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SELVOM BOGSTAVERNE I SAL-
MEBOGEN MED ÅRENE SYNES 
AT VÆRE BLEVET MINDRE, SÅ 
FORSTUMMER TONERNE IKKE 
HOS HVIDEBÆK PASTORATS 
NYLIGT PENSIONEREDE KIR-
KESANGER BIRTHE ANDERSEN.  
FOR BEVÆBNET MED STÆR-
KERE GLAS I BRILLERNE OG EN 
STOR LYST TIL AT MØDE MEN-
NESKER I MUSIKKEN, SØRGER 
HUN FOR, AT DER FORTSAT ER 
SANG I HENDES LIV.

Over 30 år er gået, siden Birthe 
Andersen sang sin første solo, 
blot en måned efter at hun var 
blevet ansat som kirkesanger i 
Værslev og Rørby kirke. 

”Jeg troede, at jeg kendte alle sal-
mer fra skolen, men en af dagene 
i påsken, var alle fem salmer nye. 
Heldigvis kunne jeg køre ud til 
vores organist, Doris Sørensen, 
som var rigtig sød til at lære mig 
melodierne. Efterhånden fandt 
vi ud af, at vi bare kunne ringe til 
hinanden. Jeg ringede op, Doris 
spillede, og så sad jeg derhjemme 
og sang. Sådan lærte jeg de nye 
salmer igennem telefonen.” 

Sidenhen har Birthe Andersen 
lært at læse noder, for en del af 
de kendte salmer kan synges på 
helt op til tre forskellige melodier. 

”Jeg har altid kunnet sige ’denne 
melodi kan jeg bedst’, men der 
kan nemt være et ønske om en 
bestemt melodi, og så må jeg jo 
lære den”.

EN SANG FOR BEGYNDEL-
SE OG DØDEN
Blandt salmerne i den danske sal-
mebog er der imidlertid én, som 
Birthe Andersen holder særligt 
af. Den smukke salme ’O kriste-
lighed’ valgte hun at prøvesynge 
til ansættelsessamtalen tilbage i 
1982, og dermed kom den til at 
betyde begyndelsen på mange 
års virke som kirkesanger. 

Men salmen dannede også senere 
rammen for en meget personlig 
oplevelse.

”Vores organist Doris spurgte, 
om jeg ville synge den for hendes 
mand Poul. Han var meget syg og 
vidste godt, at det var ved at være 
slut. Han bad derfor om at få sal-

men sunget, men det skulle være, 
mens han endnu selv kunne høre 
den. Og sådan blev det. Doris sad 
og spillede, Poul lå og lyttede, 
og jeg stod og sang.” fortæller 
Birthe Andersen, og tilføjer efter 
et øjebliks tavshed:

”Det var ikke det nemmeste at 
synge.”

DET KREATIVE LIV
Sang og musik har altid fyldt i 
Birthe Andersens liv. I hjemmet 
sang moderen gerne og spillede 
orgel ved festlige lejligheder 
akkompagneret på trompet af 
morbroren, som var professionel 
musiker. I 1954 startede den lille 
Birthe på Viskinge Aunsø Central-
skole (nu Svebølle skole), og her 
fik hun for alvor smag for både 
sang og teater.

”Jeg var lidt med i skolens sang-
kor, og da vi skulle spille eventyr, 
så var jeg solgt.”, fortæller Birthe 
Andersen, hvis lyst til at udfolde 
sig kreativt betød, at hun allerede 
i en alder af 18 år meldte sig på 
scenen til teater og sangspil i Vær-
slev Kultur- og Amatørforening.

I DENNE ARTIKELSERIE GÅR VI TÆTTERE PÅ DE MENNESKER, DER HAR DERES DAGLIGE FÆRDEN 
I OG OMKRING SOGNETS KIRKER.  

LÆS HER OM KIRKESANGER BIRTHE ANDERSEN, DER NETOP ER STOPPET EFTER AT HAVE SUN-
GET I 32 ÅR I BÅDE RØRBY OG VÆRSLEV KIRKE.

Serie:   
FOLK OG KIRKE 

ET LIV MED SANG OG SALMER
Af: Henriette Schultz
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Her har hun igennem årene både 
været udfordret som skuespiller 
og i de sidste otte år som instruk-
tør.

” Det er sjovt, og jeg elsker det, 
selvom jeg som barn var meget 
genert. Men når man gemmer sig 
bag en rolle, så forsvinder genert-
heden.”

Sangtalentet har Birthe Ander-
sen også holdt vedlige i en helt 
anden genre, nemlig som synge-
pige i ’Værslev Syngepiger’, der 
har speciale i Bakkens Hvile-viser. 
Gruppen blev dannet i 1988 og var 
mest aktiv frem til 2008. Synge-
pigerne optræder endnu lejlig-
hedsvist til fester, fødselsdage og 
bryllupper, men Birthe Andersen 

er heller ikke bleg for at synge, 
når hun er af sted alene.

”Jeg giver gerne et nummer, hvis 
der er et eller andet, jeg synes 
lige passer til. Det er da sjovt så 
længe, at jeg fornemmer, at de 
andre synes, det er morsomt. 
Den dag, jeg kan se, at de tæn-
ker: ’Aghr, skal hun nu op og stå 
igen’, så holder jeg selvfølgelig 
op.”, siger Birthe Andersen med 
smil i stemmen.

RUMMET PÅVIRKER 
LYDEN 
Når Birthe Andersen går på 
scenen sammen med de andre 
syngepiger, er det oftest uden 
mikrofon, for selvom akustikken 
i festlokaler til tider kan være en 

udfordring, så sætter hun bare lidt 
ekstra stemmepower på.

”Da jeg startede med at synge, 
sang jeg naturligvis ikke nær så 
kraftigt, som jeg gør i dag, men 
stemmen øver man jo lige som 
alt andet, man laver og bliver 
bedre til, og i dag skal det dæleme 
være et stort rum, før jeg tager 
mikrofonen til hjælp”, siger Birthe 
Andersen. 

I kirkens rum er det til gengæld 
antallet af kirkegængere, der 
påvirker akustikken.  Jo færre 
mennesker der er, des bedre er 
akustikken. Omvendt dæmper 
det lyden, hvis der for eksempel 
ved højtider er mange i kirken.
”Sådan er det. Desværre - havde 
jeg nær sagt. Jeg holder jo meget 
af, når der er rigtigt mange, så 
er det sjovt at opleve, at dét, jeg 
synger, nærmest drukner i folks 
stemmer – men hvad så? Det er 
jo bare dejligt! Dét, en kirkesan-
ger skal, er at starte sangen og 
holde den i gang. En kirkesanger 
er der ikke for at synge solo eller 
overdøve andre.”

