HVIDEBÆK PASTORAT
JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE

Bispemesse i Rørby kirke med Peter Michaelsen
og hans far Jørgen Michaelsen

Portræt af kirkesanger
Embla Johanne Hansen

KIRKEBLAD
JULI – AUGUST – SEPTEMBER – OKTOBER 2016

Se sommerens spændende arrangementer i bladet…
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 6
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FOLK & KIRKE

Af Henriette Schultz

–SERIE

I DENNE ARTIKELSERIE GÅR VI
TÆT PÅ DE MENNESKER, DER
HAR DERES DAGLIGE FÆRDEN
I OG OMKRING PASTORATETS
KIRKER.
LÆS HER OM DEN KUN 19-ÅRIGE KIRKESANGER, EMBLA JOHANNE HANSEN, DER SIDEN
MARTS 2015 HAR SUNGET TIL
GUDSTJENESTER OG SOM
NETOP ER BEGYNDT SOM
KORLEDER FOR BØRNEKORET I UBBY KIRKE.
AMBITIONER FOR
FÆLLESSKABET
Provstiets yngste kirkesanger,
Embla Johanne Hansen, er vokset op i Ubby. Her har hun fra
barnsben fundet fællesskab i
kirkekoret, nu som ung et meningsfyldt fritidsarbejde, og måske opdaget sit kald, der vil fylde
kirken i fremtiden.
Hver onsdag eftermiddag indtager en gruppe sangglade børn
rummet i Ubby kirke. Imellem
salmer, sanglege og sjove øvelser, der opvarmer stemmerne,
åbner korleder og kirkesanger
Embla også børnenes ører op
for en verden af fællesskab.
”Min ambition er, at de skal
lære, at der er meget godt at
hente i et fællesskab. Der er
generelt færre børn, som vil gå
til kor; det rammer også musikskolerne. Jeg tror, at det er Xfaktorsyndromet. Alle vil være
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EMBLA JOHANNE HANSEN TAGER IMOD KORBØRN HVER ONSDAG MELLEM 15:30 OG 16:30.
solister. Alle vil være noget for
sig selv, så jeg vil gerne have, at
de mærker, hvor fedt det er at
synge sammen”, siger Embla.
I øjeblikket er der otte piger i koret, men hun håber, at der med
tiden kommer flere - både piger
og drenge.
I FÆLLESSKABET ER MAN
ALDRIG ALENE
I en alder af blot seks år begyndte Embla selv at synge i
kirkekoret i St. Fuglede kirke.
Hun var den yngste på holdet,
og i de ældre piger i koret fandt
hun gode rollemodeller, som
hun kunne se op til. Stemmen
fik frihed også på Musisk Skole,
hvor hun igennem årene har været tilknyttet både børnekor og
ungdomskor.
”Faktisk har jeg også gået til solosang i mange år og optrådt som
solist til koncerter, men jeg har

bare altid synes, at det var fedest
at optræde med koret. Ikke fordi
jeg er nervøs for at optræde,
men det er bare federe at dele
glæden, eller hvis det går dårligt,
at man sammen kan sige: ”Det
gjorde vi ikke så godt” – der er
det lidt sværere at være alene.”
siger Embla og fortsætter forklarende: “Når man synger sammen, bliver man bedre til at lytte
efter hinanden”.
BILLEDET AF EN PRÆST
MED AMBITIONER
Flere måtte også lytte en ekstra gang, da hun i niende klasse
skulle i erhvervspraktik. Hun
havde nemlig skrevet til præsten
i Vanløse kirke og spurgt, om hun
måtte følge ham i en uge.
”Der var mange af mine klassekammerater, der for eksempel
skulle i praktik som frisører, og de
kunne forklare, hvorfor de gerne
ville det – men det kunne jeg ikke

– det var nok mere en følelse.”,
siger Embla.
Følelsen er de sidste par år blevet mere konkret: i hvert fald
er svaret på hvad ugen i praktik
kom til at betyde meget sikkert.
Det er teologistudiet, der venter
efter gymnasiet.
”Jeg synes, det kræver mod at
blive præst. Jeg har indtil nu
selv haft svært ved at sige, at
jeg gerne ville være præst. Og
der er mange af mine kammerater, der bliver overraskede, når
de hører at jeg gerne vil være
præst. Det, synes jeg egentligt,
er positivt, fordi det rykker ved
billedet nogle har af, hvordan en
præst ser ud.”
Emblas eget billede af en præst i
den danske folkekirke er med tiden også forandret.

