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

FRIHED

– MARTIN LUTHER I KORTFORM
Boganmeldelse ved Peter Michaelsen.

VI NÆRMER OS 2017, 500-ÅRET
FOR REFORMATIONEN, ET JUBILÆUM, VI OGSÅ HER I HVIDEBÆK PASTORAT VIL FEJRE
MED FORSKELLIGE ARRANGEMENTER. NIELS HENRIK
ARENDT, TIDLIGERE BISKOP I
HADERSLEV STIFT, BLEV UDPEGET SOM FOLKEKIRKENS
TEOLOGISKE RÅDGIVER VEDRØRENDE REFORMATIONSJUBILÆET. DET VAR LOGISK,
AT HAN I ANLEDNING AF JUBILÆET SKULLE SKRIVE EN
BOG OM MARTIN LUTHER, EN
OVERSKUELIG INDFØRING I
LUTHERS TANKER OG LIV. DET
GJORDE HAN MED BOGEN
”FRIHED – MARTIN LUTHER I
KORTFORM”, SOM VAR FÆRDIGSKREVET, DA NIELS HENRIK ARENDT, EFTER KORT TIDS
SYGDOM, DØDE 24. AUGUST
2015, 64 ÅR GAMMEL.
Bogen udkom på forlaget Anis
kort før jul, og det er en meget
indbydende tryksag på 86 sider
med illustrationer af Sabina Pedersen, hvis billedfortolkninger
lægger op til en overvejelse
over Luthers indflydelse på vores tilværelse i dag. Det samme
gør teksten, hvor Niels Henrik
Arendt tager afsæt i fem temaer,
der hver præsenteres med eksempler fra Luthers egne skrifter. Hvert af afsnittene ”Befrielse”, ”Den store forudsætning”,
”Ordet og sværdet”, ”Hverda-
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gen” og ”Forandring kommer
udefra” afsluttes med en refleksion over Luthers betydning –
både i sin samtid og i dag.
Niels Henrik Arendt gør bl.a.
opmærksom på, at vi i dag lever i en tid, hvor vi på de fleste
områder betragter os selv som
den sidste autoritet, ubundet af
ydre autoriteter. På den måde er
vi kommet på stor afstand af Luther. For ham bestod befrielsen
i at komme direkte under Guds
autoritet i stedet for gejstlighedens. Luther lagde desuden
vægt på at give menigheden
betydning og ansvar over for en
katolsk betoning af præstens
betydning. Og han havde tillid
til lægfolkets dømmekraft. I dag
er det ikke usædvanligt, at folk

opfatter præsterne som religiøse specialister, og som nogle,
der i virkeligheden gennemfører
gudstjenesten på menighedens
vegne. Men dermed gør folk sig
til almue, når det drejer sig om
troen; Luther var lige nøjagtig
optaget af at overvinde en sådan almuegørelse af den enkelte
troende og af menigheden.
Jeg kan varmt anbefale bogen,
både som oplæg til diskussion
i studiekredse og som en fremragende, letlæst indføring, der
henvender sig til enhver, der på
egen hånd vil sætte sig ind i Luthers tænkning og dens 500-årige indvirkning på vores liv, tro
og samfund.

Året
s
KONFIRMANDER
					

I PASTORATETS 6 KIRKER

I Ubby Kirke den 17. april
Alberte Moesgaard Ejlersen
Cisse Rønne
Emma Færk Skontorp
Helena Baunegaard Hole
Jens Søholm Mose
Johanna Signe Stiborg Ibsen
Marcus Weber Andersen
Mikkeline Skovgaard Larsen
Pil Slott Thage
Stine Harpsøe
Victoria Færgemand Christiansen

I Ubby Kirke den 1. maj
Alexander Mazz Jørgensen
Christian Nyvang Kristensen
David Van Wilgen
Jasmina Laura King
Jessica Bredahl Christensen
Mie Emilie Bresson Holden
Malene Fabricius Cuber
Matilde Bødtker Rasmussen
Mikkel Kristian Bonné
My Steenberg Crone Andersen
Sofie Emmelymay Jensen

I Ll. Fuglede Kirke den 24. april
Simon Rønne Bell Bisgaard
Emilie Pihlman Christensen
Thor Skov Ottesen
Mads Pedersen
Caroline Fuglsang Richter
Celia Borbjerg Stæhr

