE
FUGLEDE KIRKE.

ning, der bringer det kristne budskab frem i de sange, vi så godt kender, men ikke altid lige forbinder
med den forkyndelse, der ligger i dem.

Præsten Tommy Corfixen og hustru, Ditte Corfix
en, akkompagneret af en pianist vil levere et brag
af en fortolkning af Cohens sange og tekster sat
sammen med bibelske tekster på smukkeste vis.

Indtrykket, der går igen ved gudstjenesten, er glæden ved sangene, og oplevelsen af at få dem ”ført
ind i kirken” og på en måde helliget, døbt eller bare
accepteret som det de er – en hyldest, et klagemål
eller et glædesråb til Herren. Som ved andre markeringer i kirken er der en glæde at trække med ud
i hverdagen, i livet.

Corfixen præsenterer den rigtige hæse Cohenstemme, så det bliver en meget følelsesfuld stem-

Juni

Lille Fuglede KIRKE

SØNDAG 25.maj KL 14

v. Præst Tommy T. Corfixen – Ditte Corfixen og band. Vi er
kunne invitere til en gudstjeneste med evigt aktuelle Leona
– Hallelujah, Suzanne, Dance me to the end of love m. fl.

FÆLLES “OPEN AIR” GUDSTJENESTE

– 2. pinsedag den 9. juni kl. 10.30 på Amfiteatret i Bregninge
PINSE RIMER PÅ SOMMER, FEST OG BLÅ HIMMEL – DET HÅBER VI SELVFØLGELIG OGSÅ AT
KUNNE BYDE PÅ 2. PINSEDAG PÅ AMFITEATRET
I BREGNINGE, HVOR VI IGEN I ÅR FEJRER FÆLLES PINSEGUDSTJENESTE MED SOGNENE I
HELE KALUNDBORG PROVSTI.

Vi får bl.a. lejlighed til at høre et bredt udpluk af egnens lokale kor, som vil forkæle vores ører, denne
gang også i en stor fælles opsætning.
Vi håber at få mulighed for at arrangere fælles spisning og picnic på stedet.
Hold øje med ugeaviserne når tiden nærmer sig!
Kørsel kan arrangeres via kirkebilen.
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SOMMERUDFLUGT

– Torsdag den 12. juni kl. 9.00

VI HOLDER VORES SÆDVANLIGE SOMMERUDFLUGT ”UD I DET BLÅ”.
Vi mødes ved Store Fuglede Kirke og tager til et
hemmeligt sted. Vi er hjemme ca. kl. 18.00. Det koster 100 kr.

Tilmelding:
Jette 59 29 40 14 eller
Solvejg 59 29 36 91 Tilmelding senest den 4. juni.
Alle er velkomne
Kirkebil kan bestilles
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KIRKELØB OG PILGRIMSVANDRING
– søndag den 22. juni…
VI STARTER MED GUDSTJENESTE I RØRBY KL.
9.00.
I samarbejde med Fuglede-IF arrangerer vi Kirkeløb og pilgrimsvandring.
Vi vil starte med en gudstjeneste i Rørby Kirke kl.
9.00, hvorefter løbet bliver skudt i gang, og pilgrimsvandringen begynder.
Løbet er et stafetløb eller en ½ maraton. Der startes fra Rørby Kirke. Parkering af biler sker ved
Rørby Skole/Hal.
Der skal løbes følgende rute:
Start Rørby Kirke på landevej til Værslev Kirke 4
km., derfra via Værslevstien til Klovby videre til
Ubby Kirke 6 km, fra Ubby Kirke på landevej til
Jorløse Kirke 6,2 km, fra Jorløse Kirke, via Ll. Fuglede Kirke til St. Fuglede Kirke 5,1 km. 21,3 km. i alt.
Der er tilmelding for et mindre beløb via Fuglede
IF (www.fuglede-if.dk) og selvfølgelig præmier til
de bedste!
Pilgrimsvandringen er for dem, der ikke lige er
bidt af hverken løb eller stafet, men stadig vil være
med på turen igennem vores smukke egn og har
lyst til at være pilgrim for en dag.