man godt kan tage kirken ud af
kirken for eksempel til friluftsgudstjeneste; det er en fin ide
– mindre højtideligt. Det vil åbne
kirken lidt op.”
Udover ændringer i hvordan vi
bruger kirkerummet, så har Embla også allerede en god idé om,
hvad hun som fremtidig præst
vil tale om:
”Nogle præster fokuserer meget på det mørke og på kriserne.
Andre på det lyse og det glædelige budskab. Jeg vil gerne fokusere på det lyse og inddrage det
mørke – ligesom menneskelivet
– modsætningsfyldt. Det er så
fint. Det lyse er kærlighed og liv
og barmhjertighed. Det vil sige,
at vi hjælper og tilgiver og ikke
lader fordomme præge vores
syn på andre mennesker.”

Og netop forskelligheden og
rummeligheden mener Embla
bliver nødvendig, hvis folkekirken i fremtiden skal kunne samle
flere kirkegængere, også til de
almindelige gudstjenester.

TANKER OG ORD
Embla er vokset op med Ubby
kirkegård som nabo. Som yngre
barn fyldte hjemmets placering
ikke synderligt, men da hun fik
værelse på første sal med udsigt
til de ukendtes gravsted, satte
det tanker i gang. At tænke betyder for Embla, at hun finder ro
i gymnasietidens travlhed, at hun
finder ind til sig selv og kan stille
spørgsmål. Spørgsmål, der kommer til udtryk i poesi.

”Min ambition er at få flere folk i
kirke, og derfor skal meget laves
om. Vi skal åbne os mere op og
tillade, at folk tænker lidt anderledes. Jeg tror, der bliver behov
for noget mere meditativt, og så
kan vi kan sagtens bruge kirkerummet til mere musik og poesi.
I det hele taget synes jeg, det
er godt, at kirkerne bliver brugt
til noget mere, men man bliver
nødt til også at nå ud til dem,
der ikke vil høre. Jeg tænker, at

”Når jeg skriver, beskriver jeg
det ubeskrivelige. Det er lidt en
kliché, men det er sådan, det er.
I min poesi træder jeg ud af den
person, jeg er og stiller spørgsmålstegn ved alt. Jeg kan være
vred og uforstående over for
blandt andet det at tro, men
selvom tro og spørgsmålstegn
gemmer sig i det, jeg skriver, så
er det ikke dét, man først får øje
på, det er mere om kærlighed.”
fortæller Embla.

”Regelret og meget seriøs – og
det billede har jeg måtte ændre
– de præster, jeg har mødt, er
meget forskellige. Så er der lidt
for enhver.”

Interessen for at skrive blev
skærpet på musikefterskolen i
Ollerup. Her blev Embla introduceret til Poetry Slam. I Poetry Slam konkurrerer digterne
i maksimalt tre minutter og ti
sekunder ved at fremføre deres
værker foran et publikum, som
herefter kårer en vinder. Det er
ikke selve konkurrencen, der
tiltaler Embla, men mere muligheden for at fremføre egne og
høre andres tekster, for en stor
del af fritiden går med at skrive
og opleve poesi.
”Hvis ikke jeg bliver præst, så
bliver jeg forfatter – måske bare
begge dele” siger Embla, og tilføjer med et smil:
”Jeg er nok lidt af en ordnørd.
Hvis jeg i skolen læser en tekst
i matematik, så tænker jeg mere
over opgavebeskrivelsen, end
jeg gør over selve opgaven.
Hvordan de kunne have formuleret det bedre, eller gjort beskrivelsen mere overskuelig.”
ET MØDE MELLEM
GENERATIONER
Også i sit virke som kirkesanger
får ’ordnørden’ lov til at komme
frem.
”Jeg studser mere over anderledes ord nu end tidligere. Om
søndagen inden gudstjenesten
kikker jeg salmerne igennem og
prøvesynger dem.
Ofte må jeg lige finde ud af,
hvordan et gammelt ord skal
udtales. Det synes jeg, er ret
vigtigt. Det sker også, at jeg må
slå et gammelt ord op. Her kan
jeg godt mærke, at jeg er af en
anden generation end dem, der
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sidder på kirkebænkene”, siger
Embla med et smil, inden hun
tilføjer:
”Men faktisk oplever børnene
i koret det samme. For eksempel til jul, da vi sang ’Et barn er
født i Betlehem’, da måtte jeg
forklare, at det hedder ’lagdes
i et krybberum’. Det kan være
lidt svært, fordi vi ikke bruger de
ord mere.
Ordene mellem generationerne
ændres, men måske ville nogle
ord synes mindre fremmede,
hvis der var en øget dialog mellem unge og ældre.