I Rørby kirke den 1. maj
Rebecca Baandrup
Emilie Søholm Christensen
Line Lærke Hansen
Tobias Emil Thoroe Hansen
Emma Nicoline Geil Jensen
Julie Bang Jensen
Jonas Pihl Jørgensen
Amalie Blaxkjær Knudsen
Sheila Voiremose Nielsen
Dina Alexandra Pedersen

I St. Fuglede Kirke den 1. maj
Nikolai Bock
Ida Engtoft Christensen
Denise Breining Hansen
Oliver Hjuler
Nicklas Thorsen Jacobsen
Christian Jacob Jervelund
Christina Larsen
Mikkel Weinreich Olsen
Eva-Marie Smidth
Ea Krogslund Steenberg
Siff Dalgas Graae Wilén
Niklas Alf Ørum

I Jorløse Kirke den 8. maj
Rasmus Beyer Larsen
Julie Gry Bech Rasmussen
I Værslev Kirke den 8. maj
Signe Søndergaard Svensson
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ARRANGEMENTER

Februar
LYS I MØRKET
- En jazz-gudstjeneste med Kornbech JazzEnsemble

Søndag

den 28. februar
kl. 16.00

SØNDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 16.00 I LL.
FUGLEDE KIRKE - JAZZ-GUDSTJENESTE MED
KORNBECH JAZZENSEMBLE.
Vores tidligere kirkesanger Lene Kornbech tager
sin jazz-trio med bestående af saxofon, klaver og
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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 lys, eftertænksomhed og håb ind i fastetiden.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage.

Marts
HVIDEBÆKAFTEN
- HVIDEBÆKAFTEN – ”PÅ KANTEN AF LIVET”
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.

”DANMARK I AL SIN MANGFOLDIGHED”
TIRSDAG DEN 1. MARTS KL.19.00 – I UBBY FORSAMLINGSHUS, HOVEDGADEN 19, 4490 JERSLEV SJÆLLAND.
Denne aften får vi besøg af Per Larsen, tidligere
chefpolitiinspektør og nu rådgiver i kriminalitetsforebyggelse og bandekonflikt. Per Larsen har

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.

TRICKTYVERI - noget vi alle frygter
om, hvordan tricktyvene arbejder, og hvordan vi kan
passe på, så vi ikke bliver udsat for det.
Vi sørger for kaffe og kage, the og vand, så mød op
og bliv forberedt.
Tilmeldingen til vores arrangementer om aftenen i
St. Fuglede sker efter først-til-mølle”-princippet, så
det gælder om at komme ud af starthullerne.

ONSDAG DEN 9. MARTS KL. 18.00-21.00 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

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 har alle hørt om det, måske endda prøvet det.
Her til denne menighedsaften er vi så heldige, at
Martin Schwartzbach vil komme og fortælle os

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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PRÆST OG FORFATTER PÅ ORØ
TORSDAG DEN 10. MARTS KL.
14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE FÅR VI BESØG AF SOGNEPRÆST KIRSTEN SCHMIDT FRA
ORØ.

Torsdag

den 10. marts
kl. 14.30

Kirsten Schmidt fra Orø kommer
og fortæller om at være præst på
Orø på godt og ondt og om sit
forfatterskab.

SULTKARAVANEN
TORSDAG DEN 10. MARTS KL. 10-13 BLIVER DER ET
FÆLLESARRANGEMENT FOR KONFIRMANDHOLDENE I HVIDEBÆK PASTORAT.

været i Malawi. De vil på karavanen fortælle om
deres oplevelser med at have fattigdommen helt
tæt inde på livet.

”Sultkaravanen” kommer på besøg i Sognegården i Store Fuglede. Karavanen er et samarbejde
mellem Folkekirkens Nødhjælp og Silkeborg Højskoles volontører. Karavanen består af en karavaneleder og 3-4 unge mennesker, der har opholdt
sig forskellige steder ude i verden. En gruppe højskoleelever har været udstationeret på forskellige projekter i Etiopien, mens andre frivillige har

Det gør de bl.a. med billeder og en quiz, hvor konfirmanderne kan få testet deres viden om sult.
Derefter vil der være forskellige aktiviteter for
konfirmanderne i mindre grupper.

SOGNEINDSAMLING

Besøget afsluttes med en ungdomsgudstjeneste i
Store Fuglede kirke kl. 12.30. Her er alle, såvel gamle
som unge, velkomne til at deltage.

