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Serie:
FOLK OG KIRKE
I DENNE ARTIKELSERIE GÅR VI TÆT PÅ DE MENNESKER, DER HAR DERES DAGLIGE FÆRDEN I OG
OMKRING PASTORATETS KIRKER.
LÆS HER OM ‘KALUNDBORG KIRKEGÅRD’ OG DE GARTNERE, DER ARBEJDER PÅ HENHOLDSVIS UBBY,
VÆRSLEV OG LL. FUGLEDE KIRKEGÅRD.

EN ARBEJDSPLADS MED
SOCIALE VÆRDIER
Af: Henriette Schultz

LANGT DE FLESTE ETABLERER VIRKSOMHEDER FOR AT
SKABE OVERSKUD OG GRØNNE TAL PÅ BUNDLINJEN. FOR
’KALUNDBORG KIRKEGÅRD’,
DER I HVIDEBÆK PASTORAT
ER KENDT FOR AT HOLDE KIRKEGÅRDENE SMUKKE I UBBY,
VÆRSLEV OG LL. FUGLEDE,
BETYDER ”OVERSKUD” IMIDLERTID MERE END TØRRE TAL.
Martin Hansen har med egne
ord ikke altid opført sig som
Guds bedste barn, men for tre år
siden da han på sin mosters opfordring flyttede til Kalundborg,
fik han samtidig mulighed for at
begynde på en frisk.
”Jeg startede i aktivering som
gartner og faldt så i hak med
gode kolleger, og heldigvis er de
tilfredse med det, jeg laver, så nu
har jeg været her i to år”.

nøgleord for kirkegårdsleder
Steen Hendriksen fra ’Kalundborg kirkegård’. Han byder
gerne nye medarbejdere med
løntilskud velkommen til fire måneder med mulighed for at prøve det udendørs arbejdsliv af.

Og det er ikke en tilfældighed,
at Martin Hansens nye liv kunne
starte som kirkegårdsgartner,
for netop rummelighed er et

”Hvis ikke på en kirkegård, hvor
skulle man så kunne tilbyde at
hjælpe dem, der måske er faldet igennem vores sociale net?
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John Nielsen og Martin Hansen i et
sjældent stillesiddende øjeblik på
bænken ved indgangen til Ubby kirke.

Og det er en stor glæde for mig,
at medarbejderne vil tage del i
det ansvar at løfte andre tilbage på arbejdsmarkedet”, siger
Steen Hendriksen.

FRITID I FÆLLESSKAB

At ’Kalundborg kirkegård’ er

”DET ALLERVIGTIGSTE ER, AT DET ER EN GOD
ARBEJDSPLADS”
rummelighed, sammenhold og
glæde:
”Det skal være sådan, at vi om
morgenen siger:’Vi skal op og ud
sammen med gode kolleger og
gøre noget, der skaber glæde,
for andre mennesker’.”
”Godt vejr, gode kolleger og dejligt arbejde, så bliver man glad i låget”, siger
Claus Østergaard Larsen.

en usædvanlig arbejdsplads viser sig tydeligt, når talen falder
på fritid. Et godt sammenhold
blandt de godt 25 ansatte betyder, at flere kolleger har valgt at
dyrke samme fritidsaktiviteter.
Indtil videre spiller en gruppe
ugentligt fodbold sammen og
går til skydning i Firma Sport.
”Vi har det godt og vi er meget
sociale. På en måde er vi hinandens anden familie, hvor vi også
kan tillade os at ’læsse af’”, fortæller gartner Claus Østergaard
Larsen, og uddyber:
”Vi er meget forskellige, også
aldersmæssigt, og hver kommer
med egne ting i rygsækken. Men
vi støtter hinanden både i de
gode perioder, når man er helt
oppe og ringe, og i de slemme
– for eksempel da jeg mistede
min far og bare fik lov til at gå og
tude. Den støtte har jeg ikke fundet andre steder. ”

Og glæde, om end med et glimt
i øjet, gør arbejdsdagen lidt sjovere. Det må være devisen hos
gartnerne ved ’Kalundborg kirkegård’, for blandt kolleger lyder
flere navne som Lillebror, Kaptajnen, Bob, Muffi, Marley, Momse,
Timon og Pumba, Yvonne, Keld,
Piben, Svampi… Og nej, der er
ikke tale om opremsning af figurer fra et Disney-univers. Til gengæld er det nogle af de navne,
som medarbejderne i ’Kalundborg kirkegård’ kærligt drillende
kalder hinanden.
”Undtagelsesvist bliver jeg faktisk bare kaldt Bettina, men man
ved aldrig… der skal ikke så meget til. En enkelt bemærkning og
så er der skabt et navn,” siger
gartner Bettina Petersen og til-

føjer, at der faktisk er så mange
navne, at hun til tider godt kan
blive lidt forvirret.

NYE TIDER

Forvirrende kan det også føles,
når der er nye navne på kirkegården.
I takt med at fast tilknyttede
gravere er gået på pension har
’Kalundborg kirkegård’ løbende
fået flere opgaver og således
også ansvaret for kirkegårdene i
Ubby, Værslev og Ll. Fuglede.
Steen Hendriksen tiltrådte som
kirkegårdsleder i maj måned, og
han valgte, som en af de første
ændringer, at indføre to faste
udehold.
”Jeg er klar over, at det har
været en stor omvæltning for
nogen at gå fra at have en fast
graver, til at vi kommer med nye
ansigter. Derfor er det vigtigt, at
vi har de samme medarbejdere
på faste dage på kirkegårdene,
for det betyder meget for de besøgende.”

