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PORTRÆT AF GRAVER, KLOKKER, GARTNER, KIRKETJENER,
RENGØRINGSASSISTENT OG ADMINISTRATIV BOGHOLDER…

KIRKEBLAD
JULI – AUGUST – SEPTEMBER – OKTOBER 2014

Se sommerens spændende arrangementer i bladet…
- Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 10

Serie:
FOLK OG KIRKE
I DE KOMMENDE KIRKEBLADE VIL VI GÅ TÆTTERE PÅ DE MENNESKER, DER HAR DERES DAGLIGE FÆRDEN I OG OMKRING SOGNETS KIRKER.
LÆS HER I FØRSTE AFSNIT OM GRAVER ANNETTE SOMMER JENSEN, DER DENNE SOMMER GÅR
PÅ PENSION EFTER NÆSTEN 35 ÅR VED ST. FUGLEDE KIRKE.

GRAVER VED ET TILFÆLDE

Af: Henriette Schultz

DET VAR EGENTLIGT IKKE MENINGEN, AT KIRKEGÅRDEN
VED ST. FUGLEDE KIRKE SKULLE FYLDE SÅ MEGET I DEN
UNGE ANNETTE SOMMER
JENSENS LIV. FOR PLANEN
VAR AT BLIVE HJEMMEGÅENDE HUSMOR, MEN VIRKELIGHEDEN VILLE NOGET ANDET.
Graver, klokker, gartner, kirketjener, rengøringsassistent og
administrativ bogholder. Kasketter er der nok af, og i snart
35 år har de på skift – og nogen
gange samtidigt – solidt siddet
på hovedet af St. Fugledes altmuligkvinde Annette Sommer
Jensen. De mange kasketter
skal imidlertid snart finde en ny
ejer, for efter et langt arbejdsliv med officiel titel som graver
ved sognets smukke kirke har
Annette Sommer Jensen valgt
at gå på pension. Nu vil hun i
stedet hellige sig hvervet som
fuldtidsbedstemor.
”Folk spørger: Hvad skal du
nu? Men jeg har jo fire dejlige
børnebørn, så dem skal jeg da
passe. Det forstår folk, der selv
har børnebørn, godt”, siger den
driftige graver, der allerede har
planlagt andre gøremål til sit
otium. Udover at passe bør-
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nebørn skal hun gå til engelsk,
istandsætte hjemmets gæsteværelse og lære at computerbehandle familiens digitale billeder.

NÅR ARBEJDE OG FRITID
SMELTER SAMMEN

Billeder hænger der ikke i køkkenet her i huset ved siden af
kirken. Til gengæld er rummet
fyldt med musik og duften af
nylavet kaffe. En potteplante
med røde pelargonier pryder
vindueskarmen. Skabenes træfarvede elementer understreger det jordnære og gør sammen med et lille bord og nogle
fine stole, at her føles hjemligt
og hyggeligt at være. At stedet udstråler noget personligt
har en ganske enkel forklaring.
For bygningen, der nu huser en
konfirmandstue og graverkontoret, var fra 1975 og 12 år frem
Annette Sommer Jensens private familiebolig.
”Jeg var 26 år, da vi flyttede ind.
Vi skulle intet give i husleje, men
jeg fik af vide, at så kunne jeg jo
overtage efter den gamle graver Svend. Det var jeg nu ikke
interesseret i. Have og blomster sagde mig ingenting, og så

var jeg holdt op med at arbejde,
fordi jeg selv ville passe mine
børn”, fortæller Annette Sommer Jensen.
Den tidligere graver vidste imidlertid nok, hvad han gjorde, for
efter nogle år, hvor Annette
Sommer Jensen hjalp til blandt
andet som afløser i ferieperioder, valgte hun alligevel at sige
ja til jobbet.
”Jeg fandt jo langsomt ud af,
hvor fantastisk arbejdet som
graver var. Jeg elsker at gå ude,
når solen skinner, og regner det,
så tager jeg bare regntøj på”, siger Annette Sommer Jensen og
tilføjer, at skulle hun gøre noget
om, ville hun nok gerne have
suppleret med en uddannelse
som anlægsgartner.

