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Portræt af vikarpræst
Maren Pitter Poulsen
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Se efterårets og vinterens spændende arrangementer
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 5
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FOLK & KIRKE

–SERIE

I DENNE ARTIKELSERIE GÅR VI
TÆT PÅ DE MENNESKER, DER
HAR DERES DAGLIGE FÆRDEN
I OG OMKRING PASTORATETS
KIRKER.
LÆS HER OM SOGNEPRÆST
MAREN PITTER POULSEN, SOM
VIKARIERER I 3 MÅNEDER FOR
PETER MICHAELSEN.
HVAD ER HUN RUNDET AF
I efteråret er jeg vikar i pastoratet
for Peter Michaelsen, mens han
dykker ned i studier og forhåbentlig kommer klogere tilbage.
Jeg har været præst i fire år og
blev faktisk ordineret i Roskilde
Domkirke sammen med jeres
faste præst Kim Gilling Hansen.
Vi har også været studiekammerater.
Jeg er meget glad for at være
præst. Det er ikke noget, der
for mit vedkommende er kommet ud af det blå. Jeg er vokset
op med en far, der er præst, så
valget lå ikke langt væk. Jeg voksede op som præstebarn i Nykøbing F, hvor min slægt også er
fra. Det meste af min barndom
boede jeg dog på Sydfyn. Her
var min far præst i 12 år på Horneland. Alligevel skulle der en
del overvejelser til, før jeg fandt
mig til rette med at vælge teologi som mit fag. Som så mange
andre unge mennesker vægrede jeg mig ved at vælge det
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samme som mine forældre, men
jeg kunne godt se, at det alligevel var der, det bar hen. Det er
et valg, jeg ikke har fortrudt. At
være præst er et utrolig alsidigt
job, hvor man kommer tæt på
mange forskellige mennesker
og får lov til at være med i livets
store øjeblikke. Og selvom det
kan lyde som en kliché, så kan
der indimellem gå et sus igennem kroppen, når man pludselig kommer i tanke om, at man
er med i første række: Når folk
siger ja til hinanden, får deres
barn døbt, eller når man i begravelsessituationer bliver beriget
med fortællinger om helt fantastiske mennesker.
ÅRETS GANG
Når man er præst, følger man
i særlig grad med i årets gang.
Næsten alle højtider har noget

med kirken at gøre. Det er vores
ansvar at formidle de forskellige temaer, så det giver mening
for dem, der kommer i kirken.
Og der er måske nok lige så
mange måder at gøre det på,
som der er præster. Lige nu er
vi i det, man kalder den ”festløse” tid i kirkeåret, Trinitatistiden. Det er efterår, en bemærkelsesværdig stille tid i forhold
til foråret, hvor vi fejrer en lang
række højtider: Påske, Pinse,
Kristi Himmelfart og Store Bededag. Efterårets ”højtid” forbinder de fleste med uge 42,
der for manges vedkommende
betyder ferie. Men i efteråret
fejres også Allehelgen, som i
kirken først og fremmest er en
mindestund for dem, vi i årets
løb har mistet. Her tænker vi
på alle dem, der ikke er hos os
mere, men er hos Gud.

Inden for de senere år er efteråret i Danmark også blevet forbundet med amerikanske traditioner. Således fejrer børn og
barnlige sjæle Halloween med
græskarlygter, udklædning og
raslen.
DET MØRKE OG DET TRISTE
For mange tror jeg også, at efteråret kan været lidt svært at
komme igennem. For med denne årstid kommer mørket, og
med mørket kommer bekymringerne. Her kan det være godt at
huske på, at der ved vores dåb
blev tændt et lys for os. Tænke
lidt over hvad det vil sige at være
døbt. Og hvorfor så det? Jo, jeg
tror, at selv vi voksne med tjek
på tingene indimellem har godt
af at huske på, at det hele ikke
står og falder med os. At alting
ikke er op til os, men at der er
en Far i Himlen, der også er med.
For der er nok at bekymre sig
om. Efteråret byder på kortere
og mørkere dage, lysets kraft
svækkes. Måske bliver der også
færre lyse timer i sindet. Sommerens sol gør på mange måde
alting mere lyst og let. Hvad gør
vi så, når den mørke tid nærmer
sig? Hvordan får vi roen og glæden med ind i de mørke timer?