For Steen Hendriksen er det allervigtigste mål at skabe en god
arbejdsplads med værdier som
Skønt oprindelig uddannet skibskok i
Caribien er Bettina Petersen rigtig glad
for at arbejde som gartner.
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gøremål på kirkegårdene umiddelbart kan virke ens, så er de
to gartnere enige om, at de kun
nødigt afleverer deres ansvar til
andre kolleger.

Næsten 12 år har det taget fra idé til næsten færdigt kirkegårdskontor, men så
er der også plads til chefens pibe.

John Nielsen har arbejdet i virksomheden som gartner siden
2009, og udgør nu sammen med
Martin Hansen et af de to ny udehold.
”Et udehold betyder, at vi kører
ud til de mindre kirker uden for
Sankt Olai”, forklarer John Nielsen og fortsætter: ”De foregående år har vi kun haft ét udehold,
der med tre mand skulle nå rundt
til alle kirker. Med den ny struktur
er vi hver uge, den samme dag, på
det samme sted. Man kan godt
fornemme, at dem, der kommer
på kirkegården godt kan savne, at
de altid kan være sikre på at møde
en gartner på stedet, som de kan
tale med. Det kan de selvfølgelig
også med os, og det skal der naturligvis være plads til. Vi er her
bare ikke hver dag”.

MIN KIRKEGÅRD – MIT
ANSVAR

Skønt gartnerne ikke er på den
samme kirkegård hver dag, så
er følelsen af ejerskab ikke udeblevet. Claus Østergaard Larsen
og Bettina Petersen har sammen ansvaret for blandt andet
Værslev kirkegård, og selvom

Al administration og dialog med pårørende håndteres på kirkegårdskontoret.
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”Man vil helst ikke slippe den til
andre – vi ved jo, hvordan vi passer tingene. Og når jeg har fri,
kan jeg da ikke lade være med at
tænke: ”Kan de andre gøre det
godt nok?” Det føles lidt som at
aflevere sine børn til farmor og
farfar første gang”.
Bettina Petersen nikker samtykkende og spørger retorisk:”
Kunne du lige se, at vi blev bedt
om at bytte kirker med det andet hold? Vi to er gode til at være
fælles om arbejdet - det behøver
jo ikke være den samme, der slår
græsset hver gang. Vi deler ikke
opgaverne op, men tager ansvar
for det hele. Derudover kender
beboerne os. De ved, at det er
Claus og Bettina, der kommer i
Reerslev og Værslev”.
Ifølge Steen Hendriksen kan de
to gartnere Claus Østergaard
Larsen og Bettina Petersen være
helt rolige, for planen er at fortsætte i de faste hold med fast
rytme, og kun sætte afløsere ind
ved sygdom og i ferieperioder.

”Nu begynder vi heldigvis at få
noget feedback på den ændring,
vi har indført med faste dage, og
tilbagemeldingen er som oftest:
”I er jo faktisk ok, og I holder det
også pænt”.
Feedback kommer også direkte
til gartnerne ude på kirkegårdene.
”Det er næsten dagligt at vi møder nogen fra menighedsrådene. De giver generelt positiv kritik”, siger Bettina Petersen, som
straks bakkes op af sin holdmakker Claus Østergaard Larsen:
”Det er cirka ni ud af ti, som fortæller os, at vi holder det rigtigt
pænt”.

DET BEDSTE VED
JOBBET ER FRIHEDEN

Kirkegårdsleder Steen Hendriksen tager lejlighedsvist rundt og
tilser kirkegårdene.
”Gartnerne ved jo selv, hvad de
skal hver dag, og de kan sagtens
vurdere, om de eventuelt skal
starte et andet sted for lige at
gøre det færdigt. Det er frihed
under ansvar. Her får de ikke af
vide, at de skal gøre sådan og

sådan. De er rigtigt dygtige til at
udnytte hinandens kompetencer, og så længe, at jeg kan se,
at der er styr på det, og at vi har
gjort det, der skal gøres, så er der
ingen grund til at ændre noget”.
Adspurgt er de fire gartnere da
heller ikke i tvivl: Det bedste ved
at arbejde som gartner på en kirkegård er friheden.
”Vi kører hver morgen fem over
syv, og vi er hjemme ti i tre. Ingen kontrollerer os, og ledelsen
stoler på, at vi gør det, vi skal”,
lyder det fra holdet ved Værslev.
I Ubby er svaret også frihed, omend af den fysiske slags:
”Det er kun de dage, hvor det
er skidt vejr og hele kroppen
værker, at man kort tænker:
”Det ku’ være rart at sidde inde
i varmen”, men så skinner solen
dagen efter og så tænker man alligevel: Gartner - Det var et godt
valg!

	HVAD LAVER KIRKEGÅRDSGARTNEREN

EGENTLIG I SIN FRITID?

• 	 Bettina Petersen går meget op i hundetræning med sin
hund af racen rottweiler, har nyligt fået høns, og overvejer græs i hele den 3400 m2 store have.
• Martin Hansen nyder at holde sig ajour med nyheder og
verdens begivenheder, laver gerne mad til kæresten og
sørger altid for mange blomster i lejligheden.
• John Nielsen kan slet ikke undvære sporten. Der bliver
både tid til løb, badminton, tennis og naturligvis firmafodbold.
• Claus er alenefar til to børn. Derudover er han kirketjener i Finderup, og så overvejer han at begynde til skydning sammen med sine kolleger.