ET GODT NABOSKAB

Kom sol, kom regn – uagtet
vejret er der smil at finde på
St. Fugledes kirkegård. Det har
byens naboer også nydt
godt af.

”…ARBEJDET HAR ALTID FYLDT MEGET I
MIT LIV, MEN MINE BØRN VIDSTE JO ALTID,
AT DE KUNNE FINDE MIG VED KIRKEN…”.

For selv om Annette Sommer
Jensen igennem rigtigt mange
år ingen daglige kolleger har
haft på sin arbejdsplads, så har
hun ikke følt sig alene.
”Vores gamle nabo Gunnar kom
her troligt hver dag klokken
halv ti og fik morgenkaffe sam-

men med præsten og mig. Han
var god at snakke med, så det
var et savn, da han døde for to
år siden”.
Det gode forhold til folk i byen
fik en vigtig betydning en dag
for tre år siden, da Annette

Sommer Jensen kom til skade
under arbejdet med en nyindkøbt løvsuger.
”Jeg skulle ind på en lille smal
sti, men måtte bakke for at dreje maskinen derind. Desværre
var der ikke så meget plads, så
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Når Annette Sommer Jensen er på
rejse i udlandet, går hun aldrig ind for
at beundre kirkerne. Hun vil hellere se
kirkegårdene, og lader sig gerne overraske af, at man oppe i Norges fjeld ikke
graver gravene så dybe som i Danmark,
eller at grækerne ved gravstederne har
små skabe med mad og kiks til de døde.

jeg blev stoppet af kirkemuren
bag mig. Løvsugeren var stadig i
bak, og to metalskiver på maskinen ramte mit ben og skar det
næsten over”.
Annette Sommer Jensen lå ubevægelig på stien ved siden af
den endnu kørende maskine,
men heldigvis havde hun mobiltelefonen i jakken og ringede
derfor til naboen Gunnar, som
straks kom og hjalp til.
”Jeg tænkte: Åh nej - jeg skal
ikke være etbenet! Men heldigvis var det kun et åbent
benbrud, og efter et år med
genoptræning begyndte jeg at
løbetræne igen”, fortæller Annette Sommer Jensen.
I dag er der igen fart på St. Fugledes motionsglade graver. Hun
løber fast tre gange om ugen
med løbeklub og deltager herudover i mange større motionsløb.
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FÆRRE GRAVSTEDER PÅ
KIRKEGÅRDEN

På kirkegården i St. Fuglede løber man heller aldrig forgæves,
hvis man leder efter et bestemt
gravsted. Der er nemlig altid
hjælp at hente hos Annette
Sommer Jensen, der kender
navnene på alle gravene. Over
tid er der imidlertid blevet færre gravsteder. Mange flytter
til større byer og kommer kun
sjældent forbi kirkegården i St.
Fuglede. Derfor vælger en del
efterkommere at nedlægge et
dyrt gravsted.
”Det ser jo trist ud med alle de
tomme gravsteder, og det føles meget mærkeligt at sløjfe
de steder, jeg selv har gravet.
Jeg kendte jo dem, der ligger i
de grave, der nu sløjfes”, siger
Annette Sommer Jensen, men
fortsætter med et smil: ”Det må
betyde, at jeg har været graver
lidt for længe”.

En anden årsag til det faldende
antal grave er, at flere end tidligere vælger løsningen med en
urne og en lille plade med navn
i græsset.
Hvor hun selv en dag skal stedes
til hvile, har Annette Sommer
Jensen ikke tænkt så meget
over.
”Mine forældre ligger på et
stort gravsted ved Jorløse kirke, men ellers…jo måske her
oppe i højen, for den har jeg
gået og været irriteret over,
når græsset skal slås”, siger hun
med et stort smil.
Denne sommer behøver Annette Sommer Jensen ikke at
bekymre sig om at slå græsset,
i hvert fald ikke på kirkehøjen.
Det bliver i stedet plænen i familiens egen have, der skal ordnes,
så der bliver plads til leg med
børnebørnene.