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.

Søndag

den 13. marts
TORSDAG DEN 24. MARTS KL. 16.30.
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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 13.
marts 2016 hos indsamlingsleder Michael Rasmussen
på tlf. 3139 7184 eller e-mail mr@fdf.dk

GOSPELGUDSTJENESTE
ONSDAG DEN 16. MARTS KL. 19.00 I UBBY KIRKE.

Så har vi den glæde at kunne invitere til en anderledes 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

UDFLUGT TIL ODENSE
TORSDAG DEN 17. MARTS 2016:

Torsdag

den 17. marts

SOGNEUDFLUGT TIL ODENSE, HVOR VI SKAL
BESØGE ODENSE DOMKIRKE OG HAVE EN
RUNDVISNING.
Derefter skal vi spise frokost undervejs til Brandts
Klædefabrik, hvor vi skal besøge udstillingen
Tidens Samling.
Der skal vi også have en rundvisning og drikke eftermiddagskaffe med tilhørende kage.

Afgang kl. 9.15 fra det tidligere rådhus i Hvidebæk
Kommune. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00. Pris
pr. person for hele arrangementet 200 kr., som opkræves i bussen.
Deltagerantallet er begrænset til max. 50 personer,
så tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Tilmelding senest den 13. marts 2016 til Gunver Nielsen på telefon 2579 5392, eller Grete Løn på telefon
3023 2848.
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ARRANGEMENTER
DE NI PÅSKELÆSNINGER - PALMESØNDAG

Søndag

den 20. marts
kl. 19.00

SØNDAG DEN 20. MARTS KL. 19.00 I JORLØSE
KIRKE.

Her vil sangere fra Hvidebæk-koret medvirke som
forsangere.

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.
Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset til
kirkekaffe og hygge.
Alle er velkomne.

SKÆRTORSDAG I VÆRSLEV KIRKE
Vi holder en festlig gospelgudstjeneste, hvor Claes
Wegener og Trinity koret vil stå for musikken og
præsentere deres Gospelsalmer – Gospelsalmer er
en nutidig fortolkning af både nye og gamle salmer
og et unikt koncept, som har fået et hav af roser med
på vejen - der er bl.a. blevet sagt:
“Vi står ved en milepæl i gospelmusikkens historie
i DK. Gospelveteranen Claes Wegener har nu med
overbevisende kompetence gjort det, der skal til for
at gospel for alvor kan slå rod i den danske folkekirke.” Sognepræst Kristian Høeg
Efter gospelgudstjenesten går vi over i Værslev Forsamlingshus, hvor menighedsrådet serverer stegt
lammekølle.
TORSDAG DEN 24. MARTS KL. 16.30.
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Alle er velkomne.

SKÆRTORSDAG I
ST. FUGLEDE KIRKE

LANGFREDAG
I RØRBY KIRKE

TORSDAG DEN 24. MARTS KL. 16.30.

FREDAG DEN 25. MARTS KL. 14.00

Vi begynder med gudstjeneste kl. 16.30. Bagefter
er der fællesspisning til en pris af 60 kr. pr. person.
Tilmelding til Annelise på tlf. 28 95 08 60 senest den
14. marts.

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, musik og billeder. Billederne er træsnit af
kunstneren Hans Ralfs (1883-1945) fra kunstbogen
Gudsvejen til os/Der Gottesweg zu uns af Jørgen
Michaelsen (forlaget Anis, omtalt her i bladet for
et år siden). Salmedigterens søn Peter Michaelsen
er liturg og læser salmer fra bogen.

PÅSKEDAG SYNGER 3 UNGE SANGERINDER FOR OS OG MED OS
PÅSKEDAG SØNDAG D. 27. MARTS KL. 9.00 I ST.
FUGLEDE OG KL. 10.30 I UBBY KIRKE
Påskedag er kirkens største højtid – derfor har vi
fået besøg af 3 unge sangerinder fra Musisk Skole
i Kalundborg: Embla Hansen, Julia Anastasieva Reher-Langberg og Camilla Plassmann Hansen som
sammen med deres sanglærer Helle Romdal på
klaver vil forskønne påskegudstjenesten.

Desuden bliver der fællessang fra salmebogen
med sangere fra Hvidebæk-koret som forsangere.