”ET TAL PÅ EN DÅBSATTEST SKAL IKKE 
BESTEMME, HVAD JEG LAVER.”

At optræde er aldrig faldet Birthe Ander-
sen svært. Her ses hun i duet med præsten 
Frode Hansen og akkompagneret på kla-
ver af tidligere organist Doris Sørensen.

3



KIRKEN VIL FORTSAT 
FYLDE I MIT LIV
Som kirkesanger har Birthe 
Andersen altid haft styr på sal-
merne. Tonen bliver angivet af 
organisten, og salmebogen sikrer, 
at versene er sunget i korrekt ræk-
kefølge. Til gengæld har hun som 
kordegn måtte ty til talentet som 
skuespiller.

”En enkelt gang er jeg startet med 
at læse udgangsbønnen i stedet 
for indgangsbønnen. Jeg opda-
gede det næsten med det samme. 
Derfor læste jeg bare videre på 

indgangsbønnen og sang så den 
salme, der fulgte efter. Når man 
har spillet dilettant i mange år, 
så falder man ikke ud af rollen. 
Bagefter sagde jeg til præsten: 
’Nej, Frode, det må du undskylde’, 
men han svarede blot: ”Jah, jeg 
tænkte da også på, hvad mon du 
og Doris skulle nå i dag, siden vi 
skulle være så hurtigt færdige.”, 
fortæller Birthe Andersen og ler 
med en smittende latter.

Selvom man fremover ikke fast 
vil høre den velkendte røst til 
gudstjenester i Rørby eller Vær-

slev kirke, så vil Birthe Andersen 
dog lejlighedsvist være at finde i 
pastoratets kirker.

”Jeg vil da jævnligt køre i kirke. 
Ikke bare her i Rørby, men også 
i kirkerne i yderkanten. Så jo, jeg 
har skam planer om at dukke op i 
nogen af de andre kirker og finde 
ud af, hvad der foregår der”, siger 
Birthe Andersen, der indrømmer, 
at  hun efter at have været i kirke 
hver søndag i 30 år, nu glæder 
sig til at få mulighed for at prio-
ritere tid til børnebørn, familie 
og venner.

EN DAG, DA TELEFONEN RIN-
GEDE I MIN GAMLE PRÆSTE-
GÅRD I SOMMEREN 2010, VAR 
DET MIN KOLLEGA FRA UBBY, 
LISE BONNE, SOM FORTALTE 
MIG, AT HUN HAVDE FÅET KON-
STATERET KRÆFT, OG AT HUN 
NOK IKKE KUNNE OVERLEVE 
DENNE SYGDOM.

Det var noget af et chok for os 
alle sammen.  Lise klarede sig i 
lang tid, men en dag måtte hun 
sygemelde sig, og jeg fik lov til at 
være der for hende.

Men sygdommen blev jo værre og 
værre, og så sker der det for mig 
meget mærkelige, at hun beder 
om at komme ned til Lourdes, 
fordi hun vil prøve at drikke van-
det fra kilden, som den hellige 
Bernadette har gravet frem.

Jeg blev bare så glad og sagde, at 
vi med stor glæde ville tage hende 
ned til Lourdes, for hvem ved, om 
der kunne ske et mirakel.

Vi er nu kommet til marts 2011, 
og vi har besluttet at køre ned 
til Lourdes. 

Tidlig om morgenen kørte vi så 
op til Ubby præstegård, og hen-
tede min syge kollega. Hun sad 
såmænd på trappen og så lidt 
bange ud.

Vi fik hende ind i vores bil på for-
sædet, og jeg ved, at hun blev 
meget glad for denne plads.

Jeg havde købt tæpper og puder 
til hende og mig, og snart var vi 
på vej.

Poul Erik var vores dejlige chauf-
før, og som I kender ham, så var 
han forløsende, og han spøgte 
med os.

Vi havde en kørestol og en kasse 
med den mad, som Lise måtte 
få at spise, og det blev mig, der 
hver dag skulle sørge for, at hun 
fik sin mad.

Af sted kørte vi, og snart var 
humøret højt; vi sang, sov og 
spiste.

Den første dag kørte vi forkert. 
Vi havde sat gps’en til en forkert 
by, så den første dag var meget 
hård for Lise.

Vi kørte i to dage, før vi nåede 
Lourdes, og vi havde en god tur 
derned.

Vi blev booket ind på et smukt 
hotel om aftenen. Lise kom i seng, 
og vi to gamle gik en tur i byen.

Vore dage i Lourdes blev en ufor-
glemmelig oplevelse.

Lise sov længe, og ved middags-
tid, når hun kom ned fra hotel-
værelset, var hun klar, glad og 
smilende.

Vi fik frokost. Lise fik sin mad, og 
så tog hun en cigaret og en kop 
kaffe, og så var vi klar.

ET MIRAKEL I LOURDES
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Ind i bilen og Lise i kørestol, og så 
var vi ude på sightseeing.

Vi holdt altid en lille andagt i bilen 
og sang en salme og sagde velsig-
nelsen i kor.

Vi så alt det historiske om St. Ber-
nadette, og Lise morede sig over 
min hang til at købe turistting.

Vi havde det så dejligt sammen, 
og Lise var så glad.

Når vi kom hjem om aftenen, blev 
Lise puttet i seng, og vi to gamle 
var ude at spise og hygge os.

Og så kom dagen, som jeg aldrig 
glemmer. Vi stod op som sædvan-
ligt, og da vi kom hjem til hotellet, 
ja, da sad Lise glad og meget smuk 
og ventede på os, for det var i dag, 
vi havde besluttet os for at holde 
nadver ved grotten. Det var den 

sidste dag, inden vi skulle hjem.
Vi var faktisk kun mig, Lise og Poul 
Erik, og vi holdt den smukkeste 
nadver sammen – og vi bad om at 
Lise måtte blive helbredt.

Jesu legeme var alm. brød, og 
Jesu blod var vandet fra St. Ber-
nadettes kilde. Vores alterbord 
var en smuk blå serviet. Jeg ind-
rømmer gerne, at jeg græd og gik 
i stå i ordene, men så sagde Lise 
og jeg ordene sammen.