NY GRAVER I ST. FUGLEDE KIRKE
I FORBINDELSE MED AT ANNETTE SOMMER JENSEN STOPPER SOM GRAVER I ST. FUGLEDE, HAR MENIGHEDSRÅDET
ANSAT KIRSTEN MARSTRAND
SOM NY GRAVER, OG HER PRÆSENTERER KIRSTEN KORT SIG
SELV:
Som nyansat graver ved St. Fuglede kirke glæder jeg mig til at
komme i gang og lære stedet
at kende. Jeg har været graver
i mange år og kan mit arbejde.
Blomster og haver er min store
interesse, og jeg nyder at gå
ude og arbejde. Den særlige kir-

kegårdskultur i Danmark, hvor
kirkegårdene er velholdte, og
de pårørende har deres gang på
kirkegården, sætter jeg som graver stor pris på at være en del af.
Jeg kan godt lide at tale med
pårørende om de enkeltes gravsteder - både når der skal vælges
gravsted, og der senere skal anlægges og passes. Gudstjenesten og kirkerummet værdsætter jeg også - og jeg ser frem til
at lære jer at kende. Privat bor
jeg ved Store Merløse og er mor
til tre børn, hvoraf de to mindste
stadig bor hjemme.

LL. FUGLEDE KIRKE
- NU SOM GRØN KIRKE
GRØN KIRKE ER ET LANDSDÆKKENDE PROJEKT, SOM ER
UDVIKLET I KLIMA- OG MILJØGRUPPEN UNDER DANSKE KIRKERS RÅD. ARBEJDSGRUPPEN
BESTÅR AF REPRÆSENTANTER FRA FLERE FORSKELLIGE
KIRKESAMFUND OG KIRKELIGE ORGANISATIONER I DANMARK.
Formålet er at inddrage miljø
og klima som en naturlig del af
hverdagen i kirker, menighed og
kirkelige organisationer.
Vores interesse i Ll. Fuglede for
at være en del af Grøn Kirke blev
vakt til stiftsmødet i Roskilde
2011. Projektet Grøn kirke blev
præsenteret, og siden har vi haft

mange debatter, hvor vi hver
især havde visioner og holdninger til projektet. Projektet er udarbejdet som en tjekliste, hvor
der er 48 punkter fordelt over
seks kategorier. De 25 punkter
skal være opfyldt med mindst to
fra hver kategori.

kring os, og at vi hele tiden forsøger at rette ind efter det bedst
mulige.
Ved interesse kan I læse mere om
Grøn Kirke på www.grønkirke.dk
Eva Ivø

Fra start havde vi opfyldt en del
punkter, og som tiden er gået
er flere blevet opfyldt, og vi har
fortsat flere projekter i gang i Ll.
Fuglede Kirke.
At vi er blevet en del af Grøn
Kirke projektet betyder ikke, at
vores interesse og visioner stopper. Projektet opfordrer til, at vi
fortsat er opmærksomme på,
hvad der sker i verdenen om-
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TILLYKKE TIL ÅRETS

KONFIRMANDER

ST. FUGLEDE 4. MAJ 2014

RØRBY 4. MAJ 2014

LL. FUGLEDE 27. APRIL 2014

HER ER ÅRETS KONFIRMANDER, ÅRGANG 2014. 1 SØNDAG I APRIL OG 3
SØNDAGE I MAJ STOD I KONFIRMATIONENS TEGN, FOR HER BLEV ÅRETS
KONFIRMANDER KONFIRMERET I VORES KIRKER. VI VIL GERNE ØNSKE ALLE
KONFIRMANDERNE HELD OG LYKKE
FREMOVER.

6

JORLØSE 11. MAJ 2014

UBBY 11. MAJ 2014
VÆRSLEV 11. MAJ 2014

KONFIRMANDINDSKRIVNING
TIL KONFIRMATIONERNE 2015

UBBY 25. MAJ 2014

VI MODTAGER FRA 1. JULI INDSKRIVNINGER TIL KONFIRMANDFORBEREDELSER FOR HELE HVIDEBÆK PASTORAT.
Indskrivningsformularen søges sendt
ud via skolernes intranet, og derudover kan den findes på pastoratets
hjemmeside
www.hvidebæk-pastorat.dk
Sidste frist for indskrivning er onsdag den 20. august.
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GUDSTJENESTER – i Hvidebæk Pastorat
DATO

SØND.