2. PÅSKEDAG I JORLØSE KIRKE
TAIZÉ GUDSTJENESTE
MANDAG DEN 28. MARTS I JORLØSE KIRKE
KL. 19.30
Som en stemningsfuld afrunding på påsken og
i forlængelse af 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 Danmark i de sidste 20 år.
Kom selv og vær med – alle er velkomne.
Gudstjenesten vil blive ved sognepræst Kim Gilling
Hansen og kirkens egne musikere og sangere.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 8. marts		
Tirsdag den 12. april		
Tirsdag den 10. maj		
Tirsdag den 14. juni		

SØNDAG

RØRBY

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00

maki
kgh
kgh
pmi

VÆRSLEV

FEBRUAR

28/2/16			

10.30 - pmi		

MARTS

06/03/16
Midfaste
10.30 - pmi		
13/03/16
Mariæ bebudelsesdag
10.30 - pmi
9.00 - pmi
16/03/16							
20/03/16
Palmesøndag		
10.30 - kgh			

						

24/03/16
25/03/16

Skærtorsdag		
16.30 - kgh
Langfredag
14.00 - pmi						

27/03/16
28/03/16

Påskedag		
2. påskedag
10.30 - pmi

		 liturgisk gudstjeneste						

APRIL

03/04/16
10/04/16

							

1. s. e. påske
2. s. e. påske

10.30 - maki		
16.00 - pmi
10.30 - kgh			

		

17/04/16

10.30 - maki
9.00 - pmi			

3. s. e. påske		

Bispemesse

9.00 - pmi

							

22/04/16
24/04/16

Bededag
10.30 - pmi
4. s. e. påske		

9.00 - kgh			
10.30 - pmi

MAJ							

01/05/16

5. s. e. påske

		

05/05/16
08/05/16

10.30 - pmi		
konfirmation		

9.00 - kgh			
6. s. e. påske		
10.30 - kgh			
Kristi Himmelfartsdag

			

konfirmation			

12/05/16							

							

15/05/16

Pinsedag

16/05/16
22/05/16

2. pinsedag
Trinitatis

10.30 - pmi

9.00 - pmi

Bregninge
9.00 - maki

kl. 11.00
10.30 - kgh

			

29/05/16

1. Trinitatis

retrætegudstjeneste

10.30 - maki		

JUNI							

05/06/16
12/06/16

2. Trinitatis
9.00 - pmi
3. Trinitatis		

10.30 - kgh			
9.00 - pmi		

						

19/06/16
26/06/16

4. Trinitatis
5. Trinitatis

9.00 - kgh		
10.30 - pmi		

				

03/07/16
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6. Trinitatis		

9.00 - maki		

kgh: Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen		
maki: Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup
pmi: Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen		
tc:
Præst Tommy Corfixen
Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

ST. FUGLEDE

		

LL. FUGLEDE
16.00

Jazz-gudstjeneste

JORLØSE
9.00 - pmi		

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

						

UBBY

9.00 - maki
10.30 - kgh
19.00 - Gospel
9.00 - kgh

de 9 påskelæsninger		

16.30 - maki				
						

						

9.00 - kgh		
			

9.00 - maki
10.30 - kgh
19.30 - kgh Taizé		

							

9.00 - maki		
			

10.30 - pmi
9.00 - kgh

10.30 - pmi			

							

9.00 - pmi
10.30 - pmi
10.30 - kgh
konfirmation

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

							

10.30 - maki 			
10.30 - kgh
konfirmation			
konfirmation
			
10.30 - maki
9.00 - maki
10.30 - kgh
			
10.00 - maki		

			

konfirmation

							

17.00 - maki

							
Spaghettigudstjeneste

10.30 - kgh			

14.00 - kgh

musikgudstjeneste

Bregninge
kl. 11.00
Bregninge
kl. 11.00
10.30 - maki				
9.00 - pmi		

							

			
		
10.30 - pmi

						

10.30 - pmi

9.00 - maki

9.00 - kgh
10.30 - pmi
14.00 - kgh 		

friluftsgudstjeneste
		
ved Madesø

9.00 - pmi		
10.30 - pmi
9.00 - kgh			

10.30 - kgh
9.00 - pmi

Pilgrimsvandring

		

14.00 - tc

10.30 - maki		
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April
ER GUD HJEMME ?
LØRDAG DEN 2. APRIL KL. 14.00
I LL. FUGLEDE KIRKE