Der var stille, og pludselig siger 
Lise: ”Kan I dufte roser?” – og det 
kunne vi.

Man siger, at når man ved Maria 
statuer kan dufte roser, ja, så er 
hun til stede og velsigner.

Poul Erik, som også kunne dufte 
roser, gik rundt for at se, om der 
var en rationel forklaring. Det 

var der ikke, for vi var i marts 
måned.

Jeg tænkte, at nu ville Lise blive 
rask, og vi var meget bevægede.
Vi gik sammen hjem, og vi takkede 
Gud. Lise var i kørestol.

Næste morgen fortalte Lise, at 
hendes blodsukker, fra at være alt 
for højt, var faldet til det normale.
Der var ekstra glæde i vores 
andagt i bilen.

Mens vi nu kørte mod vores sid-
ste hotelovernatning, som skulle 
være på et slotshotel, meddelte 
Lise, at hun gerne ville have 
lakrids. 

Og at hun var sulten.

Jeg lover jer, der blev købt lakrids 
og mad.

Om aftenen den sidste aften spiste 
vi den dejligste middag, og ja, jeg 
troede, at miraklet var sket.

Da vi kom hjem, og det viste sig, 
at Lise alligevel skulle dø, ople-
vede vi, at Lise havde fået en indre 
styrke, og miraklet var, at jomfru 
Marias velsignelse gav hende ro 
i sjælen.

Lise kom på hospice og døde lige 
nøjagtigt den dag, da jeg holdt min 
afskedsgudstjeneste i St. Fuglede.

Jeg er så taknemmelig for at 
have fået lov til at opleve dette. 
Om end vi mistede Lise, så var 
denne tur sammen med hende 
en af de smukkeste oplevelser, 
jeg har haft.

Kærlig hilsen pastor emerita 
Else Marie
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BERNADETTE (MARIE-BER-
NARDE) SOUBIROUS (7. 
JANUAR 1844 – 16. APRIL 1879) 
ER EN HELGEN, SOM HAR MOD-
TAGET EN SNES ÅBENBARIN-
GER AF JOMFRU MARIA I EN 
GROTTE VED LOURDES. HUN 
BLIVER KUN 35 ÅR GAMMEL.

Torsdag den 11. februar 1858 bliver 
Bernadette sammen med en lille-
søster og en veninde sendt ud for 
at samle brænde til komfuret. Ved 

klippen Massabielle (”den store 
klippe”) ved floden Gave ser Ber-
nadette en skikkelse i en grotte. 
Efter flere åbenbaringer spørger 
Bernadette kvinden, hvem hun er, 
og hun svarer: ”Jeg er den ube-
smittede undfangelse” (”Qué soy 
ér immaculada counceptiou!”).

Efter den fransk-tyske krig i 
1870 bliver stedet Europas mest 
besøgte valfartssted. Og der 
begynder at indtræffe bemær-

kelsesværdige helbredelser ved 
kilden. En blind mand får synet 
igen, da han vasker ansigtet i 
vandet.

For at undslippe de nysgerrige 
søger Bernadette tilflugt i orde-
nen De Barmhjertige Søstres 
kloster Saint-Gildard i Nevers 
ved Loire i Midt-Frankrig. Hendes 
helbred er svagt, og hun forlader 
aldrig klostret siden. Bernadette 
gravlægges på klosterets kirke-
gård.

Da man i september 1909 åbner 
hendes grav i forberedelserne 
til hendes saligkåring, er hendes 
legeme uden spor af forrådnelse. 
Nu hviler Bernadette i en kiste i 
klosterkapellet i Nevers, iført sin 
sorte ordensdragt. Efter hendes 
død accepterer kirken Bernadet-
tes hændelser som åbenbaringer.

Bernadette bliver saligkåret den 
14. juni 1925 og helgenkåret den 
8. december 1933 af pave Pius 11. 
– på festdagen for Jomfru Marias 
ubesmittede undfangelse.

Hvert år valfarter mere end 
1.000.000 mennesker fra hele 
verden til Lourdes.

HER EN KORT BESKRIV-
ELSE AF BERNADETTE:
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HVIDEBÆK PASTORATS SOGNEGÅRD 
I ST. FUGLEDE

VI ER ENDELIG KOMMET I GANG 
MED BYGGERIET AF SOGNE-
GÅRDEN. DE ER BEGYNDT AT 
GRAVE UD TIL FUNDAMENTET. 
DET BEGYNDTE DEN 3. SEP-
TEMBER 2014. SOGNEGÅRDEN 
FORVENTES REJST OG LUKKET 
MED VARME OMKRING DEN 1. 
DECEMBER 2014. 

Sognegården forventes indflyt-
ningsklar i foråret 2015. Hoveden-
treprenør er Allan Abkjær. Torben 
Jensen graver ud til fundamentet. 

ET BILLEDE FRA SOMMERTIDEN

SALME(KO) 549 – DA (SALME)
KØERNE MED STOR BEGEJ-
STRING KOM PÅ GRÆS I ÅR! 

SALMETEKSTEN LYDER:
”Vi takker dig for livet,
vor Fader, og vi tror,

du har vort hjem os givet
på denne skønne jord.”

(1. vers fra nr. 549 – meget passende!)
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VELKOMMEN TIL  
TRE NYE HOLD KONFIRMANDER
I UGE 43 BEGYNDER TRE NYE 
HOLD KONFIRMANDER AT 
GÅ MERE REGELMÆSSIGT TIL 
KONFIRMATIONSFORBERE-
DELSE. 

Vi er allerede så småt begyndt 
på undervisningen, og vi mødtes 
første gang på Fugledegård ved 
Tissø den 24. august. Her var der 
opgaveløb, efterfulgt af en meget 
velbesøgt ”Åben-Himmel”-guds-
tjeneste. 

Næste gang, vi var samlet, var i 
Lille Fuglede Kirke den 4. septem-
ber. Her var der workshop med 
præsten Tommy Corfixen. Om 
aftenen opførte konfirmanderne 
et lille kirkespil for deres forældre 
og søskende, og de gik, som det 
også fremgår af billederne her i 
bladet og på hjemmesiden, op i 
deres roller med liv og sjæl. 

Vi, både præster og personale, 
glæder os til at være mere sam-
men med de nye konfirmander. At 
have kontakt til en gruppe unge, 
som ikke normalt kommer i kir-
ken, er en gave, som vi tager 
meget alvorligt. Konfir-
mander ser med friske 
øjne på alt det, vi gør i 
kirken. 

