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Serie:
FOLK OG KIRKE
I DENNE ARTIKELSERIE GÅR VI TÆTTERE PÅ DE MENNESKER, DER HAR DERES DAGLIGE FÆRDEN
I OG OMKRING SOGNETS KIRKER.
LÆS HER OM KIRKEMURER JAN HOLMEGAARD HANSEN, DER I FORÅRSMÅNEDERNE ARBEJDER PÅ
LL. FUGLEDE KIRKE.

KIRKEMURERENS
FORNEMMELSE FOR KALK

Af: Henriette Schultz

SØNDAG EFTER SØNDAG
UDGØR KIRKEN RAMMEN
OM MØDET MELLEM MENNESKER OG TROEN PÅ GUD.
MEN BAG KIRKEBYGNINGENS
ÆSTETISKE FACADE OG HVIDKALKEDE MURE GEMMER DER
SIG EN HVERDAG FOR DE MENNESKER, DER UDBYGGER OG
VEDLIGEHOLDER KIRKERNES
SMUKKE RUM. EN AF DISSE
ER KIRKEMURER JAN HOLMEGAARD HANSEN, DER HAR EN
HELT SPECIEL SANS FOR KALK.
At kalk ikke bare er kalk, ved Hvidebæk sogns fast tilknyttede kirkemurer – Jan Holmegaard Hansen – rigtigt meget om. Så meget
at han i mange år har samarbejdet
tæt med Nationalmuseet, når
museets konservatorer har haft
brug for sparring om emnet.
”Nu om dage laver man kalk på
akkurat samme måde som for
hundrede år siden, men vi ved
faktisk ikke helt, hvordan det blev
lavet i middelalderen, den gang
mange af sognets kirker blev byg-
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get”, fortæller Jan Holmegaard
Hansen, der udover mere end 25
år praktisk erfaring ved at arbejde
med historiske bygninger også
har sat sig godt ind i det teoretiske stof.
”Da jeg begyndte at arbejde
med kirker, blev jeg fascineret af
materialet kalk. Jeg læste derfor
i hundredevis af bøger, men på
et tidspunkt blev jeg klar over,
at emnet ’kalk’ er utroligt omfattende. Jeg kunne jo blive ved med
at læse resten af livet uden alligevel at komme til at vide alt”, siger
Jan Holmegaard Hansen.

GODE MATERIALER
GIVER FLOTTE MURE

Når brændt kulekalk tilføjes vand,
bliver det til læsket kalk. Hvis man
tilsætter sand, bliver resultatet
kalkmørtel. Når vandet fordamper, hærder mørtlen ved at kalken binder sig til sandet. Det er
egentligt en ret enkel opskrift,
men som med det gode måltid,
så bliver resultatet ikke bedre end
kvaliteten af råvarerne.

”Materialerne betyder virkeligt
alt. Derfor kan jeg sagtens finde
på at hente sand i Jylland bare
for at få den rigtige kvalitet, af
den slags man kender fra et timeglas. Jo mere finkornet sandet er,
desto bedre binder det kalken til
væggen”, forklarer Jan Holmegaard Hansen.
For at resultatet af murerarbejdet
skal blive så autentisk som muligt,
anvender kirkemureren altid kalkkoste af naturhår.
”Når man bruger en svinebørste,
så holder hårenes tekstur på kalken. Det betyder i bund og grund,
at børsten ikke taber kalk. De billigere koste af plastik har en tendens til at afgive kalk, der lægger
sig som små pletter på gulvet.”

FRA KLOSTER TIL KIRKE

Det var ingen tilfældighed, at Jan
Holmegaard Hansen blev murer.
Faderen var murermester, og
faget var allerede for den lille
dreng Jan en helt naturlig del af
hverdagen.

”RIGTIGT MANGE FORTÆLLER MIG AT DET ER ET GODT
FORÅRSTEGN, NÅR JEG KOMMER FOR AT KALKE KIRKEN.”
”Der er nok at lave i de gamle kirker”, fortæller Jan Holmegaard, der i arbejdspauserne nyder udsigten fra sine skiftende
arbejdspladser.

ard Hansens første lift. En lift, der
ændrede valg af arbejdsopgaver
og dermed banede vejen til titlen
som kirkemurer.

”Hvor andre børn havde strandskovl med i sandkassen, så havde
jeg en fugeske”, fortæller Jan
Holmegaard Hansen, der alligevel
som ung knægt nåede at være i
praktik som bådebygger, inden
valget faldt på at følge i faderens
fodspor.
Det blev imidlertid en opgave i
1987, som fik betydning for den
unge murers videre virke. Opgaven var at reparere en trappe
på Aastrup Kloster i Tølløse. Det
gamle kloster fra det 16. århundrede imponerede Jan Holmegaard
Hansen, og da bygningen stod for
at skulle gennemrenoveres, tilbød
han som eksempel på sin kunnen
at istandsætte ét af de tre meter
høje vinduer.