SET OG SKET
VI BØD IGEN I ÅR ÅRETS NYE
KONFIRMANDER VELKOMMEN
PÅ FUGLEDEGÅRD. EFTER INFORMATIONSMØDET GIK VI PÅ
SKATTEJAGT, HVOREFTER VI
HOLDT GUDSTJENESTE I DET FRI
MED UDSIGT OVER TISSØ.

FDF og menighedsrådene havde
bagefter sørget for bespisning
med kød fra grillen og salat og
tilbehør – noget af en præstation
i år, da vi vist var op imod et par
hundrede deltagere.
Tak til alle for en festlig dag!
OG VELKOMMEN TIL ÅRETS
KONFIRMANDHOLD!
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TAK FOR HØST OG SKØNNE ÆBLER!
VÆRSLEV KIRKE LAGDE HUS
TIL HVIDEBÆK PASTORATS ÅRLIGE FÆLLES HØSTGUDSTJENESTE OG ÆBLEFEST.

Vejret var også med os i år – og
ligeså musikken, som blev leveret af Frey Klarskov og Anna
Aagaard på smukkeste manér
med violin, vokal og guitar. Efter
gudstjenesten gik vi over på plænen, hvor menighedsrådet havde
lagt mange kræfter i at gøre klar
til det store ”æblebord” – med
en overflod af lækre retter lavet
med årets æblehøst! Retter som
folk selv havde taget med. Her
fik vi under spisningen en lille
koncert af Frey og Anna. Og vi
fik inden desserten sendt balloner til vejrs med tak og sang, og
selvfølgelig presset æblemost af
flere hundrede kilo æbler, så alle
der havde lyst kunne få de dejlige
dråber med sig hjem.
Tak for høst!

KIRKEN PÅ MESSE
LIGESOM FOR 2 ÅR SIDEN VAR KIRKEN
MED PÅ ÅRETS HVIDEBÆKMESSE.

Vi startede med en gudstjeneste lige efter borgmesterens tale. Denne gang med
deltagelse af Hvidebæk kirkekor. Det var
lidt af et tilløbsstykke, og vi måtte hente
ekstra stole og finde portvinsflasken frem
til de mange nadvergæster!
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BILLEDER FRA
SOMMERTIDEN
SOMMERTIDEN ER NORMALT
EN STILLE TID I VORES KIRKER,
MEN LIDT ER DER DA SKET: VI
HAR HAFT 2 DEJLIGE FRILUFTSGUDSTJENESTER PÅ LL. FUGLEDE KIRKEGÅRD OG I VÆRSLEV
KIRKESKOV.

I Ll. Fuglede kirke var Tommy
Corfixen på besøg og lave Bob
Dylan gudstjeneste i forbindelse
med det årlige menighedsmøde.
Og endeligt har Ll. Fuglede kirke
fået en ny kirkeengel udført
på smedeværkstedet i Jyderup
Statsfængsel, og der er kommet
flotte nye røde hynder på kirkebænkene.

SKOLE-KIRKETJENESTEN
De to provstier dækker Kalundborg og Slagelse kommuner.
Alle grundskoler inden for dette
område er potentielle brugere af
skoletjenesten.
Kalundborg og Slagelse-Skælskør provstier stiller en teologisk
konsulent, sognepræst Marianne Kistrup (halv tid), og en
pædagogisk konsulent (fuld tid),
lærer og teolog Frank Rechter, til
rådighed.
SOM DE FLESTE NOK VED
SÅ ER MARIANNE KISTRUP
KUN ANSAT I HVIDEBÆK PASTORAT I EN HALV STILLING.
DEN ANDEN HALVDEL AF HENDES TID BRUGER HUN SOM
KONSULENT I DEN NYOPRETTEDE SKOLE-KIRKETJENESTE FOR
KALUNDBORG OG SLAGELSESKÆLSKØR PROVSTIER.

Skoletjenesten udarbejder undervisningsmaterialer til faget
kristendomskundskab, som via
tilmelding kan bruges af lærerne
på kommunernes skoler. I de
fleste tilfælde er der forslag til,
hvordan klassen kan bruge et
kirkebesøg til at uddybe et eller
flere temaer i undervisningsforløbet.

De folkekirkelige skoletjenester er
oprettet på folkekirkens initiativ i
slutningen af 1990´erne og skoletjenesten indgår i Landsnetværket
af folkekirkelige skoletjenester for
at optimere udbyttet af tjenesten.
Tjenesten ledes af en bestyrelse
på 6 personer. I denne bestyrelse
sidder provsterne for de 2 provstier samt 4 læge medlemmer.
For Kalundborg provsti er dette
Jan Holbech Larsen fra Ll. Fuglede, som er valgt til formand for
bestyrelsen og Lisbeth Andreasen fra Ubberup valgmenighed.
Skoletjenesten har sin egen
hjemmeside på www.skks.dk
hvor man kan se mere om dens
arbejde og projekter.
Skoletjenesten har lokale i Halsskov Kirke, Birkemosevej 20,
4220 Korsør.
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ARRANGEMENTER

November
ALLE HELGEN DEN 1. NOVEMBER
KL. 17.00 I LL. FUGLEDE KIRKE OG RØRBY KIRKE OG KL. 19.00 I UBBY KIRKE OG I ST. FUGLEDE KIRKE.

Alle Helgen i kirkerne fejres ved lystænding, hvor
vi mindes dem, der er blevet begravet og bisat fra
vore kirker siden sidste år. Kirkegården vil blive oplyst med fakler/lys og navne på dem, der er døde i
årets løb, vil blive oplæst ved en smuk mindehøjtidelighed. Du vil også selv få mulighed for at tænde lys.