De stiller spørgsmål og tager livtag 
med de udfordringer, vi giver dem.

I år bliver konfirmandundervis-
ningen lidt anderledes, end den 
plejer. På grund af den nye skole-
reform har vi ikke pr. automatik 

to morgentimer pr. hold pr. 
uge. Hvordan undervis-

ningen skal ligge, bliver 
nu til i en forhandling 
mellem præst og sko-
leledelse. Vi har her i 

Hvidebæk pastorat et 
godt og tillidsfuldt forhold 

skolerne og kirkerne imel-
lem. Det er vi umådelig 

taknemmelige for. 

Vi har derfor også fået 
en ordning, som vi 

bestemt kan være tilfredse med. 
Vi har beholdt en del morgenti-
mer, og vi har halve og hele dage 
til rådighed i skoleskemaet. 

Den øvrige del af undervisningen 
falder uden for skoletiden. Vi glæ-
der os og håber på og regner med 
at få nogle spændende, sjove og 
lærerige timer sammen.

Som det plejer at være, vil kon-
firmanderne også være at finde 
ved gudstjenesterne. 

Vi præster beder jer om at tage 
godt imod de nye konfirmander, 
så det bliver en god oplevelse for 
dem at komme hos os, både i kir-
kerne og i konfirmandlokalerne.

8



SET OG SKET
ÅBEN HIMMEL GUDSTJENESTE 
2014 VED FUGLEDEGÅRD LØB 
AF STABLEN I BÅDE SILENDE 
REGN OG STRÅLENDE SOLSKIN. 

Selve gudstjenesten blev rykket 
indenfor i foredragssalen, som var 
ved at sprænges af mennesker – 
men undervejs klarede det op, og 
der blev strålende sol og ”Åben 
Himmel”!

HØST- & ÆBLEFEST 

I Rørby foregik ligeledes i blandet vejr, men blev også 
en god oplevelse. Vi spiste en overdådig buffet med-
bragt af deltagerne. De to musikere Ursula Paludan 
Monberg og Britt Dürr spillede under gudstjenesten 
og gav ekstra numre i haven, hvor vi også pressede 
adskillige hundrede kilo æbler til den dejligste most.
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JANUAR

01-01-15 Nytårsdag 14.00 - maki 16.00 - maki

04-01-15 Hellig 3 konger 10.30 - pmi 09.00 - pmi 10.30 - khg 09.00 - kgh

11-01-15 1. s. e. H. 3 k. 09.00 - kgh 10.30 - kgh 10.30 - pmi 09.00 - pmi

18-01-15 2. s. e. H. 3 k. 09.00 - pmi 09.00 - kgh 10.30 - kgh 10.30 - pmi

25-01-15 Sidste s. e. H. 3 k. 10.30 - kgh 09.00 - kgh 10.30 - pmi 09.00 - pmi

FEBRUAR

01-02-15 Septuagesima 09.00 - maki 16.00 - kgh
jazz gudstjeneste 10.30 - maki

08-02-15 Seksagesima 10.30 - pmi 09.00 - maki 10.30 - maki 09.00 - pmi

15-02-15 Fastelavn 13.00 - kgh
familiegudstjeneste

10.30 - pmi
familiegudstjeneste

10.30 - kgh
familiegudstjeneste 

22-02-15 1. s. i fasten 10.30 - kgh 09.00 - pmi 10.30 - pmi 09.00 - kgh

26-02-15 (Torsdag) 17.00 - maki
spaghettigudstjeneste

GUDSTJENESTER 
– i Hvidebæk Pastorat

DATO SØND. RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY
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NOVEMBER

02-11-14 Alle Helgens dag 17.00 - pmi 19.00 - pmi 17.00 - kgh 19.00 - kgh

09-11-14 21. s. e. trinitatis 09.00 - pmi 10.30 - pmi 09.00 - maki 10.30 - maki

13-11-14 (Torsdag) 19.00 - kgh
gospelgudstjeneste

16-11-14 22. s. e. trinitatis 09.00 - kgh 10.30 - pmi 09.00 - pmi 10.30 - kgh

23-11-14 s. s. i kirkeåret 10.30 - maki 09.00 - maki 10.30 - pmi 09.00 - pmi

30-11-14 1. s. i advent 14.00 - maki
familiegudstjeneste 09.00 - kgh 14.00 - kgh

familiegudstjeneste

DECEMBER

07-12-14 2. s. i advent 16.00 - maki
de 9 læsninger 10.30 - kgh 14.00 - maki

familiegudstjeneste 09.00 - kgh

14-12-14 3. s. i advent 10.30 - maki 14.00 - pmi
familiegudstjeneste

21-12-14 4. s. i advent 16.00 - pmi
vi synger julen ind 10.30 - pmi

24-12-14 Juleaften 15.00 - pmi 13.45 - pmi 16.30 - maki 14.00 - maki 15.15 - maki 16.15 - kgh

25-12-14 Juledag 09.00 - maki 10.30 - maki

26-12-14 2. juledag 10.30 - pmi 09.00 - pmi

28-12-14 Julesøndag 10.30 - kgh 09.00 - kgh

ENGGÅRDEN
Tirsdag den 11. november:   kl. 14.00 - maki
Mandag den 22. december:  kl. 10.30 - maki
Tirsdag den 13. januar: kl. 14.00 - kgh
Tirsdag den 10. februar kr. 14.00 - 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.