”Fællesskab på tværs af generationer betyder noget for mig, og
jeg synes, at det mangler i vores
samfund. Vi har ikke nogen forbindelse til ældre mennesker,
og det er ærgerligt, for der er
rigtigt meget, vi kan lære af hinanden. ”

VIDSTE DU AT:
•
Navnet Embla kommer
fra den nordiske mytologi og betyder den første
kvinde.

Quote:
”Jeg har altid haft respekt for
kirkerummet og at være en del
af det og få lov til at fylde det
ud med sang – det synes jeg, er
stort. Og så er det jo et smukt
sted.”

• Embla Johanne Hansen
spiller også klaver og
saxofon.

STUDIEORLOV TIL SOGNEPRÆST
Jeg er af Roskilde Stift blevet bevilget studieorlov i de tre efterårsmåneder 2016, og har valgt at
beskæftige mig med reformationen i Sønderjylland med særligt
henblik på Flensborg og byens
reformator Gerhard Slewert
(1490-1570).

benytte mig af Præstehøjskolens
bibliotek. Der vil blive indsat en
præstevikar i Hvidebæk pastorat
i perioden fra 1. september til 30.
november. Jeg glæder mig til at
at fortælle og vise billeder fra mit
studieophold, når jeg er tilbage
igen efter endt orlov.

Under min orlov vil jeg tilbringe 6
uger i Løgumkloster, hvor jeg kan

Med venlig hilsen,
Peter Michaelsen

MENIGHEDSRÅDSVALG
2016 er et valgår, hvor der atter
skal vælges nye menighedsråd i pastoratets 6 sogne. Kirkeministeriet
har foreslået, at alle landets sogne
holder det lovpligtige informationsmøde om valget tirsdag den 13. september og dette kommer nok også
til at ske i Hvidebæk pastorat, men
følg hjemmesiden eller facebook siden for nærmere informationer.
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• ’Se nu stiger solen’ er
Embla Johanne Hansens
yndlingssalme på grund
af den smukke tekst.

TA K F O R

OPMÆRKSOMHED
Jeg vil gerne sige tusind tak
for den flotte opmærksomhed, blomster og hjælp i
forbindelse med kirkeværge
Jette Nielsens sygdom.
Med venlig hilsen

Knud Nielsen, formand for
Jorløse menighedsråd.

FÆLLESMENIGHEDSRÅD
I forbindelse med menighedsrådsvalget har Rørby, Værslev
og Ll. Fuglede sogne besluttet
at de vil gå sammen og danne
et såkaldt fællesmenighedsråd. Det betyder at der fra 1.
søndag i advent 2016 ikke længere vil være 3 selvstændige
menighedsråd i disse 3 sogne,
men derimod et fællesmenighedsråd som varetager alt i de
3 sogne. Fællesmenighedsrå-

det vil have 9 medlemmer, 3
fra hvert af de 3 sogne. Der
skal stadig afholdes menighedsrådsvalg i alle 3 sogne for
at vælge hvert sogns repræsentanter i fællesmenighedsrådet.

Tillykke til

VÆRSLEV 8. MAJ

ST. FUGLEDE 1. MAJ
UBBY 1. MAJ
JORLØSE 8. MAJ

RØRBY 1. MAJ

L.L. FUGLEDE 24. APRIL

UBBY 17. APRIL

ÅRETS KONFIRMANDER

HER ER ÅRETS KONFIRMANDER, ÅRGANG 2016.
DE TO SIDSTE SØNDAGE I APRIL OG DE TO
FØRSTE SØNDAGE I MAJ STOD I KONFIRMATIONENS TEGN, FOR HER BLEV ÅRETS KONFIRMANDER KONFIRMERET I VORES KIRKER.
VI VIL GERNE ØNSKE ALLE KONFIRMANDERNE
HELD OG LYKKE FREMOVER.
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INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONERNE 2017
VI MODTAGER FRA 1. JULI
INDSKRIVNINGER TIL KONFIRMANDFORBEREDELSE
FOR
HELE HVIDEBÆK PASTORAT.
Indskrivningsformularen findes
på skolernes intranet, og derudover kan den findes på pastoratets hjemmeside.