HVIDEBÆKAFTEN - RUSLAND OG UKRAINE

Tirsdag

den. 3. november
kl. 19.00

TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 19.00 I UBBY
FORSAMLINGSHUS.
Journalist og forfatter Leif Davidsen, der igennem
en årrække har arbejdet i Sovjetunionen som korrespondent for DR, vil holde et foredrag om ”RUSLAND og UKRAINE – broderfolk i konflikt ”.
Foredraget tager udgangspunkt i den geopolitiske
situation, der er opstået efter Ruslands annektering af halvøen Krim, borgerkrigen i Ukraine og
fortsatte forsøg på at destabilisere situationen i
det sydøstlige Ukraine. Hvad er præsident Vladimir
Putins planer, og hvordan ser et nu styret Rusland
sin rolle i Europa og Verden? Udgør Rusland en ny
trussel mod NATO og Europa, og hvordan bør vi
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forholde os til den store nabo mod øst, hvor Danmark og det øvrige Europa har store økonomiske
interesser.
Sanktionerne gør ondt, men vognborgmentaliteten i Rusland er med til at styrke præsident Putins
popularitet. Verden forandrede sig endegyldigt, da
Sovjetunionen ophørte med at eksistere i julen 1991,
og Vesten vandt Den Kolde Krig. Vi glemte måske i
vores sejrsrus at forstå, hvordan Rusland efterfølgende opfattede de seneste 25 års udvikling.
Putin mener, at Sovjetunionens opløsning var en
geopolitisk tragedie, men han har også sagt, at den,
der ikke begræder Sovjetunionens opløsning, er
uden hjerte, mens den, der savner Sovjetunionen, er
uden hjerne.

MØLLER OG MØLLERE PÅ
MØLLEBAKKEN I KALUNDBORG

ler blev opført på Møllebakken, men i den lokalhistoriske litteratur er der tidligere blevet gættet på
årene 1250-1300.

ONSDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 14.00 I RØRBY
PRÆSTEGÅRD.

I dag er det stort set kun navnene Møllebakken,
Møllestræde, Møllevej og Møllehaven, der vidner
om fortidens mølleri i Kalundborg. Og kun det trænede øje kan stadig se spor i Møllebakkens landskab, som fortæller hvor nogle af møllerne engang
stod.
Vi har i dag svært ved at forestille os Møllebakken
uden træer, men frem til midten af 1800-tallet var
Rugbanken eller Rugbjerget en nøgen og forblæst
bakke, der var som skabt til vindmøller. Og da mølleriet var på sit højeste, stod der hele 7 møller på
stedet.

Foredrag ved Palle Bruun Olsen, Kalundborg, som
fortæller følgende om sit foredrag:
”Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår de første møl-

Foredraget er et forsøg på at grave et spadestik dybere i Kalundborgs møllehistorie, som ikke tidligere
har været beskrevet særskilt.

PIGERNE PÅ SPROGØ
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 14.30 I SOGNEHUSET I ST. FUGLEDE.
Carsten Egø Nielsen kommer og fortæller om
”Pigerne på Sprogø”.
Christian Keller, overlæge ved de Keller‘ske anstalter, oprettede i 1923 internatet på Sprogø for
åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Internatet
eksisterede til 1961. Keller var også initiativtageren
til Lov om Adgang til Sterilisation i 1929, Europas
første racehygiejniske lov. Allerede i 1911 havde
Keller fået oprettet et tilsvarende internat for
mænd på Livø.

Men vi skal også høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen for beboerne, samt om lukningen i 1961.

Vi skal høre historien om kvindehjemmet på
Sprogø og om nogle af skæbnerne, fx om en pige,
hvor lægen i ansøgningen om at komme til Sprogø
bl.a. skrev:
”Forældrene har forsøgt at sende hende ud at
tjene, men hun kan slet ikke udføre noget Arbejde
på egen hånd… De senere År har hun haft stærke
erotiske Tilbøjeligheder så Forældrene må passe
på hende både Dag og Nat”.

Foredragsholderen er uddannet historiker fra
Odense Universitet, og har siden 2004 beskæftiget sig med lokalhistorien i Vestsjælland med udgangspunkt i den nuværende Slagelse Kommune,
hvor Sprogø hører til. Han har skrevet talrige lokalhistoriske artikler, og er forfatter til afsnittet om
1914-2013 i den nye Slagelse-historie, der udkom
december 2013. Foredraget er ledsaget af mange
samtidige og nutidige billeder.
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FILMAFTEN I VÆRSLEV
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER 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

FØRJULEKONCERT
I LL. FUGLEDE KIRKE
TORSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 19.00 I LL.
FUGLEDE KIRKE

gang skal vi se filmen ”Mennesker bliver spist”. Erik Clausen
Torsdag
har i 2015 fået den kirkelige
filmpris Gabriel for sit smukke den 12. november
og nuancerede familiedrama,
kl. 18.00
hvor han selv spiller hovedrollen som mekanikeren Herluf,
som får det sværere og sværere med sine omgivelser i sin tiltagende demens. Rollen som Herlufs
hustru Ingelise spilles af Bodil Jørgensen.
Tilmelding til Steen på tlf.: 2460 3303 eller
Torben på tlf.: 2498 7060.