11

JANUAR

01-01-15 Nytårsdag 14.00 - maki 16.00 - maki

04-01-15 Hellig 3 konger 10.30 - pmi 09.00 - pmi 10.30 - khg 09.00 - kgh

11-01-15 1. s. e. H. 3 k. 09.00 - kgh 10.30 - kgh 10.30 - pmi 09.00 - pmi

18-01-15 2. s. e. H. 3 k. 09.00 - pmi 09.00 - kgh 10.30 - kgh 10.30 - pmi

25-01-15 Sidste s. e. H. 3 k. 10.30 - kgh 09.00 - kgh 10.30 - pmi 09.00 - pmi

FEBRUAR

01-02-15 Septuagesima 09.00 - maki 16.00 - kgh
jazz gudstjeneste 10.30 - maki

08-02-15 Seksagesima 10.30 - pmi 09.00 - maki 10.30 - maki 09.00 - pmi

15-02-15 Fastelavn 13.00 - kgh
familiegudstjeneste

10.30 - pmi
familiegudstjeneste

10.30 - kgh
familiegudstjeneste 

22-02-15 1. s. i fasten 10.30 - kgh 09.00 - pmi 10.30 - pmi 09.00 - kgh

26-02-15 (Torsdag) 17.00 - maki
spaghettigudstjeneste

DATO SØND. RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY

NOVEMBER

02-11-14 Alle Helgens dag 17.00 - pmi 19.00 - pmi 17.00 - kgh 19.00 - kgh

09-11-14 21. s. e. trinitatis 09.00 - pmi 10.30 - pmi 09.00 - maki 10.30 - maki

13-11-14 (Torsdag) 19.00 - kgh
gospelgudstjeneste

16-11-14 22. s. e. trinitatis 09.00 - kgh 10.30 - pmi 09.00 - pmi 10.30 - kgh

23-11-14 s. s. i kirkeåret 10.30 - maki 09.00 - maki 10.30 - pmi 09.00 - pmi

30-11-14 1. s. i advent 14.00 - maki
familiegudstjeneste 09.00 - kgh 14.00 - kgh

familiegudstjeneste

DECEMBER

07-12-14 2. s. i advent 16.00 - maki
de 9 læsninger 10.30 - kgh 14.00 - maki

familiegudstjeneste 09.00 - kgh

14-12-14 3. s. i advent 10.30 - maki 14.00 - pmi
familiegudstjeneste

21-12-14 4. s. i advent 16.00 - pmi
vi synger julen ind 10.30 - pmi

24-12-14 Juleaften 15.00 - pmi 13.45 - pmi 16.30 - maki 14.00 - maki 15.15 - maki 16.15 - kgh

25-12-14 Juledag 09.00 - maki 10.30 - maki

26-12-14 2. juledag 10.30 - pmi 09.00 - pmi

28-12-14 Julesøndag 10.30 - kgh 09.00 - kgh
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ARRANGEMENTER

CARMEN CURLERS – POR-
TRÆT AF EN PIONERVIRK-
SOMHED

TIRSDAG DEN 4. NOVEMBER 2014 
KL.19.00 I UBBY FORSAMLINGSHUS

Menighedsrådene i Hvidebæk Pastorat inviterer 
til Hvidebækaften.  

Kom og hør et spændende foredrag af forfatter 
Søren E. Jensen, der vil fortælle om et vanvittigt 
erhvervseventyr, der i teorien ikke burde kunne 
lade sig gøre.

Da den farverige entreprenør, Arne Bybjerg, i 
1960`erne stiftede Carmen Curlers, fik det betyd-
ning for hele Nordvestsjælland. Mange kvinder fik 
ændret deres tilværelse, da de skiftede status fra 
bønderkoner til fabrikspiger, men Carmen Curlers var 
mere end en fabrik: Det var en livsstil, som mange 
tidligere Carmen-medarbejdere stadig savner knap 
et kvart århundrede efter fabrikkens lukning i 1990.

KONCERT MED AARHUS BAROKKOR

SØNDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 16.00 
I RØRBY KIRKE

Denne eftermiddag bydes der på korsang ved et af 
Jyllands bedste kor. Aarhus Barokkor er et vokal-
ensemble af nyere dato, dannet i efteråret 2006. 
Koret består af få, men dygtige sangere, som ledes 
af Michael Hvas Thomsen, organist ved Klosterkir-
ken i Horsens. 

I Rørby vil koret præsentere et program, som man 
ikke ofte hører. Tyske Ludwig Daser og tysk/danske 
Thomas Schattenberg er blandt de relativt ukendte 
kapaciteter, som man ufortjent sjældent – for ikke 
at sige aldrig – hører noget til, skønt førstnævnte 
bestred to kapelmesterstillinger i så betydelige 
musikbyer som München og Stuttgart. Schatten-

TAIZÉ – THEOS – TERAPI - AFTENER

MANDAG DEN 27. OKTOBER KL. 19.30 
I JORLØSE KIRKE

Vi mødes den sidste mandag i måneden kl. 19.30- 
ca. 21.30 i Jorløse kirke til en hyggelig, 

smuk og nærværende aften med 
oplæg fra præst og terapeut. 
Samtale, hvor vi lytter til hinan-

den og lærer noget af hinanden. 

Sang, hvor vi synger de smukke og enkle sange fra 
Taizé til Gud i stearinlysets skær, og bagefter nyder 
stilheden sammen i kort tid.

Aftenerne er kirkeaftener bygget op omkring en 
udvalgt Taizé-sang fra Frankrig. Meningen er, at 
man i et lille fællesskab med tavshedspligt kan 
enten lytte til hinanden, tale - eller begge dele, ud 
fra et lille oplæg fra biblens og terapiens verden. 
Vi forestiller os, at Gud er til stede i rummet, lytter 
med og hører vores bønner, som vi synger til ham 
igennem Taizé-sange alene med vores sprøde og 
nøgne stemmer, omgivet af kirkerummets skønhed.
Aftenen ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen 
og terapeut Pia Riddertoft.

Alle er velkomne og menighedsrådet serverer kaffe, 
te og kage undervejs! 

Oktober:

November:

I arrangementer markeret med dette logo 
leger vi med den traditionelle gudstjeneste-
form. Det er stadig en gudstjeneste, men 
noget ved den er anderledes.

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE
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af sidstnævnte motetten ”Ave Virgo sanctissima”, 
inden programmet rundes af med en ny motet af 
nulevende David Azurza – også fra Spanien – til 
samme tekst.

KALUNDBORGS UDVIK-
LING FRA 1954 TIL 1978

TORSDAG DEN 13. NOVEMBER 
KL. 14.30 I STORE FUGLEDE 
”GRAVERHUS”

Palle Bruun Olsen kommer og fortæller om Kalund-
borgs udvikling fra 1954 til 1978 under daværende 
borgmester i Kalundborg Kommune, Jørgen Hage-
mann-Petersen.

berg fødtes i Flensborg, og efter studier i Hamburg, 
flyttede han til København, hvor han blev ansat som 
organist ved Nikolaj Kirke. De to får lov at fylde 
godt i programmet.