”En prøve kan overbevise meget
mere end et billigt tilbud. Derfor
foreslår jeg ofte, at kunder med
flere mulige leverandører får lavet
en prøve, så de kan se kvaliteten
af det, de bliver lovet. ”
Den ekstra indsats betød, at
bestyreren på Aastrup Kloster
efter nogen tid kontaktede Jan
Holmegaard Hansen og tilbød
ham entreprisen på renovering
af hele facaden. Men stilladser
er dyre at leje, tidskrævende at
sætte op og koster penge at have
stående i dårligt vejr, når håndværkerne er nødsaget til at ty til
opgaver inden døre. Så med opgaven på istandsættelsen af Aastrup
Klosters høje mure, fulgte derfor
også indkøbet af Jan Holmega-

”Efter arbejdet på Aastrup Kloster begyndte jeg at overveje,
hvad jeg kunne bruge liften til.
Min interesse for historiske bygninger og gamle teknikker inden
for mit håndværk betød, at jeg
rettede fokus mod lokale kirker.
Her kunne jeg se fordelen ved at
bruge liften. Kirkerne slipper for
at have tomme stilladser stående
på dage, hvor der er begravelser eller bryllupper. Og jeg kan
planlægge arbejdet, så liften kun
fylder, når jeg faktisk er ved at
udføre et arbejde”, siger Jan Holmegaard Hansen.

STUDIETURE I UDLANDET

Flere gange har interessen for
kalk trukket Jan Holmegaard Hansen til udlandet. Specielt har den
italienske hovedstad imponeret
med de mange kirker og gamle
bygningsværker.
”For nogle år siden var jeg på tur
til Rom med min hustru, da jeg
pludselig fik øje på en mur, hvor
de lokale håndværkere havde
lavet flere forskellige kalkprøver
i blå nuancer. Desværre skulle vi
hjem dagen efter, så jeg nåede
ikke forbi stedet igen. Derfor
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måtte jeg simpelthen tilbage
nogle måneder efter for at se
hvilken farve, de havde valgt. ”
At danskerne kan noget helt specielt med kalk, fik Jan Holmegaard
Hansen bevis for, da han også på
en tur til Rom kom forbi en kirke,
der var ved at blive restaureret.

Blandt stiger, bøtter og andet
byggemateriale fik han øje på
nogle sække med kalk fra en af
de danske producenter.
”Når de i Rom bruger dansk kalk
til de flotte gamle bygningsværker, så bliver jeg da stolt”, siger
Jan Holmegaard Hansen, der i

øvrigt ikke har planer om at slippe
kalkkosten til fordel for et liv som
pensionist.
Han regner med at blive ved i
hvert fald de kommende fem
år og vil derfor fortsat være at
finde ude ved Hvidebæk Pastorats
gamle kirker.

Vidste du det?
Håndværkere efterlader ofte et lille aftryk til eftertiden. Det kan være:
• M
 ønter eller flaskeposter med små sedler, der viser,
hvor meget arbejdslønnen var på et givent tidspunkt
• Navne og datoer snittet i træværket
• Små figurer lavet af den sidste klat mørtel

TAK FOR DENNE GANG.
EFTER GODT 1 1/2 ÅR SOM
KIRKESANGER I HVIDEBÆK
PASTORAT, ER JEG DESVÆRRE
NØDT TIL ALLEREDE AT TAKKE
AF. JEG HAR VÆRET UTROLIG
GLAD FOR AT SYNGE I DE SEKS
KIRKER, PÅ ENGGÅRDEN SAMT
AT LEDE DET NYE HVIDEBÆK
KIRKEKOR.
Efter godt 1 1/2 år som kirkesanger
i Hvidebæk Pastorat, er jeg desværre nødt til allerede at takke
af. Jeg har været utrolig glad
for at synge i de seks kirker, på
Enggården samt at lede det nye
Hvidebæk Kirkekor.
Som sanger og sanglærer har jeg i
det forgangne år været ansat fire
steder: På to forskellige musikskoler, på Ubberup Højskole, i Hvidebæk Pastorat samt haft egne
projekter med jazzorkester mm.
Det lyder nok af meget, og det
har det også været! Det har været
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lidt vanskeligt at få det hele til at
hænge sammen, og bl.a. at få nok
tid sammen med mine børn. Efter
moden overvejelse valgte jeg, at
jeg desværre måtte opgive min
stilling i Hvidebæk Pastorat.
Det er mit store håb, at jeg af
og til kan dukke op, som f.eks.
til jazzgudstjenesten med mit
orkester i Ll. Fuglede Kirke eller
bare smutte forbi og se, hvordan
det står til med ”mit” kirkekor.
Jeg kommer til at savne de godt
35 medlemmer af koret. Det har
været en energi-indsprøjtning
at være sammen med dem
hver anden tirsdag aften det
forgangne år. Det har været et
stort arbejde at få koret startet
op, men jeg er godt tilfreds med
den form, det har fået og håber
meget, det vil køre videre under
en ny korleder.
Jeg har været glad for mit samarbejde med menighedsrådene,

kirkernes personale, vores to
organister og ikke mindst vores
tre dygtige præster.
De bedste hilsener
Lene Kornbech Grell.

Der annonceres nu efter 2 nye kirkesangere til at besætte de ledige stillinger og
til at lede pastoratets kirkekor

SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
DEN 12. DECEMBER VAR DER
REJSEGILDE PÅ BYGGERIET AF
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Byggeriet skrider planmæssigt
frem og lørdag den 16. maj 2015
afholdes der indvielse. Se mere
om denne i arrangementslisten.