Bente og Leif synger julen ind med sange og salmer og melodier - både de kendte og elskede, men
også andre, end man måske lige troede fandtes.
Koncerten byder bl.a. på en lang række af de
sange, som Bente og Leif har indspillet på CD’en
”Julefluen”. Og fra 2015 vil der også være ukendte
juledigte af Jeppe Aakjær som er sat i musik og indspillet på CD’en ”Julegæsten” i netop 2015.
Det bliver en julekoncert hvor det virkelig er julen,
det drejer sig om, hvor I vil se folk efter koncerten
kigge op efter snefnuggene, for de må da være på
vej med så megen julestemning – hvor de små hår
får lov at rejse sig, mens ordet ”højtid” ikke føles
spor fremmed - men det gør ordet ”nærhed” heller ikke, og hvor der både er latter og eftertænksomhed i skøn forening.
Oplev at Leifs harmonika faktisk kan lyde som var
den selveste orglet og at Bente har englerøst - og
lidt nissemanérer!
Og som altid, når Bente og Leif træder op, vil der
være rig lejlighed til at synge med.
Så mød op i kirken og kom i julestemning før din
nabo!
Adgang til koncerten er gratis og i pausen serveres
der kaffe, te, sodavand og kage.
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GRUNDTVIG-BILLEDER
ONSDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 19.00
I RØRBY KIRKE.
I en kombination af lysbilleder, fortælling, musik og sang tegner Lars
Thorkild Bjørn, tidl. forstander for
Grundtvigs Højskole Frederiksborg,
et portræt af Grundtvigs liv. Nikolaj
Frederik Severin Grundtvig (17831872) var den kontroversielle digterpræst og samfundsdebattør, der gjorde op med
autoriteterne og ”dødbideriet” og drømte om at
engagere folket.

Han fandt ”Den mageløse opdagelse” i det levende
ord. Det begyndte med et oprør mod statskirken og
endte som et forsvar for folkestyret.

JULEMØDE I TÅRNET I UBBY KIRKE

FAMILIEGUDSTJENESTE OG JULETRÆ
I ST. FUGLEDE

TORSDAG DEN 26. NOVEMBER KL 14.00 I UBBY
KIRKE:
Julemøde, hvor vi synger
nogle af julens salmer, og
hvor sognepræst Kim Gilling
Hansen læser julehistorier.
Der serveres gløgg og æbleskiver.

Velkommen til en højskoleaften i kirken med fællessang og billedfortælling om et menneske, som blev
igangsætter for et helt folk, og som gav mennesker
mod til at turde tage et ansvar og til at ville noget
for andre.

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 10.30
Vi holder familiegudstjeneste i St. Fuglede Kirke,
hvor årets minikonfirmander medvirker. Gudstjenesten er ved sognepræst Marianne Kistrup. Efter
gudstjenesten går vi over i St. Fuglede forsamlingshus til juletræsfest. Her kommer julemanden, og vi
danser om juletræet, får æbleskiver og godteposer.
Det koster et stykke juletræspynt at være med.

KIRKEAFTENER I JORLØSE
DE NÆSTE GANGE ER MANDAG
DEN 30. NOVEMBER KL. 19.30 OG
MANDAG DEN 29. FEBRUAR KL.
19.30.
Taizé-aftenerne i Jorløse kirke er startet op igen til
en ny sæson (hold øje med hjemmesiden & Ugeavisen). Vi mødes til uformelle aftener i kirken med
korte oplæg fra præsten og terapeuten og samtale
med udgangspunkt i aftenens oplæg. Alt sammen
leder frem til at vi tænder lys, synger de enkle sange fra Taizé og lader roen og stilheden indfinde sig.
Aftenerne ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen
og terapeut Pia Riddertoft.
Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

JULE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE I UBBY
SØNDAG DEN 29. 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 ved årets konfirmander i Ubby.
Bagefter går vi i fakkeloptog fra kirken ned til julemarkedet og juletræstændingen kl. 16.00 på Torvet
i Ubby.
Arrangeres i samarbejde med FDF Ubby.
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GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO

SØNDAG

Tirsdag den 10. november		
Tirsdag den 8. december		
Tirsdag den 12. januar		
Tirsdag den 9. februar		

RØRBY

kl. 14.00
kl. 16.30
kl. 14.00
kl. 14.00

maki
pmi
maki
kgh

VÆRSLEV

NOVEMBER							

01/11/15
Alle Helgens dag
17.00 - pmi		
08/11/15
23. s. e. trin
9.00 - maki
10.30 - maki		
15/11/15
24. s. e. trin		
9.00 - pmi
22/11/15
s. s. i kirkeåret
10.30 - kgh
9.00 - kgh
29/11/15
1. s. i advent			
								

DECEMBER 							

06/12/15
2. s. i advent
10.30 - kgh			
				
13/12/15
3. s. i advent		
10.30 - pmi

15/12/15		
19.00 - pmi 						
De 9 læsninger
					
9.00 - kgh		
20/12/15
4. s. i advent
24/12/15
Juleaften
13.45 - pmi
15.00 - pmi
25/12/15
Juledag					
26/12/15
2. juledag
9.00 - maki		
27/12/15
Julesøndag		
10.30 - pmi				

JANUAR							

01/01/16
03/01/16
10/01/16
17/01/16
24/01/16
31/01/16

Nytårsdag				
Hellig 3 konger
10.30 - kgh	  9.00 - pmi			
1. s. e. H. 3 k.
9.00 - kgh		
Sidste. s. e. H. 3 k.
10.30 - pmi
10.30 - kgh
Septuagesima		
9.00 - pmi
Seksagesima
9.00 - pmi
10.30 - pmi		