WWW.HVIDEBÆKPASTORAT.DK
Sidste frist for indskrivning er den
20. august.
De nye konfirmander bedes
møde op til Åben himmel gudstjenesten ved Fugledegård søndag den 28. august kl. 10.00 til
info og endelig holdfordeling.

ARRANGEMENTER

Juli
JAZZ I KIRKEN OG MENIGHEDSMØDE
–SØNDAG DEN 3. JULI KL. 14.00.

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

DENNE DAG KOMMER TOMMY CORFIXEN ATTER TIL LL. FUGLEDE EFTER SUCCESERNE I 2014
MED LEONARD COHEN GUDSTJENESTE OG 2015
MED BOB DYLAN. DENNE GANG MED EN MUSIKGUDSTJENESTE RUNDT OM LOUIS ARMSTRONG OG BILLIE HOLIDAY. Søndag

den 13. marts

Præst Tommy Corfixen (tidligere forsanger i bandet
De Film) – med support – vil knytte nogle af jazzens
største sange, de bibelske tekster og gudstjenesten
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sammen, sådan at det evangelium som ligger skjult
i sangene og teksterne træder ind i kirkerummet.
Sange som Louis Armstrongs ”What a wonderful
World” og Billie Holidays ”God Bless the Child” vil
kunne nydes i rammen af en højstemt gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage efterfulgt
af menighedsmøde for Ll. Fuglede sogn. På mødet
vil menighedsrådet redegøre for sognets økonomi
og status på diverse byggeprojekter i og omkring
kirken.

August

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

SKOVGUDSTJENESTE I VÆRSLEV
SØNDAG DEN 7. AUGUST KL. 14.00.

TRADITIONEN TRO HOLDER VI SKOVGUDSTJENESTE I VÆRSLEVS SMUKKE PRÆSTEGÅRDSSKOV OVERFOR KIRKEN, LIGE NED TIL DEN
SMUKKESTE SKOVSØ, SOM DANNER BAGGRUNDEN FOR SELVE GUDSTJENESTEN.
Der vil være levende sang og musik; ligesom sidste
år medvirker Ditte Hansen og Stig Larsen på harmonika, og prædikant er Peter Michaelsen. I år medvirker desuden Hvidebæk Pastorats Børnekor under
ledelse af Embla Johanne Hansen.
Medbring evt. tæppe eller klapstol.
Der vil efter gudstjenesten blive serveret kaffe og brød.

PUCCINIS
HELTINDER

TORSDAG DEN 18. AUGUST KL. 19.00 I LL. FUGLEDE KIRKE.

Kom til en dejlig operakoncert med Solveig Louise Hjerrild, sopran og Berit Johansen Tange, klaver.
Der fremføres arier fra La Bohème, Tosca, Turandot, Manon Lescaut, Suor Angelica, Gianni Schicchi og La Rondine.
Adgang til koncerten er gratis.

I pausen serveres der kaffe, te, sodavand og kage.

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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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat

DATO

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 12. juli kl. 14.00 ved Marianne Kistrup		
Tirsdag den 9. august kl. 14.00 ved Peter Michaelsen		
Tirsdag den 13. september kl. 14.00 ved Kim Gilling Hansen
Tirsdag den 11. oktober kl. 14.00 ved vikar		

RØRBY

JULI

03/07/16	  6. s. e. trin.		

VÆRSLEV

9.00 - maki		

10/07/16	  7. s. e. trin.	  9.00 - maki			
17/07/16	  8. s. e. trin.			 
24/07/16	 
9. s. e. trin.
10.30 - pmi					 
31/07/16
10. s. e. trin.		
10.30 - pmi			 
AUGUST

07/08/16

							

11. s. e. trin.		