RØRBY

VÆRSLEV

JULI								
06-07-14

3. s. e. trinitatis		

10.30 - maki			 

13-07-14

4. s. e. trinitatis	  9.00 - maki		

20-07-14

5. s. e. trinitatis		  9.00 - maki				

27-07-14

6. s. e. trinitatis	  9.00 - kgh			

AUGUST								
03-08-14

7. s. e. trinitatis		

			

14.00 - kgh

Skovgudstjeneste					

10-08-14

8. s. e. trinitatis

10.30 - pmi	  9.00 - pmi			

17-08-14

9. s. e. trinitatis	  9.00 - maki			

					
24-08-14

10. s. e. trinitatis

12.00 Åben himmel gudstjeneste ved

31-08-14

11. s. e. trinitatis		

10.30 - maki	 

SEPTEMBER								
07-09-14

12. s. e. trinitatis

10.30 - kgh		

11-09-14							

							
14-09-14

13. s. e. trinitatis	  9.00 - maki

10.30 - kgh	 

21-09-14

14. s. e. trinitatis

28-09-14

15. s. e. trinitatis			 

10.30 - fælles æblefest						

						
		

OKTOBER			 					
05-10-14

16. s. e. trinitatis		

10.30 - kgh		

09-10-14							
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12-10-14

17. s. e. trinitatis

10.30 - maki	  9.00 - maki

19-10-14

18. s. e. trinitatis	  9.00 - kgh		 

26-10-14

19. 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.			

ST. FUGLEDE

		

LL. FUGLEDE

JORLØSE

UBBY

								

			  9.00 - maki		
10.30 - maki				

				

			

10.30 - maki

10.30 - kgh			

								
10.30 - kgh

					

			

			

					

10.30 - kgh	  9.00 - kgh

14.00 - pmi		

10.30 - maki

Friluftsgudstjeneste			

d Fu g l e d e g å rd – 1 2 . 0 0 Å b e n h i m m e l g u d s t j e n e s te ve d Fu g l e d e g å rd

	  9.00 - pmi		

10.30 - pmi	  9.00 - maki

								
10.30 - pmi		  9.00 - pmi	  9.00 - kgh

							17.00 - kgh

							Spaghettigudstj.

	  9.00 - kgh

10.30 - maki			

						

			  9.00 - maki		

19.00 - pmi

10.30 - maki

						høstgudstjeneste		

					

		

10.30 - maki	  9.00 - maki	  9.00 - kgh

							17.00 - maki

							Spaghettigudstj.
10.30 - pmi			  9.00 - pmi

		  9.00 - pmi		

		

10.30 - kgh

10.30 - pmi

10.30 - kgh	  9.00 - maki	  9.00 - kgh
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ARRANGEMENTER

Juni:

FRILUFTSGUDSTJENESTE I LL. FUGLEDE
KIRKE
SØNDAG DEN 17. AUGUST KL. 14.00

August:
SKOVGUDSTJENESTE I VÆRSLEV
SØNDAG DEN 3. AUGUST KL. 14.00
Traditionen tro holder vi skovgudstjeneste i Værslev præstegårdsskov tæt ved kirken. Der vil være
levende sang og musik, og prædikant er Kim Gilling Hansen.
Medbring evt. tæppe eller klapstol. Der vil efter
gudstjenesten blive serveret kaffe og brød.
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Endnu en gang holder vi friluftsgudstjeneste i
Lunden på Ll. Fuglede kirkegård. Medbring eventuelt tæppe. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe
sammen.
Gudstjenesten er ved Peter Michaelsen.

ÅBEN HIMMEL GUDSTJENESTE VED
FUGLEDEGÅRD – FORMIDLINGS CENTER
VED TISSØ.
SØNDAG DEN 24. AUGUST KL. 12.00

September
GLAD HARMONIKAMUSIK
TORSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 14.30
Her kommer Reersø Harmonikaklub på besøg i St.
Fuglede ”Graverhus” for at spille
for os. De spiller
”Glad harmonikamusik fra dengang
de ældre var yngre
med mulighed for at synge med”.