HVIDEBÆK PASTORAT PÅ FACEBOOK
PASTORATET HAR I EFTERÅRET
FÅET SIN EGEN SIDE PÅ
FACEBOOK PÅ ADRESSEN
www.facebook.com/HvidebaekPastorat
Gå ind og like siden og bliv løbende holdt
orienteret om hvad, der sker i pastoratet

Scan QR koden med din iphone eller android
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GUDSVEJEN TIL OS – NY BOGUDGIVELSE
AF JØRGEN MICHAELSEN

ved Peter Michaelsen

GUDSVEJEN TIL OS – DER GOTTESWEG ZU UNS ER TITLEN PÅ
EN NY BOG AF SALMEDIGTEREN JØRGEN MICHAELSEN,
SOM UDKOM LIGE FØR JUL PÅ
POUL KRISTENSENS FORLAG.

Under et besøg i Nordfrisisk
Museum Husum stiftede forfatteren bekendtskab med en samling træsnit af billedkunstneren
Hans Ralfs, skabt over scener fra
Johannesevangeliet.
Hans Ralfs var maler og grafiker,
født i Preetz i Holsten 28. august
1883 og død i lejren Obrawalde
21.april 1945. Ralfs skabte i årene
1925-26 i alt 34 træsnit til Johannesevangeliet, hvoraf de 31 er
bevarede.
Jørgen Michaelsen skriver i forordet til den nye bogudgivelse:
”Jeg fandt et fællesskab henover
kunstarter og landegrænser og fik
lyst til at kæde Ralfs’ træsnit og
mine salmer sammen i en udgivelse, hvor de kunne udfordre,
belyse og berige hinanden.”

6

Til disse 31 træsnit har Jørgen
Michaelsen udvalgt lige så mange
af sine salmer og digte fra perioden 1955 til i dag, oversat dem til
tysk og i flere tilfælde gendigtet
dem på tysk.
Det er desværre ikke muligt at
gengive et eksempel på træsnittene her i kirkebladet, men i de
seks kirker her i pastoratet vil man
kunne finde en folder med en kort
præsentation af bogen.
Det sidste af de 31 træsnit viser
Jesus i samtale med Peter ved
båden på Genezareth sø, omgivet
af de øvrige disciple. Teksten er fra
Joh 21,21-22, hvor der står: ”Da nu
Peter så ham, spørger han Jesus:
”Herre, hvordan skal det gå ham?”
Jesus svarer ham: ”Dersom jeg vil,
at han skal leve, indtil jeg kommer,
hvad angår det så dig? Følg du mig!”

Til dette træsnit har Jørgen
Michaelsen valgt følgende salme:
Frygt kun eet: at tie!
Tal det ord, du ved,
ene blandt alverdens
er til salighed!
Lyt i nattemørket
til din Herres røst,
bring for dagen ordets
trods og ordets trøst!
Råb hvad som en hvisken
sagte du har hørt,
hvad du i det skjulte
fik til hjerte ført!
Sig det uden omsvøb,
løst fra alle bånd,
bundet til det budskab,
som er liv og ånd!
Frygt kun eet: at tale
verden til behag!
Et skal lyse: Kristus
som Guds klare dag!

SET OG SKET SIDEN SIDST

I december var nisserne Tip og Top på besøg
i Ll. Fuglede kirke for at lave børneteatergudstjeneste og der var juletræ efter familiegudstjenesterne i forsamlingshusene i St.
Fuglede og, Jorløse.

Efteråret og julen har budt på masser af spændende
musik i pastoratets 6 kirker. Aarhus barokkor var
på besøg i Rørby kirke, der var julekoncert med
a capella gruppen Postyr og opera nytårskoncert i Ll.
Fuglede kirke, hvor der også var jazz gudstjeneste
til Kyndelmisse, Tolstrupkoret gav den traditionelle
julekoncert i St. Fuglede kirke og i Ubby kirke var
der sammen med Hvidebæk Erhvervsforening stor
julekoncert med Nykøbing Sjælland stadsorkester
og trompetisten Ole Andersen.

Årets konfirmander har været på studietur til
Holbæk, hvor de besøgte naturkirkegården og
Holbæk Museum.
På museet var der en særudstilling om konfirmation
gennem tiderne.
Konfirmanderne deltog også med liv og sjæl i en
gospel workshop i Ubby kirke.
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ÅRETS KONFIRMANDER I PASTORATETS 6 KIRKER

I LL. FUGLEDE KIRKE DEN 26. APRIL
Janus Ring Andersen
Nicklas Darré Frederiksen
Andreas Nielsen
Mette Nicole Bue Nielsen
Katrine Vig Trane Nielsen
I UBBY KIRKE DEN 26. APRIL
Nicklas Nonbo Frederiksen
Jacob Obert Gardil
Ann-Sofie Bjerregaard Hallø
Cecilie Fonnesbech Hansen
Emma Skovgaard Hansen
Natasha Petersen Høyer
Frederik Oskar Daugaard Jensen
Rasmus Tøtrup Jensen
Monique Marie King
Philip Kjeldtoft Larsen
Jasmin Tollstorff Petersen
Frederik Oskar Daugaard Jensen
Jacob Boier Lindhard Petersen
Jonas E. B. Brandstrup
Stinna Jørgensen
Nikkie Visbye Filtenborg Vinter
I ST. FUGLEDE KIRKE DEN 3. MAJ
Emma Guldberg Andersen
Nicklas Ole Hansen
Rasmus Kümler Larsen
Viktoria Klara Meyerhoff
Viktor Høilund Skafte
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I VÆRSLEV KIRKE DEN 3. MAJ
Anne Sofie Malchau
Peter Thorvald Qvade Rasmussen
I JORLØSE KIRKE DEN 10. MAJ
Cecilie Christensen
Athene Zusanne Bette Hillev
Kristian Bødker Kristiansen
I UBBY KIRKE DEN 10. MAJ
Charlotte Schack Berg
Mikkel Baltzer Christensen
Mathias Rymer Breining Jensen
Jonathan Arvø Nylev
Vibe Broberg Olsen
Nicolai Poulsen
Karina Sørensen
Patrick Dyrehold Andersen
I RØRBY KIRKE DEN 10.MAJ
Mathias Andreasen
Andreas Frederiksen
Tobias Farrel Lehmann Frederiksen
Tobias Bønnerup Jensen
Christopher Nielsen
Emil Egelund Rasmussen
Victor Rølle
Rikke Bager Friis Erlandsen
Amalie Walentin Hilstrøm
Mikkel Korshøj Lübeck Jensen
Jacob Vithøft Jørgensen
Michelle Koudal Jørgensen
Maja Camilla Damgaard Larsen
Ida Lobedanz Michaelsen
Simone Juul Nielsen
Sofie Aagreen Moll Nielsen
Simon Neergaard Stahl Poulsen
Rikke Denise Lyngby Rasmussen
Dina Trab