Der er dog også mere kendte navne som Heinrich 
Schütz og Johann Sebastian Bach på programmet. 
Indtil nyere tid har man ment, at Bach kompone-
rede 6 store motetter, men ”Ich lasse dich nicht” 
for dobbeltkor, som før var tilskrevet hans onkel, 
var sandsynligvis også J.S. Bachs værk, og koret 
synger denne 7.motet. Af Schütz synger koret en 
motet i 6 dele til tekst fra Psalme 116. 

Endelig er der på programmet en lille afdeling 
med musik af de spanske renæssancekomponi-
ster Christobal de Morales og Francisco Guerrero, 

ARRANGEMENTER

GOSPEL GUDSTJENESTE

TORSDAG DEN 13. NOVEMBER 
KL. 19.00 I UBBY KIRKE

Så har vi den glæde at kunne invitere til en anderle-
des og forrygende Gospel-gudstjeneste med Julie 
Lindell & hendes mand Markus. Det er bl.a. blevet 
sagt om Julie:

”Julie er bare en sindssyg dygtig sanger og nok 
den teknisk allerdygtigste gospelsanger, vi har i 
Danmark i øjeblikket ”.

”Julie er supersjov, underholdende, fantastisk og et 
kæmpe energibundt som dirigent og korleder, og 
når hun åbner munden og synger, så rejser hårene 
sig på ryggen, og der er ikke et øje tørt - hun synger 
og dirigerer simpelthen FANTASTISK og så er hun 
faktisk også SJOV!!!”

Men kom selv og se og vær med – for du får også selv 
mulighed for at synge med!

POSTYR SYNGER JULEN IND

DENNE SPÆNDENDE 
KONCERT KAN OPLE-
VES I LL. FUGLEDE 
K I R K E T O R S D A G 
DEN 20. NOVEMBER 
KL. 19.00. 

De fem sangere i 
Postyr leverer vokal-
musik af højeste karat 

med et repertoire, der spænder fra klassiske jule-
sange som ”Silent Night” til hjertevarme hymner 
som Bob Dylans: ”Ring Them Bells” til moderne 
nyfortolkninger af danske sange og salmer som 
”Det er hvidt herude”, ”Mørk er november” og 
”Lad det klinge sødt i sky”, sidstnævnte om muligt 
med det lokale pigekor i front. 

Ind imellem julesangene indflettes melodier fra 
Postyrs faste repertoire, der med iørefaldende pop 
og stemningsfulde ballader udforsker stemmens 
naturligt bløde klang i samspil med computerens 
muligheder for at ”live-loope” og tilføje beats og 
effekter. 

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE
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BØRNEGUDSTJENESTE MED TIP OG TOP

SØNDAG DEN 7. DECEMBER KL. 14.00
I LL. FUGLEDE KIRKE

I LL. Fuglede Kirke bliver der afholdt en børne-
gudstjeneste for de små med nisserne Tip og Top. 
Nisserne Tip og Top vil få børnene i julestemning 
med en sjov forestilling fyldt med julesange. Kom 
til en spændende og hyggelig eftermiddag sammen 
med nisserne. Alle skal være særdeles velkomne, 
uanset alder.

DE NI LÆSNINGER

SØNDAG DEN 7. DECEMBER 
KL. 16.00 I RØRBY KIRKE

De ni læsninger er en engelsk-inspireret guds-
tjeneste. Gudstjenesten er bygget op omkring 
ni tekster fra Bibelen, der alle fortæller om eller 
varsler Jesu fødsel.

Teksterne læses af menigheden, og ind imellem 
teksterne er der salmer eller musik. 

Er man interesseret i at deltage med en læsning, 
kan man rette henvendelse til sognepræst Marianne 
Kistrup på tlf. 6030 8005.

December: DERFOR KAN VORT ØJE GLÆDES

TORSDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 14.00 I UBBY 
KIRKES TÅRNRUM.

Karen Margrethe Gammelby og Beate Fog Larsen 
underholder med musik og billeder. 

Undervejs serveres der gløgg og æbleskiver.

FAMILIEGUDSTJENESTE OG JULETRÆ I 
ST. FUGLEDE

SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 14.00

Vi holder familiegudstjeneste i St. Fuglede Kirke, 
hvor årets minikonfirmander medvirker. Gudstje-
nesten er ved sognepræst Marianne Kistrup.

Efter gudstjenesten går vi over i Store Fuglede 
forsamlingshus til juletræsfest. Her kommer jule-
manden, og vi danser om juletræet, får æbleskiver 
og godteposer.

Det koster et stykke juletræspynt at være med. 

JULE & FAMILIEGUDSTJENESTE I UBBY

SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 14.00

Som optakt til juletiden og juletræs-tændingen på 
torvet i Ubby, holder vi i kirken en særlig familie- og 
julegudstjeneste. Vi tager forskud på julens salmer 
og vil sørge for et særligt ”julet” indslag v. årets 
konfirmander i Ubby.

Bagefter kan man nå både julemarked og juletræ-
stændingen kl. 16.00 på Torvet i Ubby.

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE
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TOLSTRUP KORET 

TIRSDAG DEN 9. DECEM-
BER KL. 19.30 KOMMER 
TOLSTRUP KORET TRADI-
TIONEN TRO OG AFHOL-
DER JULEKONCERT FOR 
OS I ST. FUGLEDE KIRKE

Julekoncerten består af en afdeling med tradi-
tionelle danske julesalmer og – sange. En anden 
afdeling består af engelske værker med over-
raskende udfordringer for både korsangerne 
og publikum.

Undervejs bliver der sunget fællessalmer. Julekon-
certen bliver sluttet af med Ingemanns kendte og 
dejlige julesalme ”Dejlig er jorden”.

Efter koncerten er alle inviteret over i forsamlings-
huset, hvor der serveres kaffe og æbleskiver.

Tolstrup Koret kommer med over i forsamlings-
huset, hvor vi får mulighed for at synge sammen 
med dem.

Kom til en hyggelig aften.

JULEHYGGE

TORSDAG DEN 11. DECEMBER KL. 14.30 I STORE 
FUGLEDE ”GRAVERHUS”

Traditionen tro synger vi julen ind. Kom til en hyg-
gelig eftermiddag, hvor vi julehygger og synger en 
masse julesalmer.

En lille gave til 20 kr. bedes medbragt.

3. SØNDAG I ADVENT

SØNDAG DEN 14. DECEMBER KL. 14.00 
I JORLØSE KIRKE.