Hvidebæk pastorat i samarbejde med FDF inviterer
hermed til en stor festlig Åben Himmel Gudstjeneste på Fugledegård.

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 17.00 I UBBY
KIRKE

• 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 - hvor FDF’erne sørger for at have
noget lækkert på grillen serveret med menighedsrådenes udvalgte tilbehør!
•
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
ned til hele gudstjenesten!
FIND VEJ:
Formidlingscenter Fugledegård ligger på vest siden af Tissø, og du kan komme hertil i bil, på cykel,
eller med bus 232 og 390
ADRESSE:
Formidlingscenter Fugledegård
Bakkendrupvej 28
4480 Store Fuglede

Så er der igen spaghetti-gudstjeneste for hele familien i Ubby Kirke.
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde, hvorefter vi
spiser sammen i kirken.
Tag hele familien med og slip for at lave mad og
ikke mindst opvasken.
Gudstjenesten er ved sognepræst Kim Gilling Hansen.
Arrangementet er gratis.
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SOGNEUDFLUGT
TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER FRA KL. 12.45
Sogneudflugt for Ubby sogn med temaet ”Kunsten og Klosterkirken”. Vi besøger Sorø Klosterkirke og Sorø Kunstmuseum med rundvisning, kaffe/
the og kage. Bussen holder ved Plejehjemmet Enggården kl 12.45 og ved Ubby Præstegård kl 12.50.

Tilmelding senest 8. september til Gunver Nielsen
tlf. 2579 5392 eller Grete Løn tlf. 3023 2848.

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.
Ligesom sidste år får vi 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.).

Først til mølle princippet.

HØSTGUDSTJENESTE & ÆBLEFEST
FOR HVIDEBÆK PASTORAT I RØRBY
KIRKE
SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 10.30

KLOKKEJUBILÆUM MED FOREDRAG I
RØRBY PRÆSTEGÅRD
ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 19.30
Rørby kirkes klokke fylder 150 år i 2014, idet den
støbtes af klokkestøber Anker Heegaard i 1864.
I den anledning har vi arrangeret et foredrag ved
Erik Kure, organist og klokkenist ved Sct. Nicolai
kirke, Vejle, tidligere klokkekonsulent ved Kirkeministeriet.
I sit billedforedrag vil Erik Kure fortælle om de lokale, nationale og internationale forhold i årene
omkring 1864. Desuden vil han fortælle lidt om
kirkeklokker i almindelighed og herunder også
komme ind på de øvrige kirkeklokker i Hvidebæk
pastorat.

Som tak for årets høst og sommer inviterer vi fra
Hvidebæk pastorat til en stor fælles høstgudstjeneste og æblefest, som i år afholdes i Rørby kirke,
hvor vi i fællesskab vil takke Gud for både høst og
sommer!

Oktober
LØVFALDSTUR UD I DET BLÅ
TIRSDAG DEN 7. OKTOBER FRA KL. 13.00

Efter gudstjenesten inviterer sognepræst Peter
Michaelsen og ’fruen’ Berit Paludan, i samarbejde
med menighedsrådene, til en æble-taknemlighedsfest i haven ved Rørby præstegård – lige ved
siden af kirken.

Den årlige sogneudflugt arrangeret af Rørby og
Værslev menighedsråd finder sted. Bussen afgår
fra Rørby Kirkes parkeringsplads kl. 13.00 med opsamling ved Værslev Kirke kl. 13.15. Destinationen
er en overraskelse.

Vi møder med hver vores fad mad, drikkelse eller
dessert lavet med æbler som en af ingredienserne
til et stort fælles ’sammenskudsgilde’.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 23. september til
Kathrine Møller på tlf. 5950 4120.
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ORGELKONCERT
ONSDAG DEN 8. OKTOBER KL. 19.30

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE I UBBY
KIRKE
TORSDAG DEN 9. OKTOBER KL. 17.00
Vi holder igen spaghetti-gudstjeneste på børnenes
præmisser.
Vi starter med en kort gudstjeneste, hvorefter vi
spiser sammen. Tag hele familien med og slip for
at lave mad og ikke mindst opvasken. Gudstjenesten er ved sognepræst Marianne Kistrup.
Arrangementet er gratis.