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

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

Marts:
KONCERT MED
SCT. PEDERS KONCERTKOR

HVIDEBÆKAFTEN
TIRSDAG DEN 3. MARTS 2015 KL. 19.00
KOMMER SOGNEPRÆST OG MIGRANTPRÆST
MASSOUD FOUROOZANDEH I UBBY FORSAMLINGSHUS OG FORTÆLLER OM SIN BOG ”DEN
FORBUDTE FRELSE”.

SØNDAG DEN 1. MARTS KL. 15.00
I RØRBY KIRKE

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 ambitioner.
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 fremførelse 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
Bennett 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.

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 kristendommen
og sit arbejde i den iranske menighed. Bogen er både
en personlig fortælling og en teologisk forklaring om
forskellen mellem islam og kristendom.

KONCERT I UBBY KIRKE
TORSDAG DEN 5. MARTS 19.30
En jazzet kirkekoncert med smuk musik. Pernille
Bévort på saxofon og Kjeld Lauritsen på hammondorgel spiller musik af jazzens store komponister
blandet med udvalgte egne kompositioner. Man
vil høre jazzy toner med en del blues og smukke
jazzballader som passer til kirkerummets akustik. Der
bliver også plads til et par danske sange og salmer
i jazzede fortolkninger. Begge musikere er kendte
profiler på den danske og skandinaviske jazzscene,
hvor de spiller i et hav af konstellationer.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO

SØNDAG

ENGGÅRDEN

10. marts
7. april
12. maj
9. juni

RØRBY

kl. 14.00 - ved
kl. 14.00 - ved
kl. 14.00 - ved
kl. 14.00 - ved

pmi
maki
pmi
kgh

VÆRSLEV

Marts							
01/03/15
08/03/15
15/03/15
22/03/15
26/03/15

2. s. i fasten		
10.30 - kgh
3. s. i fasten
10.30 - pmi		
Midfaste
9.00 - maki
10.30 - pmi		
Mariæ bebudelsesdag		
9.00 - kgh
Torsdag
19.00 - pmi					

		

29/03/15

Palmesøndag

De 9 påskelæsninger

10.30 - pmi

9.00 - pmi			

April							
02/04/15
03/04/15

Skærtorsdag		
16.30 - kgh
Langfredag				

					

05/04/15
06/04/15
12/04/15
19/04/15
26/04/15

Påskedag
9.00 - maki		
2. påskedag
10.30 - kgh
9.00 - kgh			
1. s. e. påske		
10.30 - pmi
2. s. e. påske
10.30 - pmi
9.00 - pmi
3. s. e. påske				

					

27/04/15

Mandag					

Maj							
01/05/15

Bededag

9.00 - maki				

							

03/05/15

4. s. e. påske		

10.30 - pmi

			

konfirmation

04/05/15
10/05/15

Mandag					
5. s. e. påske
9.00 - pmi				
		
11.00 - pmi				
		

14/05/15
17/05/15
24/05/15
25/05/15
28/05/15

konfirmation

Kristi Himmelfartsdag
10.30 - pmi
9.00 - kgh		
6. s. e. påske
9.00 - kgh		
Pinsedag
9.00 - pmi
10.30 - pmi			
2. pinsedag
kl. 11.oo
fællesgudstjeneste
Torsdag						

							

31/05/15

Trinitatis

9.00 - maki

10.30 - kgh

juni							
07/06/15
14/06/15

1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

10.30 - kgh			
9.00 - pmi
10.30 - pmi

						
						

21/06/15
28/06/15
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3. s. e. trin.
9.00 - kgh
4. s. e. trin.		

kirkeløb
9.00 - pmi

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		
9.00 - maki
9.00 - kgh		
9.00 - pmi
		
10.30 - maki		
9.00 - pmi		
10.30 - pmi
					

			

9.00 - kgh
10.30 - kgh
9.00 - pmi
10.30 - kgh

19.00 - maki

							

19.30 - maki			
				
14.00 -pmi		

					

liturgisk gudstjeneste

10.30 - maki			
			
10.30 - pmi
9.00 - pmi		
9.00 - maki
9,00 - kgh		
10.30 - kgh
				
10.30 - maki		

					

konfirmation		

					

14.00 - kgh
9.00 - pmi
10.30 - maki
10.30 - kgh
konfirmation

19.00 - kgh

							