14.00 - pmi

Skovgudstjeneste

14/08/16
21/08/16

12. s. e. trin.				
13. s. e. trin.
10.30 - pmi	  9.00 - pmi		

							

28/08/16

14. s. e. trin.		Å b e n h i m m e l g u d s t j e n e s t e v e d F u g l e

SEPTEMBER							

04/09/16
11/09/16
18/09/16
25/09/16

15. s. e. trin.	  9.00 - kgh		 
16. s. e. trin.
10.30 - kgh	  9.00 - maki
17. s. e. trin.	  9.00 - vikar
10.30 - vikar		
18. s. e. trin.			

OKTOBER							

02/10/16
09/10/16

19. s. e. trin.		  9.00 - vikar
20. s. e. trin.
10.30 - maki				

						

13/10/16
S
16/10/16
23/10/16
30/10/16

Torsdag						

21 s. e. trin.	  9.00 - kgh
10.30 - kgh	 
22. s. e. trin.		  9.00 - vikar	 
23. s. e. trin.
10.30 - maki		

NOVEMBER							

06/11/16
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Alle Helgens Dag

17.00 - kgh		

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			
vikar: Vikarpræst under Peter Michaelsens orlov			
Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.			

ST. FUGLEDE

		

LL. FUGLEDE
14.00 - tc

.

JORLØSE

UBBY

10.30 - maki		

Jazzgudstjeneste

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

							

10.30 - pmi				

				
		

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

							

edegård kl. 12.00 – Åben himmel gudstjeneste ved Fugledegård kl. 12.00

							

		  9.00 - vikar		
10.30 - vikar
10.30 - kgh
10.30 - maki		  9.00 - kgh		
		
10.30 - maki		  9.00 - maki
10.30				
Høstgudstjeneste

							

10.30 - kgh		
				

						

9.00 - kgh
10.30 - vikar
19.00 - kgh 	  9.00 - maki

Løvfaldsgudstjeneste
		

						

17.00 - maki

Spaghettigudstjeneste

	  9.00 - vikar
10.30 - vikar			
	  9.00 - kgh
10.30 - vikar
10.30 - kgh
10.30 - vikar		  9.00 - maki	  9.00 - vikar

							

19.00 - maki		

17.00 - maki

19.00 kgh
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ÅBEN HIMMEL GUDSTJENESTE
VED FUGLEDEGÅRD

–FORMIDLINGS CENTER VED TISSØ
SØNDAG DEN 28. AUGUST KL. 12.00.

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

Hvidebæk pastorat i samarbejde med FDF inviterer hermed til en stor festlig Åben Himmel Gudstjeneste på Fugledegård.
• Vi vil starte med en festlig gudstjeneste under
Åben Himmel med udsigt over Tissø, hvor også
årets konfirmandhold bydes velkommen! Her
medvirker spillemandsorkesteret ”De Vestsjællændere” under ledelse af Hans Rørbech.
• Herefter vil vi invitere til grill og spisning i det fri–
under Åben Himmel - hvor FDF’erne sørger for
at have noget lækkert på grillen serveret med
menighedsrådenes udvalgte salat & tilbehør!
•Å
 rets konfirmander bedes møde op kl. 10.00 til
info og endelig holdfordeling.
Vi glæder os til at se jer!
- NB medbring gerne havestol(e), hvis du vil være
sikker på at kunne sidde ned under gudstjenesten.

FIND VEJ:
Formidlingscenter Fugledegård ligger på vestsiden
af Tissø, og du kan komme hertil i bil, på cykel,
eller med bus 232 og 390.
ADRESSE: Formidlingscenter Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 Store Fuglede.

September
SOGNEEFTERMIDDAG MED
HARMONIKAVENNERNE
TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 14.30
I GRAVERHUSET I ST. FUGLEDE.
Harmonikavennerne kommer og spiller.

Kom til en hyggelig eftermiddag og hør noget
dejligt musik.
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SOGNEUDFLUGT
TIL STEVNS
TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 9.00-18.00.
Her skal vi besøge Stevns Klint og Højerup Gl. Kirke,
spise frokost på Rødvig Kro og Badehotel, samt besøge Koldkrigsmuseum Stevnsfortet. Vi skal have
rundvisning, dels på Stevns Klint/Højerup Gl. Kirke,
dels på Koldkrigsmuseum Stevnsfortet.
Bemærk! Temperaturen i de underjordiske gange er
ca. 10 grader, så husk en varm trøje til rundvisningen. Turen er på sammenlagt 3 km., heraf 1,7 km. i
de underjordiske gange. Rundvisningen varer ca. 1½
time. Rollatorer er ifølge det oplyste ingen hindring
på de 2 seværdigheder, vi skal besøge.