OPERA MIDT FRA HOLSTEBRO KOMMER PÅ
BESØG MED EN NYKOMPONERET/NYSKREVET
OPERA FOR BØRN I KIRKER.
Historien tager fat i de tre vise mænd. Hvad nu hvis
de tre vise mænd aldrig var kommet, men hvis de
var, var de så så vise? Og hvis det nu var to vise
mænd og en vis kvinde? Vi vil bygge spørgsmålene
ind i en krimigåde, med en mystisk kirketjener og
en orgeltrold. De tre vise kommer fra forskellige
verdensdele. Vi følger deres færd fra før de møder
hinanden.
Hvem gav dem opgaven at mødes lige netop på det
sted og på det tidspunkt?
Medvirkende: Johanne Højlund, Jacob Lech, Teit
Kanstrup, Lars Oluf Larsen og Lars Fjeldmose. Idé
og instruktion: Pia Rosenbaum.
Efter forestillingen er der kaffe, te, sodavand og
kage.

BISPEMESSE I RØRBY KIRKE
SØNDAG DEN 10.APRIL KL.16.00.
SOM OPTAKT TIL FEJRINGEN AF 500-ÅRET FOR
REFORMATIONEN 2017 DANNER RØRBY KIRKE
RAMMEN OM EN ”BISPEMESSE”.
Bispemessen, også kaldet ”Peder Palladius-messen”
er en gudstjeneste bygget over Sjællands første lutherske biskop Peder Palladius’ ”En Visitatsbog”
fra 1550. Peder Palladius (1503-1560) spillede en afgørende rolle for reformationens gennemførelse
i Danmark. I En Visitatsbog beskriver han, hvordan
hans besøg i sognekirkerne foregik, hvordan han
fortalte menigheden om den lutherske tro, hvordan han bekæmpede katolske opfattelser og kirkelige skikke, og hvilke spørgsmål, han stillede børn
og voksne. Det gjorde han på et jordnært og karsk
dansk. Han brugte bøndernes vendinger, krydrede
sin tale med ordsprog, vittigheder og rørende, dra-
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matiske oplevelser, som han havde haft andre steder på Sjælland. Visitatsbogen, som ikke blev trykt,
men cirkulerede blandt bispekollegerne, indtil
den blev genfundet i 1866, vidner om biskoppens
pædagogiske sans, alvor og lune. Salmedigteren
Jørgen Michaelsen har efter samme mønster som
bondemessen, der blev opført for to år siden i Værslev kirke, sammensat en bispemesse med salmer,
viser og tekster inspireret af den gamle visitatsbog. Den blev opført første gang i 1993, og flere
af melodierne er komponeret eller bearbejdet af
nu afdøde Finn Mathiassen, tidligere professor i
musikvidenskab ved Århus Universitet.
Sognepræst Peter Michaelsen er liturg. Desuden
medvirker Jørgen Michaelsen og organist Birgit
Nordvig.
Alle interesserede er velkomne til at indøve salmer
og sange fra bispemessen lørdag den 9. april kl.14.00
i Rørby præstegårds konfirmandstue med Berit Paludan som instruktør.

ANLÆGSGARTNER
POUL MALMOS
TORSDAG DEN 14. APRIL KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Kurt Johansen kommer og viser en film om anlægsgartner Poul Malmos.

MICHAEL BRAUTSCH
ONSDAG DEN 20. APRIL KL. 18.00-21.00 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
I dag er Michael Brautsch sognepræst på Frederiksberg samt feltpræst. Michael vil komme og give os et
service-tjek på tilværelsen.
Hvad er meningen med det hele? Var det dette jeg
ville? Lever jeg i nuet? Kom og blive inspireret.
Vi sørger for kaffe og kage, the og vand, så mød op
og bliv forberedt.
I 1991 STOD DET KLART FOR MICHAEL
BRAUTSCH, AT HAN SKULLE VÆRE PRÆST –
OG EFTER ENDT UDDANNELSE FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET OG PASTORALSEMINARIET I 2002 VAR HAN I 7 ÅR SOGNEPRÆST
I DARUM OG BRAMMING, FØR TUREN I 2009
GIK TIL GJESING SOGN SOM SOGNEPRÆST
OG SOM SYGEHUSPRÆST PÅ PSYKIATRISK
HOSPITAL I ESBJERG.