I Ll. Fuglede Kirke kommer Klaus Schønning med
sine synthesizere og lysshow og afholder en spændende orgelkoncert.

“I DAG SKAL VÆRE GOD, HVIS I MORGEN
IKKE FINDES!”

”UBBY KIRKE OG HVIDESLÆGTEN”
TORSDAG DEN 23. OKTOBER KL. 14.00
Her kommer Henning Fougt og fortæller historien
”Ubby Kirke og Hvideslægten”. Vi mødes i tårnrummet i Ubby Kirke kl. 14.00.

Torsdag den 9. oktober kl. 14.30
Her kommer sygehus- og hospicepræst Margrethe Brodthagen på besøg i St. Fuglede
”Graverhus” og fortæller om,
“I dag skal være god, hvis i morgen ikke findes!”
Det tænker vi dagligt ind i vores arbejde på Hospicegården i
Dianalund. Vi lever hver eneste
dag meget i nuet og prøver hver på vores område
at følge og støtte og lindre den syge og samtidig
også at være til stede for de pårørende.
Huset summer af liv og små stjernestunder, trods
den store alvor og de mange sorger. Og under det
hele ligger en stor faglighed fra alle ansatte, som
hver dag kommer i spil. Og vores mange omsorgsfulde frivillige yder også en stor indsats, som er
helt uundværlig i den somme tider meget travle
dagligdag.

FILMAFTEN
TORSDAG DEN 23. OKTOBER KL. 18.00
Filmaften i ”Gavlen” – på gården ved siden af Værslev kirke.
Traditionen tro ser vi en god film og spiser en middag sammen inden. Denne gang skal vi se filmen
”Forbrydelser”, instrueret af Annette K. Olesen.
Filmen har fået mange rosende ord med på vejen,
f.eks.: ”...ægte og autentisk i anslaget og slående
følt i historien”.
Tilmelding til Steen på tlf.: 2460 3303 eller Torben
på tlf.: 2498 7060.

Vi siger: “Man kommer ikke på hospice for at dø,
men for at LEVE indtil man dør”.
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TEMAAFTENER I UBBY KIRKE OG TAIZÉAFTENER I JORLØSE KIRKE HOLDER
SOMMERFERIE. HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN OG UGEAVISEN TIL VINTER

søndag
den 26. oktober

kl. 16.00

KONCRT MED SVESTAR
– Søndag den 26. oktober kl. 16.00
KONCERT I VÆRSLEV KIRKE, HVOR TRIOEN
SVESTAR SPILLER KÆRLIGHEDSVISER FRA DEN
DANSKE SANGSKAT SAMT EGNE KOMPOSITIONER.
Dette år har Svestar et særligt fokus på historien
om de mange familier i Sønderjylland, som blev revet fra hinanden under Første Verdenskrig. I år er
det hundrede år siden krigen brød ud, og Svestar

ærer historierne fra dengang. Inspirationen til sangene er hentet fra gamle breve og dagbøger, bl.a.
sangeren Anne Roed Refshauges oldefars dagbøger fra krigen. Vinklen er den personlige historie
og Svestar har sat disse skæbner i musik.
SVESTAR BESTÅR AF:
Anne Roed Refshauge, sang; Kirstine Sand, violin
og Marie Sønderby, klaver.