Afgang kl. 9.00 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 2.september 2016 til Gunver
Nielsen på telefon 2579 5392, eller Grete Løn på telefon 3023 2848.

FÆLLES HØSTGUDSTJENESTE
OG HØSTFEST
SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 10.30 I ST.
FUGLEDE KIRKE OG SOGNEGÅRDEN.
Som tak for årets høst og sommer inviterer vi fra
Hvidebæk pastorat til en stor fælles høstgudstjeneste og høstfest, som i år afholdes i og ved St.
Fuglede kirke, hvor vi i fællesskab vil fejre og takke
for både høst og sommer! Vi plejer også altid at
sørge for sprudlende levende musik både til gudstjenesten og bagefter til høstfesten, så hold øje
med hjemmesiden, Facebook og avisen.
Efter gudstjenesten inviterer vi til høstfest og
høstmarked på udendørsarealerne ved sognegården i St. Fuglede. Vi satser på at kunne opstille
boder med salg af alt fra hjemmelavet honning og
nørklerier til loppefund og den nødvendige mad
og drikke.
Kontakt endelig Knud Sørensen eller sognepræst
Kim Gilling Hansen hvis du er interesseret i at opstille en bod til markedet!

Det eneste krav fra vores side er at man giver en
tiendedel af omsætningen til et godt formål, i år
er det Julemærkehjemmene. Så kan vi i fællesskab
gøre en kærlig forskel og dele årets ”HØST” med
nogen der har god brug for en håndsrækning.
Kom og vær med til at skabe en festlig dag.

Alle er hjerteligt velkomne.
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KIRKEAFTENER I JORLØSE
MANDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 19.30.
TAIZÉ-AFTENERNE I JORLØSE
KIRKE STARTER OP IGEN TIL EN
NY SÆSON. DEN SIDSTE MANDAG
I MÅNEDEN, TIL OG MED APRIL.
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.

DA HIMMELEN KOM NÆRMERE
– DANMARKS KRISTNING 700-1300
TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 19.00 I RØRBY KONFIRMANDSTUE.
Hvordan blev danerne kristne?
Harald Blåtand hævdede på
den store Jelling-sten, at han
gjorde danerne kristne, men
uden at forklejne hans rolle,
viser professor i middelalder-

historie Brian Patrick McGuire,
Svallerup, at Danmark ikke
med ét slag blev et kristent
land omkring 960. Kristningen
foregik over flere århundreder i
en udvikling fra en sejrsbevidst
kristendom til en kærlighedscentreret religion. Først i løbet
af 1100-tallet bredte den kristne
tro sig til alle samfundslag.

Oktober
VINDENS VEJ
TORSDAG DEN 6. OKTOBER
KL. 19.00 I LL. FUGLEDE
KIRKE.

En aften med sange, salmer og
fortællinger om den spændende keltiske tilgang til kristendommen og Iona Community.
Adgang til koncerten er gratis.

I pausen serveres der kaffe, te,
sodavand og kage.
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MICHAEL BRAUTSCH

ONSDAG DEN 12. OKTOBER KL. 19.00
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.

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,
HVOR HAN ENDVIDERE VAR SYGEHUSPRÆST
PÅ PSYKIATRISK HOSPITAL I ESBJERG.

Hvad er meningen med det hele? Var det dette jeg
ville? Lever jeg i nuet? Kom og bliv inspireret.
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.

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.

SOGNEEFTERMIDDAG MED
VESTSJÆLLANDS VETERANTOG
TORSDAG DEN 13. OKTOBER
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I
ST. FUGLEDE.
Veteranklubben i Høng kommer og fortæller om de gamle
veterantog. ”Veterantoget” er
et aktivt kørende trafikmuseum,
som drives af frivillige, ulønnede

EN ANDERLEDES
GUDSTJENESTE

medarbejdere. Disse entusiaster
foretager både de komplicerede
restaureringer af lokomotiver og
togvogne samt forestår driften
som lokofører, konduktører etc.,
når der køres ture.