Tilmeldingen til vores arrangementer om aftenen 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.

EN ”DRENGETUR” TIL DET FJERNE ØSTEN

(1.del: Rejsen fra Høng til Beijing)
TORSDAG, DEN 21. APRIL 2016, KL. 14.00 I UBBY
KIRKE:
Søren Christensen, Ejvind Jensen og Niels Sveistrup – 3 herrer i en moden alder – rejste i sommeren 2007 med tog fra Høng til Lhasa (i Tibet).
Herfra fortsatte de med 4-hjulstrækker gennem
Himalaya til Katmandu i Nepal. Efter nogle dages
ophold videre med fly til Delhi, og igen med fly
fra Delhi via London til Kastrup. Den sidste strækning, Kastrup – Høng, foregik med jernbane for at

slutte, som rejsen begyndte – på stationen i Høng.
De 3 rygsæk-rejsende kørte i alt 16.000 km. med jernbane. Ikke i ét stræk, men med ophold i Stockholm,
Helsinki, Skt. Petersborg, Moskva, Ekaterinburg, Irkutsk, Beijing og Xian. Selv om det er vanskeligt at
sige, hvad der var rejsens største oplevelse, så er de
3 enige om, at turen gennem Himalaya i mere end én
forstand var rejsens højdepunkt.
Beretningen opdeles i 2 foredrag. 2. del afholdes
som sogneeftermiddag i oktober.
Der serveres kaffe/the og kage.

13

KIRKEAFTENER I JORLØSE
MANDAG DEN 25. APRIL KL. 19.30
Vi er nået til den sidste Taizé-aften i Jorløse kirke
i denne sæson. Aftenerne er uformelle kirkeaftener 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.

Mandag den
25. april
kl. 19.30

Aftenerne ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen
og terapeut Pia Riddertoft.
Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

HVORFOR VAR REFORMATIONEN NØDVENDIG?
(Hvem var Martin Luther?)
TORSDAG DEN 28. APRIL KL. 19.00
I RØRBY KONFIRMANDSTUE.
Thorkild Lyby, tidligere lektor i kirkehistorie ved Århus Universitet,
forsøger at besvare dette vigtige
spørgsmål i sit foredrag, og tegner
en skitse af Luthers liv og udvikling
frem til 1521. På grundlag af Luthers
egen beretning gør Lyby rede for
reformatorens evangeliske gen-

nembrud og for dets kirkelige betydning, herunder også dets forhold
til romersk-katolsk kirkeopfattelse.
Han påpeger, hvorfor det var nødvendigt for Luther at fastholde sine
synspunkter på trods af, at dette
førte til kirkesprængning. Slutteligt
vil den videre udvikling, herunder
samspillet med de politiske forhold,
blive berørt.

Maj
HANS EGEDE, GRØNLAND OG DANMARK
TORSDAG DEN 12. MAJ KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE FÅR VI BESØG AF PASTOR
EMERITUS STEPHEN EGEDE GLAHN.
Hans Egede og Gertrud Rasch er Stephen Egede
Glahns tip, tip, tip, tipoldeforældre. Hans Egede er
kendt som Grønlands apostel, og Gertrud Rasch
omtales således i P. G. Lindhardts 8 binds Kirkehistorie: ”Hun vil for eftertiden stå som en af de
tapreste og mest uselviske kvindeskikkelser i
dansk-norsk historie”.
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Hvem var de to mennesker egentlig, og hvordan var
forholdene i Grønland, da de i 1721, efter en dramatisk
sejlads, ankom til Håbets Ø ved mundingen af Godthåbsfjorden?
Hvad nåede Hans Egede og Gertrud Rasch og deres to
sønner, Poul Egede og Niels Egede, at udrette i deres
tid i Grønland, og hvordan har eftertiden set på resultaterne af Hans Egedes virke? Desuden vil det blive belyst, hvad Grønland har betydet for Danmarks forhold
til Norge og USA gennem de seneste 200 år.

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE

– For hele familien

TORSDAG DEN 12. MAJ, KL.
17.00 I UBBY KIRKE.
- GLEM ALT OM OPVASK OG
MADLAVNING OG FÅ EN
HYGGELIG AFTEN I KIRKEN
MED GUD OG SPAGHETTI
- SERVERET I BØRNEHØJDE!!