KIRKEKOR
- SØGER HERRESTEMMER
VORES NYSTARTEDE KIRKEKOR ER KOMMET RIGTIG GODT
I GANG. MEDLEMSANTAL LIGGER PÅ OMKRING 35, HVORAF
FLEST KVINDER. DERFOR VIL
VI RIGTIG GERNE OPFORDRE
SANGGLADE MÆND TIL AT
KOMME OG DELTAGE. MÅSKE
ER DET NOGET FOR DIG ELLER
EN, DU KENDER?
Vores repertoire spænder vidt:
fra klassisk kirkemusik til gospel
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over pop, viser og meget mere.
Nodekendskab og sangerfaring
er ikke et krav, bare man har lyst
til at lære. Vi arbejder med sangteknik, rytme og sangglæde. Ca.
4-6 gange om året deltager koret i arrangementer i kirkerne i
pastoratet.
Vi øver hver anden tirsdag (i de
lige uger) kl. 19.00 - 21.30 i Ubby
Kirke.
De to første øve aftener efter
sommerferien, tirsdag den 19.

august og den 2. september er
der mulighed for at besøge koret og se, om det har interesse.
Kom!

LAPIDARIUM OG BEVARINGSVÆRDIGE
GRAVSTEDER PÅ LL. FUGLEDE
KIRKEGÅRD
Af: Benny Chordt Hansen
I FORBINDELSE MED DEN
PLANLAGTE INDRETNING AF
ET LAPIDARIUM PÅ LL. FUGLEDE KIRKEGÅRD, BLEV JEG
I FORÅRET 2013 GIVET DEN
SPÆNDENDE OPGAVE AT PRØVE AT GRAVE I ARKIVERNE FOR
AT FINDE UD AF, HVAD DER
KUNNE FINDES AF OPLYSNINGER OM DE PERSONER, DER
ER NÆVNT PÅ DE UDSTILLEDE
GRAVSTEN SAMT I DE BEVARINGSVÆRDIGE GRAVSTEDER,
DER LIGGER SPREDT UD OVER
KIRKEGÅRDEN. DET VAR EN
OPGAVE OG EN UDFORDRING,
SOM JEG KASTEDE MIG OVER
MED STOR INTERESSE, DA DET
JO DREJER SIG OM, AT ”GRAVE
ET SPADESTIK DYBERE END
GRAVEREN HAR GJORT”.
Men hvad er et lapidarium? Et
lapidarium er et område, oftest
i forbindelse med en kirkegård,
hvor særligt bevaringsværdige
minde- og gravsten opstilles.
Lapis betyder sten, og et lapidarium er en udstilling eller samling af sten. I Danmark kendes

ordet fra kirkegårdenes samlinger af gravsten, men andre steder bruges udtrykket om andre
stensamlinger. På kirkegårdene
ses tit udvalgte bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs museum, men mange steder er det blot alle gravsten fra
nedlagte grave samlet eet sted
på kirkegården, hvilket så også
er et lapidarium omend mere
uformelt.
Der er ikke bestemte regler for,
hvilke sten eller hvordan de sættes i et lapidarium, men der er
regler i kirke- og museumslov
for, hvordan menighedsrådet

skal sortere, når de skal rydde ud
i gravsten, der ikke er afhentet
af ejerne efter fredningstiden.
I alt har jeg arbejdet med 25
gravsten og gravsteder, som
menighedsrådet har ønsket beskrevet.
Nogle af de spændende udfordringer lå i de stadigt bevarede
gravsteder over bl.a. sognefogedslægten Christoffersen, der
er repræsenteret med hele 4
gravsteder.

Et tilsvarende projekt er under
vejs på Ubby kirkegård.

GUDSTJENESTER PÅ ENGGÅRDEN
Tirsdag den 14. juli

kl. 14.00

ved Marianne Kistrup

Tirsdag den 12. august

kl. 14.00

ved Peter Michaelsen

Tirsdag den 9. september

kl. 14.00

ved Kim Gilling Hansen

Tirsdag den 14. oktober

kl. 14.00

ved Peter Michaelsen
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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. 5951 2785
Fax: 5951 2786
Kontortid: 10-14 hverdage
For St. Fuglede kirke:
Graver Kirsten Marstrand
Tlf: 5959 8108 og 2013 6908
Email: graverstfuglede@mail.dk
For Rørby kirke:
Graver Helge Stavnskær Pedersen
Tlf. 2532 5226
(mandag er graverens fridag).
For Jorløse Kirke:
Jette Arnbo Nielsen
Tlf. 5929 4014 og 2911 4014
Email: arnbo@mail.dk

Deadline for næste kirkeblad: 1. september