Kom til en spændende eftermiddag.

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
– FOR HELE FAMILIEN
TORSDAG DEN 13. OKTOBER 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!
- Vi sørger for maden, drikkelse, opvasken, den gode historie,
sangen og musikken, lidt leg og aktivitet. Og det er helt gratis!
- Du sørger for det gode selskab! Ta’ venner og familie med!

Vi ses i Ubby kirke!
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LØVFALDSTUR

–UD I DET BLÅ

Torsdag den
20. oktober
kl. 13.00

TORSDAG DEN 20. OKTOBER FRA KL.13.00.
Denne dag finder den årlige sogneudflugt sted,
arrangeret af Rørby og Værslev menighedsråd.
Bussen afgår fra Rørby Kirkes parkeringsplads
kl.13.00 med opsamling fra Værslev Kirke kl.13.15.

Tilmeldingsfristen er 6. oktober til Kathrine Møller
på tlf. 5950 4120.

Destinationen er en overraskelse.

Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

EN DRENGETUR TIL
DET FJERNE ØSTEN
TORSDAG DEN 27. OKTOBER
KL. 14.00 I UBBY KIRKE.
REJSEN FRA BEIJING TIL HØNG
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
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.
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2. del:

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. 1. del blev afholdt som sogneeftermiddag i april.
Der serveres kaffe/the og kage.

RELIGIONS-MØDET

MELLEM NORDISK RELIGION
OG KRISTENDOMMEN
TORSDAG DEN 27. OKTOBER KL. 19.00
I RØRBY KONFIRMANDSTUE.
Denne aften får vi besøg af Leif Aage la Cour Jensen fra Kalundborg, sognepræst i Årby 1987-2010.
Blev alt det gamle kasseret, da danerne for godt
1000 år siden udskiftede deres gamle nordiske
tro med kristendommen? Eller tog de nogle af
deres gamle religiøse skikke og traditioner med
over i den nye religion, og i så fald hvilke?

KIRKEAFTENER I JORLØSE
MANDAG DEN 31. OKTOBER KL. 19.30.
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.

November
DET KRISTNE HÅB OVER FOR DØDEN
– HVAD SKER DER, NÅR VI DØR?
ALLE HELGENS SØNDAG, 6.
NOVEMBER KL. 14.00 I SOGNEGÅRDEN, ST. FUGLEDE.
Som optakt til gudstjenesterne
Alle Helgens dag vil Johannes
Værge, fhv. sognepræst ved Københavns Domkirke, holde foredrag om det kristne håb. Johannes Værge er bl.a. forfatter til
bogen Efter døden. En bog om
det evige liv (2008, 4. opl.2012).
Han skriver selv følgende om
emnet: Budskabet om de dødes
opstandelse til evigt liv løber
som en rød tråd i det nytestamentlige budskab, og i trosbekendelsen tales der om ’kødets
opstandelse’ og ’dommen’. Men

fuld enighed har der aldrig været
om fortolkningerne. I den tidligste, græsksprogede kristendom
lå vægten på den afklaring, forvandling og fuldendelse, der
ventedes i døden. Dommen var
den afgørelse, hvor det onde og
ødelæggende dømtes bort.
Da man i vesten gik over til latin i teologien, vandt et juridisk
præget begrebssprog frem
på bekostning af det billedlige
sprog, og det førte forskellige
forskydninger med sig. Hvor
dommen typisk hos de græske
kirkefædre blev set som en helbredende foranstaltning, kom
den nu til at handle om straf

og belønning. Det førte til middelalderens dystre forestillinger
om skærsild og helvede. Denne
udvikling reagerede bl.a. Martin
Luther imod.
I foredraget kommer også H.C.
Andersen til orde, og foredragsholderen giver sit bud på en nutidig fortolkning bl.a. af tanken
om gensynet.

Der serveres kaffe og kage, the
og vand. Gratis adgang. Alle er
velkomne til dette foredrag, arrangeret af Hvidebæk pastorats
præster.
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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
Studieorlov 1.9. – 30.11.

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:
LJ – Plant og Pleje ved Leif Juhl
Tlf. 4231 7071
Email: Juhl-lt@gafnet.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. september 2016.