FEBRUAR							

07/02/16
14/02/16
21/02/16
28/02/16
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Fastelavn		
13.00 - kgh			
1. s. i fasten
10.30 - pmi		
2. s. i fasten
9.00 - pmi
10.30 - kgh			
3. s. i fasten		
10.30 - 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		
tc:
Præst Tommy Corfixen
Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

UBBY

							

19.00 - maki
17.00 - maki		
19.00 - pmi
		
10.30 - kgh		
9.00 - kgh
10.30 - kgh		
9.00 - kgh
10.30 - pmi
9.00 - pmi		
10.30 - pmi		
10.30 - maki			
14.00 - kgh
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
								
og juletræ

og juletræ

							

			

14.00 - maki		

9.00 - kgh

Familiegudstjeneste

9.00 - pmi		

14.00 - maki		

Familiegudstjeneste
og juletræ

						
					
9.00 - pmi
10.30 - kgh
10.30 - pmi		
16.30 - maki
14.00 - maki
15.15 - maki
16.15 - kgh
					
10.30 - kgh
9.00 - kgh
10.30 - maki				
				
9.00 - pmi

							

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

							

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

10.30 - kgh
9.00 - maki
10.30 - pmi

Jazzlysgudstjeneste

13

December

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

NISSERNE TIP OG TOP
SØNDAG DEN 6. DECEMBER KL. 14.00
I LL. FUGLEDE KIRKE.
I LL. Fuglede Kirke bliver der afholdt en børnegudstjeneste 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.

TOLSTRUP KORET
TIRSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 19.30 KOMMER TOLSTRUP KORET ENDNU EN GANG
OG AFHOLDER JULEKONCERT FOR OS I
ST. FUGLEDE.
Julekoncerten består af en afdeling med traditionelle danske julesalmer og – sange. En anden
afdeling består af engelske værker med overraskende udfordringer for både korsangerne og
publikum. Undervejs bliver der sunget fællessalmer. Julekoncerten bliver sluttet af med Ingemanns kendte og dejlige julesalme ”Dejlig er
jorden”. Efter koncerten er alle inviteret over i
Sognegården, hvor der serveres kaffe og æble-

skiver. Tolstrup Koret kommer med over i Sognegården, hvor vi får mulighed for at synge sammen med
dem. Kom til en hyggelig aften.

JULEHYGGE
TORSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.30 I
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Traditionen tro synger vi julen ind. Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi julehygger og synger en
masse julesalmer.
En lille gave til 20 kr. bedes medbragt.
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JULEGUDSTJENESTE OG JULETRÆ
3. SØNDAG I ADVENT SØNDAG
DEN 13. DECEMBER KL. 14.00 I
JORLØSE KIRKE OG FORSAMLINGSHUS.
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

PASTORATETS STORE
JULEKONCERT
SØNDAG DEN 13. DECEMBER
KL. 14.00 I UBBY KIRKE.

Atter i år holdes der stor julekoncert i samarbejde med Hvidebæk Erhvervsforening med
bl.a. følgende medvirkende: Nykøbing Sj. Stadsorkester, trompetist Ole Andersen, Hvidebæk
Pastorats Kirkekor, organister
og kirkesangere. Der serveres
gløgg og æbleskiver.

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

DE NI LÆSNINGER
– EVEN SONG MED VESTSJÆLLANDS KAMMERKOR
TIRSDAG DEN 15. DECEMBER
KL. 19.00 I RØRBY KIRKE.
Musikgudstjeneste efter engelsk mønster som optakt til julen. Gudstjenesten er bygget op
omkring ni tekster fra Bibelen,
der alle fortæller om eller varsler
Jesu fødsel. Teksterne læses af
menigheden, og ind i mellem er
der fællessalmer samt korsang
ved Vestsjællands Kammerkor
under ledelse af Teresemarie

Lisiux, organist ved Nyvangskirken i Kalundborg. Bagefter er
Rørby menighedsråd vært ved
et lille traktement i kirken.
Er man interesseret i at deltage
med en læsning, kan man rette
henvendelse til sognepræst Peter Michaelsen på tlf. 5950 4055.

JULEGUDSTJENESTER
JULEAFTEN
RØRBY KIRKE ....................................................................
LL. FUGLEDE KIRKE ..........................................................
VÆRSLEV KIRKE ................................................................
JORLØSE KIRKE ................................................................
UBBY KIRKE .......................................................................
ST. FUGLEDE KIRKE ..........................................................

KL. 13.45
KL. 14.00
KL. 15.00
KL. 15.15
KL. 16.15
KL. 16.30

VI ANBEFALER, AT I KOMMER I GOD TID.
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Januar
NYTÅRSDAG
NYTÅRSDAG DEN 1. JANUAR FEJRER VI DET NYE
ÅR I LL. FUGLEDE KIRKE KL. 14.00 OG I UBBY KIRKE
KL. 16.00.

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt
nytår med champagne og kransekage.
Alle er velkomne.

NYTÅRS KONCERT I LL. FUGLEDE
TORSDAG DEN 7. JANUAR KL. 19.00
Der inviteres til en aften med lokale musikere der
spiller svensk folkemusik og østeuropæisk klezmermusik.
Adgang til koncerten er gratis og i pausen serveres der kaffe, te, sodavand og kage.

Torsdag

den 7. januar
kl. 19.00

FOLK OG FÆ PÅ FÆRØERNE
SØNDAG DEN 10. JANUAR KL. 14.00
I RØRBY KONFIRMANDSTUE

Præsteparret i Ubberup Valgmenighed, Anna Monrad og Jóannes Holm, vil ved hjælp af billeder
og små røverhistorier fortælle
om dagligdagen i udkanten af
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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 hverTirsdaggennem
dagslivet på Færøerne
de seneste 99d.år.
3. november

kl. 19.00

LØRDAG FORMIDDAG
TORSDAG DEN 14. JANUAR KL.
14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.