				

10.30 - maki

							

19.30 - kgh
børnegudstjeneste FDF

10.30 - maki			
konfirmation

					
				

19.00 - pmi
10.30 - maki

10.30 - kgh 		

				

konfirmation

konfirmation

		
10.30 - kgh		
10.30 - pmi		
9.00 - pmi
			
10.30 - kgh
Bregninge, Amfiteatret
						

9.00 - pmi
10.30 - kgh
9.00 - kgh
17.00 - maki

							spaghettigudstjeneste

10.30 - maki			

							

			
10.30 - pmi
10.30 - maki		

9.00 - kgh
14.00 - maki

9.00 - pmi

						
friluftsgudstjeneste
						
ved Madesø

og
pilgrimsvandring		
9.00 - kgh		
10.30 - pmi

10.30 - kgh
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JEPPE AAKJÆR LÆST I DAG

KONCERT I ST. FUGLEDE KIRKE

TORSDAG DEN 5. MARTS KL.19.00
I RØRBY PRÆSTEGÅRD

ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 19.00
POESI MED UNGT LOKALT TALENT OG KLASSISK
OG JAZZ MED STORE NAVNE

Foredrag ved Peder Svejgaard, cand.mag. og sognepræst i Øster Tørslev, Dalbyover og Dalbyneder i
Østjylland. Aftenens foredragsholder er landbobarn
fra Salling og har fået sunget sangene ind under
huden. Som barn var han ad flere gange inviteret
på ”Jenle” hos Aakjærs datter Solveig Bjerre. Desuden beskæftigede han sig både i skoleforløb og
i sin studietid med Jeppe Aakjær. Han mener, at
forfatterskabet både har en side, der lægger sig som
næring ved historiens rod, og et ”evigt” budskab.
Der bliver også lejlighed til at synge med på sange
af Jeppe Aakjær.

Kom til en smuk forårsaften med Embla Johanne
Hansen fra Ubby, som læser sine talentfulde digte op
i kirken og oplev musik i international klasse. ”Basso
Con Voce” består af sangerinden Ursula Dieterich og
den danske stjernebassist Jimmi Roger Pedersen, og
er i anledning af forårskoncerten i St. Fuglede Kirke
udvidet med den italienske guitarist Giorgio Crobu.
Aftenen veksler mellem Emblas oplæsning og Basso
Con Voces musik, som stemningsmæssigt er tilpasset hinanden.

SOGNEINDSAMLING 2015
SØNDAG DEN 8. 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 som 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 8.
marts 2015 hos indsamlingsleder Michael Rasmussen
på tlf. 3139 7184 eller e-mail mr@fdf.dk
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Embla Johanne Hansen er gymnasieelev i Kalundborg og en dygtig digter, musiker og sanger. Jimmi
Roger Pedersen studerede ved Niels-Henning Ørsted
Pedersen på Rytmisk Musik-konservatorium i København. I mere end 15 år turnerede Jimmi med den
legendariske jazzpianist Horace Parlan og backede
artister som Benny Bailey, Al Grey og Lee Konitz. Han
har indspillet over 100 plader og blev I 2009 nomineret som bedste soloinstrumentalist ved JPF Music
Awards i Nashville, TN USA. Jimmi er både kendt for
sit energiske spil med masser af fremdrift og for sin
nærværende musikalitet. Han bruges af førende soli-

ster som duopartner, da han med sin fremragende
teknik kan erstatte hele orkestret. Ursula Dieterich
er uddannet på musikkonservatoriet i Amsterdam og
har dernæst anvendt stemmen flittigt til kirkesang.
Giorgio Crobu har - ud over at spille i sit hjemland
Italien - turneret i hele Europa. Hans melodier er
kendetegnet ved en stor bevægelighed og en fascinerende ren teknik med en særlig soft touch. Hans
musik associeres med den romantiske atmosfære
hos Bill Evans og Wes Montgomerys bløde klang og
er altid præget af sydeuropæisk varme. Har i slutningen af 80erne spillet med Joe Pass i Kvartett med
to guitarer. Siden 1993 er Crobu lektor i Guitar ved
Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin.

KONCERT I LL. FUGLEDE KIRKE
”MUSIK I AFTENRØDEN”
TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00.

Basso Con Voce skaber et univers af musikalske
stemninger, der lægger op til fordybelse, afslapning, eftertanke og glæde. Repertoiret spænder fra
barok til jazz og indeholder trioens fortolkninger af
klassisk musik, salmer, folkeviser og jazzstandards.
Der bliver både tid til at læne sig tilbage til de bløde
mørke bastoner, lade glæden gå i kroppen ved de
swingende fortolkninger af forårssalmer, lade tankerne svæve til dejlige ballader og bruge stemmen
selv til fællessange.
Koncerten er gratis

ØNSKEKONCERT
TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 14.30 I ST. FUGLEDE
”GRAVERHUS” KOMMER ASTRID ANDERSEN FRA
JORLØSE OG HOLDER ØNSKEKONCERT, HVOR
MAN KAN KOMME MED ØNSKER FRA HØJSKOLESANGBOGEN.

Kom til en dejlig koncert med Mikkel Andersen,
som spiller solo stykker for klassisk guitar. Adgang
til koncerten er gratis. I pausen serveres der kaffe,
te, sodavand og kage.