VENI SANCTE SPIRITUS

– MUSIKGUDSTJENESTE
PINSEDAG – SØNDAG DEN 15.
MAJ KL. 14.00 I UBBY KIRKE.
Pinsedag blev lyset født ind i
menigheden – Ånden satte sig
som tunger af ild over menneskers hoveder og en skare
af mennesker lod sig døbe, siger den gamle fortælling fra
apostlenes gerninger. Hermed
var kirken født og den Hellige
Ånd, som førhen, billedligt talt,
var gemt af vejen bag templets
tunge forhæng, trængte nu helt
ind i almindelige menneskers
hjerter. - Eller som man sagde i

den gamle kirkes Gregorianske
pinsesekvens: Veni Sancte Spiritus – Kom Helligånd!
Pinse fejres i Ubby kirke med en
særlig musikgudstjeneste med
både nye improvisationer samt
traditionelle elementer fra kirkens ældgamle pinsemesse. Til
det får vi besøg af organister og
sangere Allan Diehl og Linda Baarsgaard, som sammen med vores egen sanger Peter Grell og
den svenske violinist Nils Edén,
vil skabe os en helt særlig pinse
i kirken! Sognepræst Kim Gilling
Hansen er dagens liturg.

HØJSANGEN SVØBT I KLEZMER OG BACH
TORSDAG DEN 19. MAJ KL.
19.00 I LL. FUGLEDE KIRKE

sterdahl, bliver regelmæssige oaser, hvor der tankes op.

Nis Bank-Mikkelsen læser op af
HØJSANGEN fra Det gamle Testamente. En tekst fuld af kærlighedspoesi, der næsten beder om
musik.

I pausen serveres der kaffe, te, sodavand og kage

Ordenes østerlandske pragt
standser undervejs op, og hviler
ud på vejen. Musikken, spillet af
Jens Schou og Anders Singh Ve-

- Vi sørger for maden, drikkelse,
opvasken, den gode historie,
sangen og musikken. - Du sørger
for det gode selskab! Og det er
helt gratis!
Ta’ venner og familie med!
Vi ses i Ubby kirke!

STOR FÆLLES

“OPEN AIR”

GUDSTJENESTE

FOR KALUNDBORG PROVSTI
2. PINSEDAG DEN 16. MAJ
KL. 11.00 PÅ AMFITEATRET I
BREGNINGE
Pinse rimer på sol, 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.
- Pilgrimsvandring kl. 9.00
Ønsker man at være med allerede fra kl. 9.00 er der pilgrimsvandring i grusgravens
smukke natur. Vi mødes ved
caféen på Amfi – kl. 9.00.
Hold øje med ugeaviserne, når
tiden nærmer sig! Kørsel kan
arrangeres via kirkebilen.
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SOGNEUDFLUGT TIL FYRET PÅ RØSNÆS
TORSDAG, DEN 19. MAJ 2016:

Besøg på Røsnæs Fyr. Vi mødes på P-pladsen ved
fyret kl.14.00, spadserer de 200-300 m. til fyret,
hvor vi får en rundvisning – og hvor vi efterfølgende får kaffe og kage i fyrets café.

Af hensyn til bl.a. kaffe og kage – er det nødvendigt
med tilmelding.
Tilmelding, senest fredag den 13. maj 2016 til Gunver Nielsen på telefon 2579 5392, eller Grete Løn på
telefon 3023 2848.

Hvis nogen mangler kørelejlighed, så ring til Gunver Nielsen på telefon 2579 5392.

RETRÆTE I VÆRSLEV KIRKE
SØNDAG DEN 22. MAJ FRA KL. 10.30 – CA. 17.00
Retræte betyder at trække sig tilbage. Det behøver ikke at være ensbetydende med at man
gemmer sig for verden og trækker sig væk i en
længere periode.
Man kan også bare komme og finde ro, pause og
åndelig fordybelse i kirken! Vi holder igen i år en
endagsretræte i Værslev Kirke med fokus på stilhed og meditation. Og lige over for kirken ligger
jo Værslev-skoven med den dejligste lille skovsø

Søndag

den 22. maj
kl. 10.30

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
den 22. maj kl. 10.30. Menighedsrådet vil byde på frokost og forfriskninger undervejs.
Retræteledere er sognepræst Kim Gilling Hansen & terapeut Pia Riddertoft.