Musikgruppen ”Lørdag Formiddag” kommer og spiller til fælles
sang med kendte viser og sange.
”Lørdag Formiddag” er en spillemandsgruppe på 5 mand fra Gørlev. Kom til en hyggelig eftermiddag.

Torsdag

den 14. januar
kl. 14.30

DE KÅDE PANGSJONISTER
TORSDAG, DEN 21. JANUAR KL.
14.00 I UBBY KIRKE.

Foredrag med Bent Kristiansen
fra Dianalund. Bent kalder sig selv
en af ”de kåde pangsjonister”, og
han vil fortælle om sit liv – blandet
med historier og måske en enkelt
sketch. Da vi besøgte Andelslandsbyen i Holbæk, oplevede en hel
del af os Bent læse historier i husmandsstedet.

Onsdag

den 27. januar
kl. 18.00

Der serveres kaffe/the og kage.

Tilmeldingen til vores arrangementer i Sognegården i St. Fuglede sker efter ”først-til-mølle”princippet, så det gælder om at
komme ud af starthullerne.
Tilmeldingen skal ske senest 4
dage før arrangementet inden
kl. 12.00 til Lisbeth Jørgensen
på tlf.: 21 60 64 22 eller på mail:
lhjprivat@gmail.com.
Vi glæder os meget til at se jer,
og håber på stor tilslutning!
Vi forbeholder os ret til at aflyse, ved for få tilmeldinger.

FLUGT

FRA ØST-TYSKLAND
ONSDAG DEN 27. JANUAR KL.
18.00-21.00 I SOGNEGÅRDEN I
ST. FUGLEDE

Fra en tid som mange af os
husker. Vi har til denne aften
fået inviteret Hans Peter Tams,
som på egen krop har prøvet at

flygte fra Øst-tyskland. Han vil
fortælle os om hvordan det var
før, under og efter. Det bliver
spændende, så mød op hos os.
Vi sørger for kage og kaffe, the,
vand og at I kommer beriget
hjem :)
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Februar
FASTELAVN I JORLØSE KIRKE

FASTELAVN I VÆRSLEV KIRKE

SØNDAG DEN 7. FEBRUAR HOLDER VI FASTELAVNSGUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN I
JORLØSE KIRKE KL. 10.30.

SØNDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 13.00

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

Vi holder 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.

ERINDRINGER OM MIN
BARNDOM PÅ LANDET

I SAMARBEJDE MED FDF UBBY INVITERER VI TIL
FASTELAVNSGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 7.
TORSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 14.30 I SOGNEFEBRUAR KL. 10.30 I UBBY KIRKE.
GÅRDEN I ST. FUGLEDE.
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 konkurrencer.
Alle er velkomne

Eigil Lynge Jacobsen kommer og fortæller og viser
billeder om sin opvækst på et lille landbrug under
1930’ernes depression. Det var en hård kamp for
hans forældre at skaffe tøj på kroppen, men de var
næsten selvforsynende med mad. Høst, juleaften,
Danmarks besættelse og Eigils konfirmation er nogle af de højdepunkter, som Eigil vil fortælle om og
vise billeder fra.
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FILMAFTEN I VÆRSLEV
TORSDAG DEN 11. FEBRUAR
KL. 18.00 I ”GAVLEN” – PÅ
GÅRDEN VED SIDEN AF
VÆRSLEV KIRKE.
Først spiser vi sammen, hvorefter vi ser en fransk film fra
1989: ”Jesus fra Montreal”,
instrueret af Denys Arcand.
Den handler om en gruppe
skuespillere i Canadas hovedstad, som forsøger
at opføre et anderledes uortodokst passionspil.
Dette vækker modstand hos den katolske kirke.
Undervejs i forløbet begynder skuespillernes liv at
afspejle Jesu lidelseshistorie.

Torsdag

den 11. februar
kl. 18.00

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

FRA GRØNLAND
TIL DANMARK
ONSDAG DEN 17. FEBRUAR
KL. 18.00 I SOGNEGÅRDEN
I ST. FUGLEDE.
I begyndelsen af 1950’erne blev
22 grønlandske børn udvalgt til
at blive sendt i familiepleje i Danmark. Børnene skulle hentes i
små grønlandske bysamfund,
være mellem fem og otte år og
intelligente. Helene kommer og
fortæller os om sine oplevelser
fra 50’erne.
Vi sørger for kage og kaffe, the,
vand og at I kommer beriget
hjem.
Tilmeldingen til vores arrangementer i St. Fuglede sker efter
”først-til-mølle”-princippet, så
det gælder om at komme ud af
starthullerne.

Tilmeldingen skal ske senest 4
dage før arrangementet inden kl.
12.00 til Lisbeth Jørgensen enten
på tlf.: 21 60 64 22 eller på mail:
lhjprivat@gmail.com.

Vi glæder os meget til at se jer,
og håber på stor tilslutning!
Vi forbeholder os ret til at aflyse,
ved for få tilmeldinger.
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TEMA-AFTEN I KIRKEN
TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 19.00 I UBBY
KIRKE.
Vi har efterhånden været igennem mange forskellige temaer – temaer som alle omhandler det at
være menneske og de udfordringer, der er ved
det. Det er her vi både med teologien og terapien
byder ind – med stof til eftertanke og praksis – opmuntring og øvelse – refleksion og meditation – en
anden måde at være i kirke på.