PIGEHJEMMET PÅ SPROGØ
TORSDAG DEN 19. MARTS KL. 14.00
I TÅRNRUMMET I UBBY KIRKE.
Carsten Egø Nielsen kommer og fortæller om pigehjemmet på Sprogø, som er et særligt – og gruopvækkende – kapitel i åndssvageforsorgens historie.
Fra 1923-1961 husede Sprogø en anstalt for ”moralsk
defekte” kvinder. I perioden blev ca. 500 piger – mod
deres vilje – anbragt på anstalten.
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DE NI PÅSKELÆSNINGER

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

TORSDAG DEN 26. MARTS KL.19.00
I RØRBY KIRKE
Som forberedelse til påsken holder vi en musikgudstjeneste efter samme mønster som de ni læsninger i
adventstiden. Gudstjenesten er bygget op omkring
ni tekster fra Bibelen, der alle fortæller om påskebegivenhederne.
Teksterne læses af menigheden, og ind i mellem
teksterne er der salmer eller musik.
Er man interesseret i at deltage med en læsning, kan
man rette henvendelse til sognepræst Peter Michaelsen på tlf. 59 50 40 55.

PALMESØNDAG
VI MØDES TIL AFTENGUDSTJENESTE I JORLØSE
KIRKE SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 19.00, OG
EFTER GUDSTJENESTEN GÅR VI OVER I FORSAMLINGSHUSET TIL KIRKEKAFFE OG HYGGE.
Alle er velkomne

TAIZÉ AFTEN I JORLØSE KIRKE
MANDAG DEN 30. MARTS KL. 19.30
Kirken er jo et fællesskab og kan også være stedet,
hvor vi kan tale sammen om det, der rører sig i vores
liv – og gennem samtalen få luft og afklaring for
netop det, der betyder noget for dig lige nu. Derfor
har vi nu igen i år - henover efterår og vinter mødtes
den sidste mandag i måneden kl. 19.30- ca. 21.30 i
Jorløse Kirke til aftener med samtale i stearinlysets
skær og med de smukke og enkle sange fra Taizé i
Frankrig – ofte tillempet det danske sprog.
Aftenerne er for det meste bygget op omkring et
kort oplæg og en udvalgt Taizé-sang, samt på samtale
ud fra oplægget og/eller meget enkle terapeutiske
afklaringsspørgsmål. Sangen i kirken sætter vi på
den måde i forbindelse med det, der rører sig i vores
liv – dit liv – for sangene fra Taizé er også typisk
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udformet som enkle bønner.
Aftenerne ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen
og terapeut Pia Riddertoft.
Alle er velkomne og menighedsrådet byder på kaffe,
te og, kage undervejs.

April:
SKÆRTORSDAG I VÆRSLEV KIRKE
TORSDAG DEN 2. APRIL KL. 16.30.
Vi holder en festlig gospelgudstjeneste med The
Gospel Family. Efter gospelgudstjenesten går vi over i Værslev
Forsamlingshus, hvor menighedsrådet serverer stegt lammekølle.
Alle er velkomne.

SKÆRTORSDAG I ST. FUGLEDE KIRKE
TORSDAG DEN 2. 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 23. marts.
Kl. 19.30 holder vi gudstjeneste, og efter gudstjenesten er der kirkekaffe i kirken.

LANGFREDAG I
LL. FUGLEDE KIRKE

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

FREDAG DEN 3. APRIL KL. 14.00
Vi holder liturgisk gudstjeneste. Langfredag markerer
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.

PÅSKEDAG I UBBY KIRKE

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

SØNDAG D. 5. APRIL KL. 14.00
– VED SOGNEPRÆST KIM GILLING HANSEN

VANDRING PÅ CAMINOEN
TORSDAG, DEN 23. APRIL KL. 14.00
I TÅRNRUMMET I UBBY KIRKE.

”Paschali laudes” – påskemesse med Regnbuebanden i Ubby Kirke
Vi har den glæde i år, at kunne invitere til en helt
speciel påskegudstjeneste i Ubby Kirke. Det bliver
en gudstjeneste, som ingen andre – for det er ifølge
organist og sanger Allan Diehl: ”Noget nyt – ingen
har lavet før på samme måde”. Ikke fordi ”Paschali
laudes” er nyt – tværtimod peger det på gammel
katolsk påskefejring, som er omdrejningspunktet.
Det nye er mangfoldigheden, improvisationen og
brugen af mere eksotiske instrumenter som indisk
citar og den australske didgeridoo. De skriver selv:
”Vort lille ensemble hedder Regnbuebanden (mangfoldighed er et nøgleord, hvor vi søger at samle musik
fra hele verden ind i vor kristne musikkultur). Musikerne er Morten Grunnet: indisk sitar, Niels Schultz
Hansen: tværfløjte, Kim Menzer: alverdens blæseinstrumenter, etniske som klassiske, b.la australsk
didgereedoo, og Allan Diehl: vokal og tangenter
(orgel, klaver, harmonium). Ensemblet er et erfarent improvisationsband, som har specialiseret sig
i at kunne improvisere over den danske salme- og
sangskat. I forbindelse med musikgudstjenesten
til påske er omdrejningspunktet den kristne kirkes
gregorianske hymne ”Victimae paschali laudes” og
”Påskeblomst, hvad vil du her”, da det i år er Carl
Nielsen-år. Vi forsøger kort sagt at samle op om
vore kristne kulturrødder og samtidigt anvende os
af internationale musiktraditioner.”

SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 9. APRIL KL. 14.30 I ST. FUGLEDE
”GRAVERHUS”.
Psykoterapeut Pia Riddertoft vil holde et oplæg
vedrørende positiv psykologi, fortælle hvilken indflydelse det har haft i hendes eget liv og give gode
redskaber videre til, hvordan tilhørerne kan bruge
det til at opnå mere glæde i deres dagligdag.

Den rejselystne journalist Merete Jensen kommer
og fortæller og viser billeder om bl.a. sin vandring
på pilgrimsruten ”El Camino Francais”.

TAIZÉ GUDSTJENESTE
I JORLØSE

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

MANDAG DEN 27. APRIL
I JORLØSE KIRKE KL. 19.30
Som afrunding på det kolde halvårs Taizé-aftener
holder vi en Taizé-gudstjeneste i Jorløse Kirke, salmerne er skiftet ud med de enkle og stemningsfulde
sange fra Taizé og andagten følger også skemaet
fra samme. Hvad er Taizé? Det er faktisk en lille by
i Frankrig – som startede med at huse flygtninge
under krigen og sidenhen efter krigen udviklede
sig til et fællesskab af troende fra mange kristne
retninger. I dag kommer unge fra hele verden til Taizé
i kortere eller længere perioder, og tager sangene
og de smukke andagter med sig hjem. På den måde
har det spredt sig til hele Europa – også til Danmark
i de seneste 20 år. Kom selv og vær med – alle er
velkomne. Gudstjenesten vil blive ved sognepræst
Kim Gilling Hansen.
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KONCERT I RØRBY KIRKE

SOGNEUDFLUGT TIL GAVNØ

ONSDAG DEN 29. APRIL KL.19.30
I RØRBY KIRKE

TORSDAG DEN 7. MAJ.
DER ER AFGANG FRA ENGGÅRDEN KL. 12.15 OG
FRA UBBY PRÆSTEGÅRD KL. 12.25. FORVENTET
HJEMKOMST KL. CA. 18.

Denne aften er der koncert for horn og orgel ved
hornist Ulla Paludan Monberg og organist Ruben
Munk.

Programmet er følgende:
Rundvisning på slottet og i slotskirken (varighed 1
time). Bemærk: Vi skal gå på en del trapper under
rundvisningen.
Kaffe og kage i Café Tulipanen
Rundtur i slotsparken på egen hånd.
Deltagerantallet er begrænset til max. 50 personer, så
tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”. Pris
pr. deltager er 50,- kr., som vil blive opkrævet i bussen.

Horn og orgel er måske ikke den mest klassiske
kombination af instrumenter, men som vi forhåbentlig kan vise, passer instrumenternes klang godt
til hinanden. I Norden har der været en hel bølge af
komponister gennem det 20. århundrede, der har
brugt denne særlige klangkombination til at skabe
værker der symboliserer naturens skønhed.
Ruben og Ursula har begge specialiseret sig i opførelse af barokmusik på originalinstrumenter og de
vil derfor afslutte koncerten med værker af bl.a.
Telemann, for at give publikum en chance for at høre
hornet i den tidligste form, uden ventiler.

Tilmelding til: Gunver Nielsen på tlf. 2579 5392, eller
Grete Løn på tlf. 3023 2848.

FOLK OG FÆ PÅ FÆRØERNE
TORSDAG DEN 7. MAJ KL. 14.30
ST. FUGLEDE SOGNEGÅRD

Maj:
EN LÆRKE LETTED´ DANMARKS BEFRIELSE 70 ÅR
MANDAG DEN 4. MAJ KL.19.00
I JORLØSE KIRKE.

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

Denne aften mindes vi, at det nu er 70 år siden,
Danmark blev befriet. Det sker med en sangaften i
Jorløse kirke. Peter Michaelsen har sammensat et
program med salmer og sange om befrielse og fred.
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Præsteparret i Ubberup Valgmenighed, Anna Monrad og Jóannes Holm, vil ved hjælp billeder og små
røverhistorier fortælle om dagligdagen i udkanten af
rigsfællesskabet – der hvor fortidens traditioner og
det moderne liv går hånd i hånd. Fortællingerne er
dels egne oplevelser fra Færøerne og dels historier
fra Jóannes’ slægt på de 18 grønne øer i Nordatlanten. Med deres foredrag håber præsteparret at
kunne give et indblik i hverdagslivet på Færøerne
gennem de seneste 99 år.

TEMA AFTEN - ELSK DIN HVERDAG
TIRSDAG DEN 12. MAJ KL. 19.00
I UBBY KIRKE

INDVIELSE AF
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
LØRDAG DEN 16. MAJ KL. 13.00

Vi fortsætter rækken af tema-aftener i kirken. Elsk din
hverdag, er vores tema denne gang, fordi det jo er
de dage, som vi har flest af, men det desværre også
tit er de dage, som vi ikke finder særligt vigtige, som
vi ikke ser bevidst på, planlægger andet end ”burde/
skulle” på og måske ligefrem bare synes vi skal have
overstået, så vi kan ånde lettet op i weekenden og
på ferier. - Og det er ærgerligt, da hver eneste dag
tæller. Så Pia vil som terapeut prøve at se på, hvad
der hindrer os i at elske vore hverdag og samle redskaber til, at vi kan blive bedre til det. I den lutherske
tradition, som er vor folkekirkes grund – har man fra
gammel tid talt om kald og stand – ord som i den
grad er faldet ud af brug og begreberne er nærmest
blevet symboler på fastlåsning og ufrihed. Men i
disse gamle ord gemmer sig også en tanke om at vi
ud fra vores almindelige hverdag – hvor vi nu end
befinder os i ”kald og stand” – skal realisere vores
gudsforhold. Altså midt i livet og hverdagen – den
hverdag vi nu engang er midt i hver dag!
Kom og vær med til en aften hvor vi udforsker aftenens tema – både ud fra en praktisk terapeutisk
vinkel ved Pia Riddertoft og ud fra bibel og teologi
ved sognepræst Kim Gilling Hansen.