Juni
SOMMERUDFLUGT
TORSDAG DEN 9. JUNI KL. 9.30

Vi holder vores sædvanlige ”Ud i
det blå” sommerudflugt.

Vi mødes ved Store Fuglede Kirke
og tager til et hemmeligt sted. Vi
er hjemme ca. kl. 18.00. Det koster 100 kr.

Tilmelding: Jette 59 29 40 14
eller Solvejg 59 29
36 91
Tirsdag
Tilmelding senest
den
3. juni.
d. 3. november

kl. 19.00

Alle er velkomne

Kirkebil kan bestilles
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FRILUFTSGUDSTJENESTE VED MADESØ
Søndag

SØNDAG DEN 12. JUNI KL. 14.00

den 12. 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.

PILGRIMSVANDRING

Søndag

den 26. juni
kl. 9.00

SØNDAG D. 26. JUNI – START
MED GUDSTJENESTE I ST.
FUGLEDE KL. 9.00.
Vi vil starte med en pilgrimsgudstjeneste i St. Fuglede Kirke
kl. 9.00 hvorefter pilgrimsvandringen begynder.
Pilgrimsvandringen er for alle,
der har lyst til at vandre sammen igennem vores smukke egn

og har lyst til at være pilgrim for
en dag – pilgrimmen var jo den
landflygtige, der i det fremmede søgte Gud og forsoning og
ofte bar på frygtelige byrder af
skyld og tvivl, som han håbede
at kunne efterlade i kærlige
hænder undervejs! Vi vil vandre
ad Værslevstien via Jerslev St.
til Værslev 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.
Vandringen slutter med en andagt i Værslev kirke, hvorefter
der vil blive sørget for lidt forfriskninger, inden vi bliver kørt
tilbage til vore biler i St. Fuglede.
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Juli
JAZZ I KIRKEN OG MENIGHEDSMØDE
–SØNDAG DEN 3. JULI KL. 14.00

Søndag
den 3. juli
kl. 14.00

FOR 3. ÅR I TRÆK KOMMER PRÆST TOMMY CORFIXEN (TIDLIGERE FORSANGER I BANDET DE
FILM) MED SUPPORT OG LAVER MUSIKGUDSTJENESTE I LL. FUGLEDE KIRKE.

gene og teksterne træder ind i kirkerummet. Sange
som Louis Armstrongs ”What a wonderfull world”
og Billie Hollidays ”God bless the child” vil kunne nydes i rammen af en højstemt gudstjeneste.

Denne gang vil han knytte nogle af jazzens største
sange, de bibelske tekster og gudstjenesten sammen, sådan at det evangelium som ligger skjult i san-

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og kage efterfulgt af menighedsmøde for Ll. Fuglede sogn.

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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HIMMELSKE DAGE

2016

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LIGGE I EN HIMMELSENG I DET INDRE KØBENHAVN, AT KOMME
TIL EN GUDSTJENESTE MED NYSKREVNE TEKSTER OG NYKOMPONERET MUSIK, AT TAGE DIT
BARN ELLER BARNEBARN MED
TIL BABYSALMESANG ELLER
HØRE EN NONNE FORTÆLLE
OM KLOSTERLIVET ELLER NOGET HELT FEMTE, SÅ KOM TIL
KØBENHAVN I KRISTI HIMMELFARTS FERIEN FRA DEN 5. TIL
DEN 8. MAJ I ÅR.
København vil summe af liv, når
den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være
kendt som Danske Kirkedage. Det
holdes hvert tredje år og hver
gang i en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt til hovedstaden,
og her har man valgt, at give arrangementet navnet ”Himmelske
Dage”. Det er festivalens ambition
at udforske og debattere, hvilken
rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens
samfunds- og kulturliv, såvel som
for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår
i Indre By i København, som udgøres af den gamle middelalderby.
Nytorv er centrum for de store
fællesarrangementer og koncerter med både kendte og nye navne. Men der vil samtidig være mas-

ser af arrangementer, at gå på
opdagelse i, rundt i byens kirker,
forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer,
foreninger, kirker og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring på byens
pladser. Man kan kalde festivalen
en slags kirkernes folkemøde.
Der vil være oplevelser for alle
sanser, for alle aldersgrupper og
for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig
morgen til sen aften.

Du kan læse mere om Himmelske
Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige
program vil blive offentliggjort
primo 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.

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
Vakant
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. maj 2016.