Pilgrimmen var jo den landflygtige, der i det fremmede søgte Gud og forsoning og ofte bar på frygtelige byrder af skyld og tvivl, som han håbede at
kunne efterlade i kærlige hænder undervejs! Vi vil
vandre fra Rørby Kirke til Værslev og herfra, for
dem der har energi til det, videre til Ubby Kirke
hvor vi slutter med en kort andagt. Herfra vil der
være mulighed for at køre enten tilbage til Rørby
eller videre til hele arrangementets fælles slut og
samlingspunkt i St. Fuglede.
Der vil være åbent i alle kirkerne, og i kirkerne vil
der blive serveret vand og frugt. Til halvmaratonløberne vil der være vandposter ved kirkerne.
Der bliver opstillet et fest-telt ved St. Fuglede
Kirke, hvor vi vil afslutte dagen på hyggelig manér
med en kort musikandagt i kirken efterfulgt af musik, grill og salg af øl, vand og pølser.
Arrangementet er stadig under planlægning, så
ændringer kan forekomme. Hold øje med ugeavisen, når tiden nærmer sig.
Busser vil hjælpe både pilgrimme og stafetløbere
med at finde frem og tilbage undervejs.

GUDSTJENESTER PÅ ENGGÅRDEN
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Tirsdag den 11. marts

kl. 14.00 ved Peter Michaelsen

Tirsdag den 8. april

kl. 14.00 ved Kim Gilling Hansen

Tirsdag den 13. maj

kl. 14.00 ved Peter Michaelsen

Tirsdag den 10. juni

kl. 14.00 ved Marianne Kistrup

KONFIRMATIONER
I LILLE FUGLEDE

KONFIRMERES DEN 27. APRIL:
Line Sofie Skovgaard Larsen 		
Cathrine Sørensen 			
Lucas Kirkeby Weywadt 			

I STORE FUGLEDE

KONFIRMERES DEN 4. MAJ:
Kevin Riise Jakobsen			
Michael Erland Capiral Brus Nelausen
Laura Høilund Skafte			
August Philip Smidth			
Freja Emilie Green Sødorf			
Magnus Lykke Vigsbo			

I RØRBY

KONFIRMERES 4. MAJ:
Mathias Holm Schneider Christensen
Nicki Brian Christensen
Kristian Frederiksen
Yasmin Enøe Boye Hansen
Daniel Popp Ryberg Høgh
Emil Thorsen Jacobsen
Oliver Emde Jensen
Tobias Pihl Jørgensen
Trine Helk Jørgensen
Jonas Wedberg Lorentsen
Nicoline Møller
Karoline Koefoed Petersen
Laura Dambæk Stensgaard Rasmussen

I UBBY KIRKE

KONFIRMERES DEN 11. MAJ 2014:
Casper Rønne
Cassandra Fobian Jensen
Katrine Lassen
Lærke Holm Junge
Mette Nielsen
Rasmus Arup
Theo Lange Lehmann
Tobias Keller Jørgensen
Wilma Ibsen

I VÆRSLEV

KONFIRMERES 11.MAJ:
Frederik Angantyr Bjørn Keldmann Poulsen
Kirstine Sofie Bonde Richard

I UBBY KIRKE

KONFIRMERES DEN 25. MAJ 2014:
Andreas Killian Smidt
Freja Henny Lemmer Lillienfryd
Johannes Moesgaard Jørgensen
Simon Grøn Lausten
Tobias Grøn Lausten
I ønskes rigtig hjertelig tillykke med
konfirmationen af sognepræsterne
Kim Gilling Hansen, Peter Michaelsen og
Marianne Kistrup

I JORLØSE KIRKE

KONFIRMERES DEN 11. MAJ
Anders Friis Nilesen			
Christian Friis Nielsen			
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PASTORATETS PRÆSTER
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
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, 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
For 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 er graverens fridag).
For Jorløse Kirke:
Jette Arnbo Nielsen
Tlf. 59 29 40 14 og 21 96 29 04
arnbo@mail.dk
Deadline for næste kirkeblad: 1. maj