En festlig julegudstjeneste for små og store i Jorløse 
Kirke. Nogle af årets konfirmander går Lucia. Efter 

gudstjenesten går vi over i Jorløse forsamlingshus 
til juletræsfest. 

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.
Entré er et stykke julepynt!

Alle er velkomne

JULEKONCERT I UBBY KIRKE

SØNDAG DEN 14. DECEMBER KL. 14.00 I UBBY 
KIRKE INVITERER HVIDEBÆK ERHVERVSFOR-
ENING OG UBBY MENIGHEDSRÅD TIL JULE-
KONCERT.

Ved koncerten medvirker Nykøbing Sjællands 
Stadsorkester, solotrompetist Ole Andersen, 
pastoratets kirkekor og kirkesangere. Til slut vil 
der være fællessang. 

Efter koncerten er Ubby Menighedsråd værter ved 
et juletraktement. Arrangementet er gratis.

JULEMUSICAL I TERSLØSE KIRKE

ONSDAG DEN 17. DECEMBER KL. 18.30 I TERS-
LØSE KIRKE

Tersløse Kirkes Børne- og Ungdomskor har før 
optrådt i Rørby Kirke i december under ledelse 
af organist Lea Daescu. Denne gang inviteres alle 
herfra til Tersløse Kirke, hvor forestillingen begynder 
i våbenhuset. Først åbnes dagens låge i den kæm-
pestore julekalender ”Himmelborgen”. Herefter 
åbnes dørene til kirkeskibet, og man går ind midt i 
kirken og finder sig en plads i mørket. 
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Efter forestillingen byder Tersløse menighedsråd på 
et traktement i sognehuset. Der køres i private biler 
fra Rørby Kirkes parkeringsplads, og man er velkom-
men til at kontakte menighedsrådsformand Kathrine 
Møller på tlf. 5950 4120 med henblik på aftale om 
fælles kørsel. Tilmelding senest 10. december.

GUDSTJENESTER JULEAFTEN 

Værslev Kirke  ................................ kl.  13.45 
Lille Fuglede Kirke  ........................ kl. 14.00
Rørby Kirke  ................................... kl. 15.00
Jorløse Kirke  ................................. kl. 15.15
Ubby Kirke  .................................... kl. 16.15
Store Fuglede Kirke  ...................... kl. 16.30

  Vi anbefaler, at I kommer i god 
tid. Glædelig jul til jer alle.

MED PRÆSTEN I FÆNGSEL

TORSDAG DEN 8. JANUAR 2015 KL. 14.30 I STORE 
FUGLEDE ”GRAVERHUS” 

Forhenværende fængselspræst, Inge Glahn, holder 
et foredrag om sit præsteembede i Jyderup åbne 
statsfængsel.

Hun vil give et udpluk af sine erfaringer inden for 
murene; om fængslet og fængselskirken, om mødet 
med indsatte, om forskellige former for gudstjene-
ster, hvor de indsatte medvirkede med sang, om 
oplevelsesrige udflugter til andre kirker samt om 
deltagelse i arrangementer i sognets kirker.

Inge Glahn er en meget levende foredragsholder, 
som fortæller med stor varme og humor om sine 
”11 år i skyggen”.

NYTÅRSKONCERT I LL. FUGLEDE KIRKE

TORSDAG DEN 8. 
JANUAR 2015 KL. 
19.00 

Kom til nytårskon-
cert med arier og 
duetter fra opera 
og operette af 
bl.a. Verdi, Puccini, 
Bizet, Reesen og 

Lehár fremført af 3 danske internationale solister: 
Tenoren Sune Hjerrild, sopranen Solveig Louise Hjer-
rild og pianisten Ulrich Stærk.

I BACHS FODSPOR

SØNDAG DEN 11. JANUAR 2015 KL.15.00 
I RØRBY PRÆSTEGÅRD

Organist og musikpædagog Kirsten Falther har 
været på en inspirerende rejse, og vil denne efter-
middag delagtiggøre andre i sine oplevelser. Johann 
Sebastian Bach blev født i 1685 i Eisenach. Vi følger 
hans rejser i Thüringen med afstikkere til Lüneburg 
og Lübeck, for til slut at ende i Leipzig i Sachsen, 
hvor han blev kantor i Thomaskirken. Hjertelig vel-
kommen til dejlig musik og masser af lysbilleder og 
spændende historier om Bachs liv.

UDVANDRING TIL USA

TORSDAG DEN 22. JANUAR 2015 KL. 14.00 I UBBY 
KIRKES TÅRNRUM

Her kommer Børge Geert Olsen og fortæller histo-
rien om William S. Knudsen: en 17-årig københav-
nerdreng, der rejste til USA, opfandt samlebåndet 
for Henry Ford, blev generaldirektør for General 
Motors og ansat af præsident Roosevelt som 
ansvarlig for USA’s produktion af krigsmateriel 
under 2. verdenskrig.

Januar: 
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FILMAFTEN

TORSDAG DEN 29. JANUAR 2015 KL.18.00 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 ”Luther”, 
instrueret af Joseph Fiennes og indspillet i 2003. Der 
er tale om et actionfyldt drama om en af historiens 
væsentligste revolutionære perioder, da middelal-
deren banede vej for renæssancen og en mands 
overbevisning havde styrke til at forandre verden.

Tilmelding til Steen på tlf.: 2460 3303 eller Torben 
på tlf.: 2498 7060.

”LYS I MØRKET”
 
- EN JAZZ-GUDSTJENESTE MED 
”KORNBECH & TRIO”

Til Kyndelmisse søndag den 1. februar 2015 kl. 16.00 i 
Ll. Fuglede kommer ”Kornbech & Trio” for at synge 
og spille – og give denne gudstjeneste et helt særligt 
præg. Temaet for denne helt specielle kyndelmisse-
gudstjeneste er ”Lys i mørket”

Lene Kornbech har taget sin jazz-trio med, bestå-
ende af saxofon, klaver og bas – og sammen vil de 
både akkompagnere salmerne – og fremføre sange 
og musik, der – sammen med de mange levende 
lys i kirken – nok skal bringe lyset og håbet ind i 
kyndelmissens mørke. 

Gudstjenesten - der ledes af sognepræst Kim Gilling 
Hansen – har sin kendte form, med kendte salmer 
på kendte melodier - pakket ind i nye og spændende 
arrangementer.

Mød op og få en varm og lys oplevelse, i en ellers 
kold og mørk tid!