Denne dag indvier vi pastoratets nye sognegård. Der
vil være taler, underholdning og en bid brød til dem
der kommer forbi. Som en del af underholdningen
kommer stand up komikeren Jakob Svendsen og
fremfører dele af sit nye show ”Kristen i krise”.

KONCERT I LL. FUGLEDE KIRKE
TORSDAG DEN 21. MAJ KL. 19.00
Erik Grip giver sit bud på tilværelsens store spørgsmål: Eksistens og kærlighed i sang og fortælling
under titlen: Tradition og nærvær. En meget personlig og ærlig historie om Danmark, digterne og
deres poesi. En koncert med de stærkeste navne i
dansk litteratur: Grundtvig, Kingo og Frank Jæger.
Adgang til koncerten er gratis. I pausen serveres der
kaffe, te, sodavand og kage.

17

FÆLLES “OPEN AIR” GUDSTJENESTE

RETRÆTE I VÆRSLEV KIRKE

2. PINSEDAG DEN 25. MAJ KL. 11.00
PÅ AMFITEATRET I BREGNINGE
FOR KALUNDBORG PROVSTI

SØNDAG DEN 31. MAJ
FRA KL. 10.30 – CA. 17.00

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

Pinse rimer på sommer, fest og blå himmel - det håber
vi selvfølgelig også at kunne byde på 2. pinsedag på
Amfiteateret 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. Hold
øje med ugeaviserne når tiden nærmer sig! Kørsel
kan arrangeres via kirkebilen.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
I UBBY KIRKE

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

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 igen
i år en endagsretræte i Værslev Kirke med fokus på
stilhed og meditation. Og lige overfor kirken ligger
jo Værslev-skoven 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 (om vejret tillader det).
Dagen begynder med gudstjeneste i kirken søndag
d. 31. maj kl. 10.30.

TORSDAG DEN 28. MAJ KL. 17.00
Menighedsrådet vil byde på mad og drikke undervejs.
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.
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Retræteledere er sognepræst Kim Gilling Hansen
& terapeut Pia Riddertoft

Juni:

Vi vil starte med en gudstjeneste i Rørby Kirke kl.
9.00, hvorefter løbet bliver skudt i gang og pilgrimsvandringen begynder.

SOMMERUDFLUGT

Løbet er et stafetløb eller en ½ maraton. Der startes
fra Rørby Kirke, hvor der er parkering af biler ved
Rørby skole/hal.

TORSDAG DEN 11. JUNI KL. 9.30
Vi holder vores sædvanlige ”Ud i det blå” sommerudflugt. Vi mødes ved St. Fuglede Kirke og tager til
et hemmeligt sted. Vi er hjemme ca. kl. 17.30. Det
koster 100 kr. Tilmelding: Jette 59 29 40 14 eller
Solvejg 59 29 36 91 Tilmelding senest den 3. juni.
Alle er velkomne - Kirkebil kan bestilles

FRILUFTSGUDSTJENESTE
VED MADESØ

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 14. JUNI KL. 14.00
Kom til en spændende friluftsgudstjeneste ved
Madesø. At holde gudstjeneste om sommeren behøver ikke altid at foregå inden døre, specielt ikke når vi
har så dejlig natur lige om hjørnet! Så tag en havestol
eller et tæppe med – til en friluftsgudstjeneste ved
Madesø lige øst for Jorløse. Vi vil sørge for at sætte
små flag op fra Tissøvej, så du kan finde vej! Skulle
vejret ikke være med os, rykker vi gudstjenesten
ind i Jorløse Kirke.
Kage og kaffe serveres efter gudstjenesten.

KIRKELØB OG PILGRIMSVANDRING
SØNDAG D. 21. JUNI KL. 9.00
– VI STARTER MED GUDSTJENESTE I RØRBY
Igen i år vil vi i samarbejde med Fuglede-IF arrangere
Kirkeløb og pilgrimsvandring.

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
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 tage med løbebussen fra Rørby til Værslev og
herfra vandre ad Værslevstien via Jerslev St. til St.
Fuglede Kirke. Undervejs vil vi synge en salme, høre
et par pilgrimsord og få mulighed for/inspiration til
at vandre med, tænke over og ’tygge’ på det, der
tynger os i livet.
Der vil være åbent i kirkerne, hvor der vil blive serveret vand og frugt og til halvmaraton-løberne vil
der være vandposter ved kirkerne.
Der bliver opstillet et telt ved St. Fuglede Kirke,
hvor vi vil afslutte dagen med præmieoverrækkelse.
Der er salg af øl, vand og pølser og kirken vil være
åben for trætte fødder og udmattede sjæle med
blid musik og himmelsk sang.
Løbebussen vil hjælpe både pilgrimme og stafetløbere med at finde frem og tilbage undervejs.
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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 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 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
eller på facebook:
www.facebook.com/HvidebaekPastorat

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: 1. maj 2015