Torsdag

den 25. februar
kl. 19.00

Aftenerne ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen
& terapeut Pia Riddertoft.

KAJ MUNK OG
BESÆTTELSEN

SANGEFTERMIDDAG I UBBY

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 19.00 I
RØRBY KONFIRMANDSTUE.

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR
KL. 14.00 I UBBY KIRKE.
Sangeftermiddag med organist ved Raklev Kirke, Niels
Wakabayshi og hans hustru
Louise, som vil spille og synge. Niels vil desuden fortælle
lidt om de salmer og sange, vi
skal synge.
Der serveres kaffe/the og
kage.

LYS I FASTEN
– EN JAZZ LYS GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 28.FEBRUAR KL. 16.00
I LL. FUGLEDE
EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

Pastor emeritus Ricardt Riis, Horsens, kommer
og holder et spændende foredrag om Kaj Munk.
I sit foredrag påviser han, hvordan Kaj Munk, som
i 1930erne aldeles ikke var demokrat, i 1939 fik en
anden opfattelse af Hitler og brugte de første år
af besættelsen til at fortælle, hvor forfærdelig nazismen var. Endvidere fik han en betydelig større
respekt for de danske politikere.
Den reaktion, han frygtede fra statsmagtens side
var afskedigelse, bøde, censur - ikke fængsel eller
drab.

Her lige før Midfaste kommer ”Kornbech JazzEnsemble” for at synge, fortælle og spille og give
denne gudstjeneste et helt specielt præg.
Lene Kornbech har taget sit Jazz Ensemble med, bestående af saxofon, klaver, trommer og bas og sammen vil de både akkompagnere salmerne og fremføre sange og musik der, sammen med de mange
lys i kirken, nok skal bringe lys, eftertænksomhed og
håb ind i fastetiden.
Gudstjenesten 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 - midt i fastetiden.
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Marts
HVIDEBÆKAFTEN - PÅ KANTEN AF LIVET
Tirsdag

den. 1. marts
kl. 19.00

TIRSDAG DEN 1. MARTS KL. 19.00 I UBBY FORSAMLINGSHUS.
Denne aften får vi besøg af Per Larsen, tidligere
chefpolitiinspektør og nu rådgiver i kriminalitetsforebyggelse og bandekonflikt. Per Larsen har
ofte optrådt i medierne som talsmand for politiet. I sit foredrag vil han løfte sløret for nogle af

politiets store opgaver, herunder gennembruddet i
Blekingegade-bandesagen. Han vil desuden fortælle
om, hvordan han har tacklet sin egen kamp mod den
kræftsygdom, han har lidt af.
I 2011 blev Per Larsen vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse og året efter blev han også formand for
Børnerådet.
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Onsdag

den 2. marts
kl. 14.30

DANMARK I AL SIN
MANGFOLDIGHED
ONSDAG DEN 2. MARTS KL. 14.30 I
RØRBY KONFIRMANDSTUE.

Karen Margrethe Gammelby og Beate Fog-Larsen
underholder med musik og billeder.
I løbet af en god times tid vil der blive lejlighed til
at møde digtere, komponister, malere og billedhuggere i naturens og hverdagens skønhed fortalt med
billeder/dias, musik, tekster og sange – også fællessange.

SULTKARAVANEN I
ST. FUGLEDE

EN DAG SIDST I FEBRUAR ELLER FØRST I MARTS BLIVER
DER ET FÆLLESARRANGEMENT FOR KONFIRMANDHOLDENE I HVIDEBÆK PASTORAT.
”Sultkaravanen” kommer på besøg i Sognegården i St. Fuglede.
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Karavanen er et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælps og
Silkeborg Højskoles volontører.
Den består af 4-5 unge, der har
været ude som frivillige og har
mødt folk, der lever med sulten
tæt inde på livet. Samtidig har
de boet hos Folkekirkens Nød-

hjælps lokale partnere og medarbejdere og fået indblik i, hvordan
de arbejder på at afhjælpe sulten
blandt verdens fattige. De unge
har været i Afrika og laver under
besøget i sognehuset 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 St. Fuglede
kirke, som alle er velkomne til at
deltage i. (Man vil kunne finde
tidspunktet på www.hvidebaekpastorat.dk).

SOGNEINDSAMLING

2016

SØNDAG DEN 13. MARTS HAR
HVIDEBÆK PASTORAT OG FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP BRUG
FOR FRIVILLIGE INDSAMLERE
TIL KAMPEN MOD SULT.
En af de helt store udfordringer i
verden er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et
barn af sult. Sult og fejlernæring
er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult andre
sygdomme, f.eks. hiv/aids.
De frivillige indsamleres fælles
indsats er afgørende for arbejdet
med at bekæmpe sult. Sidste år
samlede 20.000 indsamlere godt
15 mio. kroner ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde.

Søndag

den 13. marts

Derfor:
meld dig allerede nu som indsamler den 13. marts 2016 hos indsamlingsleder Michael Rasmussen på
tlf. 3139 7184 eller
e-mail: mr@fdf.dk

FA C E B O O K
Den bedste måde at holde sig orienteret om
hvad der sker i Hvidebæk Pastorat, er på Facebook. Her annonceres arrangementer løbende,
der lægges billeder og video fra afholdte arrangementer, og som noget nyt kan man læse den kommende
søndags tekster og ofte finde søndagens salmer.
www.facebook.com/HvidebaekPastorat.
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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:
Sognegården
Fugledevej 37
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
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-lt@gafnet.dk

Deadline for næste kirkeblad: 1. Januar 2016.