FILM

TORSDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 14.30 I STORE 
FUGLEDE ”GRAVERHUS”

Kurt Johansen kommer og viser film.

FASTELAVN I JORLØSE KIRKE 

SØNDAG DEN 15. FEBRUAR HOLDER VI FASTE-
LAVNSGUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN I 
JORLØSE KIRKE KL. 10.30

Alle er velkomne, uanset om man har lyst til at 
møde udklædt eller ej. Efter gudstjenesten er der 
tøndeslagning i Forsamlingshuset.

Det koster 25 kr. at deltage i arrangementet i  
Forsamlingshuset.

FASTELAVN I UBBY KIRKE

I SAMARBEJDE MED FDF UBBY INVITERER VI 
TIL FASTELAVNSGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 
15. FEBRUAR KL. 10.30 I UBBY KIRKE

Kirken vil være festligt pyntet i dagens anledning, 
og vi ser gerne en masse udklædte børn og voksne. 
Efter gudstjenesten går vi i procession til torvet 
i Ubby, hvor der er tøndeslagning, lege og kon-
kurrencer.

Alle er velkomne

FASTELAVN I VÆRSLEV KIRKE

SØNDAG DEN 15. FEBRUAR KL. 13.00 
I VÆRSLEV KIRKE 

Holder vi fastelavnsgudstjeneste for både store og 
små. Vi starter med gudstjeneste i Værslev Kirke, 
hvorefter vi går over på marken og slår katten af 
tønden. Alle må meget gerne komme udklædt - 
også i kirken.

Februar: 
EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE
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SOGNEEFTERMIDDAG PÅ PLEJECENTE-
RET ENGGÅRDEN

TORSDAG DEN 19. FEBRUAR 2015 KL. 14.00 PÅ 
ENGGÅRDEN

Kom til en hyggelig eftermiddag med underholdning 
af to klovne. Der vil efterfølgende blive serveret 
kaffe og kage.

Alle er velkomne.

LIBEREC - NORDBÖHMEN

LØRDAG DEN 21. FEBRUAR 2015 KL.14.00 
I RØRBY PRÆSTEGÅRD

Lysbilledforedrag ved Ejgil Lynge Jacobsen, som har 
besøgt det utroligt smukke område i det nordøstlige 
Tjekkiet - et grænseland med en barsk historie om 
store etniske stridigheder. Smuk natur – gamle 
bygninger - Skoda-fabrikken og godt øl.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE 
I UBBY KIRKE 

TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 
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 for opvasken. 
Gudstjenesten er ved sognepræst Marianne Kistrup.

Arrangementet er gratis.

SULTKARAVANEN I RØRBY 

EN DAG I FEBRUAR, SOM ENDNU IKKE ER 
FASTLAGT, BLIVER DER ET FÆLLESARRANGE-
MENT FOR KONFIRMANDHOLDENE I HVIDE-
BÆK PASTORAT.

”Sultkaravanen” kommer på besøg i Rørby præ-
stegårds konfirmandstue. Karavanen er et samar-
bejde 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).

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE
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KONCERT MED SCT. PEDERS 
KONCERTKOR 

SØNDAG DEN 1. MARTS 2015 KL. 15.00 
I RØRBY KIRKE

Denne dag får vi besøg af Sct. Peders Koncertkor 
fra Randers, et kor med høje musikalske ambitio-
ner. Koret blev stiftet i 1980, og består af 30-40 
højt kvalificerede sangere, som har specialiseret 
sig i nyere kormusik. Koret synger ofte musik af 
nordiske komponister, har optrådt i radio og tv og 
udgivet flere cd’er. 

Ved korkonkurrencer i udlandet har koret vundet en 
række priser og diplomer, deriblandt i de senere år 
gulddiplomer i 2010 i Riva del Garda, Italien, i 2012 
i Prag, samt i sommeren 2014 2. prisen ved Béla 
Bártok-konkurrencen i Débrecen, Ungarn. 

Her vandt koret også en specialpris for bedste frem-
førelse af János Vajda: ”Alleluja”. I august 2014 har 
Brian Stenger Poulsen overtaget koret fra dets 
første dirigent, Karsten Blond. Brian, der også er 
organistassistent ved Sct. Peders Kirke, har været 
tilknyttet koret som sangpædagog siden 2008.

Til koncerten i Rørby Kirke medbringer koret et 
program, der hovedsageligt består af engelsk musik, 
med værker af Benjamin Britten og Richard Bennett. 
Sidstnævnte er nok ukendt for de fleste, men Ben-
nett var en multikomponist, der både udfoldede sig 
indenfor den klassiske og rytmiske musik – skrev 
mange værker for jazzklaver og også filmmusik, bl.a. 
til filmperlen ”Fire bryllupper og en begravelse”. 
Udover den engelske musik bliver der også plads 
til nogle danske værker.

HVIDEBÆKAFTEN 

ONSDAG DEN 3. MARTS 2015 KL. 19.00 KOM-
MER SOGNEPRÆST OG MIGRANTPRÆST 
MASSOUD FOUROOZANDEH I UBBY FORSAM-
LINGSHUS OG FORTÆLLER OM SIN BOG ”DEN 
FORBUDTE FRELSE”

Han skrev bogen i 2004 sammen med journalist 
Daniel Øhrstrøm. Den er nu kommet som paperback 
og kan købes på Kristeligt Dagblads Forlag. I bogen 
fortæller han om sin barndom i Iran, sin flugt over 
de kurdiske bjerge til Tyrkiet og sit liv i Danmark, 
herunder især om sin omvendelse til kristendom-
men og sit arbejde i den iranske menighed. Bogen 
er både en personlig fortælling og en teologisk for-
klaring om forskellen mellem islam og kristendom. 

SOGNEINDSAMLING 2015 

SØNDAG DEN 8. MARTS HAR HVIDEBÆK 
PASTORAT OG FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
BRUG FOR FRIVILLIGE INDSAMLERE TIL KAM-
PEN 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 fejl- 
ernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samti-
dig 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 Folke-
kirkens Nødhjælps arbejde.

Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler den 8.
marts 2015 hos indsamlingsleder Michael Rasmussen 
på tlf. 3139 7184 eller e-mail mr@fdf.dk

Marts:
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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. 

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 

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 1A, 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

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, 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:
LJ – Plant og Pleje ved Leif Juhl
Tlf. 4231 7071
Email: Juhl-it@gafnet.dk

Deadline for næste kirkeblad: 7. januar 2015