Vi kunne begynde med at glæde
os over de gode ting, der hører
sig til i den mørke tid. Tænde et
stearinlys, sidde under et tæppe
i sofaen, spise dampende varm
suppe. ”Hvordan skal sådan
nogle små og banale ting overhovedet kunne hjælpe, hvis
man virkelig er bekymret?”,
kunne en irriteret kommentar
lyde. Ja, hvordan? Det kan virke
så provokerende og ligegyldigt.
Det er som med solurets kække
bemærkning: Gør som jeg – tæl
kun de lyse timer. ”Baah!”, kan
man få lyst til at svare. ”Den er
god med dig”.
Men alternativet er heller ikke
til at holde ud. Hvis vi lader alle
bekymringer fylde så meget, at vi
slet ikke er i stand til at glæde os.
LATTER I SORGEN
Mennesker, der lige har mistet
én, de holdt af, kan i samtaler
med mig som præst komme til
at grine. De undskylder ofte,
fordi de finder det upassende at
grine midt i sorgen. Der er imidlertid ikke grund til at undskylde
- for når vi kan grine midt i sorgen, er der håb. Der er håb for,
at det gode og glædelige, man
delte med og lærte af den døde,
vil leve videre og få lov at fylde i
erindringen.
Her kan vi måske lære noget.
At vi skal prøve at vende op og
ned på det hele. Vi må ikke lade
bekymringernes mørke få magten. Vi må anstrenge os for at
lægge mærke til de lyse ting. Og
lade dem fylde, så de får lov til
at skinne ind i bekymringernes
mørke. I Johannesevangeliet siger Jesus til os: ”Jeg er verdens
lys! Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket”. Husk på
disse ord, når stearinlyset tæn-

VISTE DU AT:
MAREN SYNES, DET BEDSTE VED PRÆSTEARBEJDET ER AT SKRIVE PRÆDIKENER.
”MIN JESUS, LAD MIT
HJERTE FÅ” ER MARENS
YNDLINGSSALME
MAREN ER GIFT MED FREDERIK OG SAMMEN HAR
DE JOHAN PÅ 5 ÅR OG SAMUEL PÅ 2 ÅR.

des. Flammen får mere magt og
kan lyse ind i de mørke bekymringer.
OG DER BLEV LYS
Den kommende tid i kirken står
i lysets tegn. Som nævnt kommer Allehelgen med levende lys
og mindes dem, der er døde i
årets løb. Det er ikke uhygge og
skræmmebilleder, men lys i mørket. Og så kommer december,
der i høj grad står i lysets tegn.
Til sidst vil jeg give jer et lille
vers, som kan være godt at huske på, når der er mørkt og rusk
udenfor:

Lysenes kilde, vor skaber og Gud,
tænd du vort lys, så vi ikke går ud.
Oplys det mørke, vi på os har sat,
Gud, vær vort strålende lys nu i nat.
(tekst: Mikkel Vale)
Med ønsket om en dejlig
mørketid
Maren Pitter Poulsen
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SJÆLDENT MARKFIRBEN
I KIRKEGÅRDSMUREN I ST. FUGLEDE
PÅ STORE FUGLEDE KIRKEGÅRD LEVER EN BESTAND AF
DET MEGET SJÆLDNE MARKFIRBEN.
Det er et meget smukt og sårbart
dyr, som er i stærk tilbagegang,
og som er meget truet af udryddelse, og det er derfor fredet,
og man må ikke ødelægge de
steder, hvor det lever, fx ændre
forholdene på en kirkegård, så
firbenet ikke kan leve der mere.
Firbenet har jeg set jævnligt igennem de 17 år, jeg har arbejdet ved
kirken, og så sent som sidste fredag i august fotograferede Tove
(en af graverne) et firben på kirkegårdsmuren og sendte det til
mig.
Markfirbenet har sandsynligvis
levet på og omkring kirkegården
i mange, mange hundrede år.

Jeg håber, at den kommende
restaurering af kirkegårdsmuren
samt generel pleje af området
langs muren vil kunne ske under
skyldig hensyntagen til dette
sjældne dyr.

Henrik Hohle Hansen,
organist

VELKOMMEN TIL KONFIRMANDERNE
VI BØD IGEN I ÅR ÅRETS NYE
KONFIRMANDER VELKOMMEN
PÅ FUGLEDEGÅRD. FØRST
MED INFORMATIONSMØDE OG
HOLDINDDELING OG EFTERFØLGENDE MED EN GUDSTJENESTE I DET FRI MED UDSIGT
OVER TISSØ.
FDF og menighedsrådene havde
bagefter sørget for lidt at spise, og
vejret holdt heldigvis – næsten.

Tak til alle for en festlig dag og
VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFIRMANDHOLD!
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ARRANGEMENTER

November:
FILMAFTEN I VÆRSLEV
TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER
2016 KL. 18.00 I ”GAVLEN”, PÅ
GÅRDEN VED SIDEN AF VÆRSLEV KIRKE.
Traditionen tro ser vi en god film
og spiser en middag sammen
inden Denne gang skal vi se den
danske komediefilm ”Mænd og
høns” fra 2015. Filmen er instrueret af Anders Thomas Jensen,
som også er manuskriptforfatter. Den handler om de to

brødre Elias (Mads Mikkelsen)
og Gabriel (David Dencik). Da
de finder ud af, at de er adopterede, beslutter de sig for at
opsøge deres biologiske far og
tre ukendte brødre. Anders Thomas Jensen har udtalt, at filmen
både har et darwinistisk og et
bibelsk tema.

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

DET KRISTNE HÅB OVER FOR DØDEN
– HVAD SKER DER, NÅR VI DØR?

ALLE HELGENS SØNDAG, DEN
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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ALLEHELGENSGUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 6. NOVEMBER
KL. 17.00 I ST. FUGLEDE OG
RØRBY KIRKER OG KL. 19.00 I
JORLØSE OG UBBY KIRKER
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…
MIN BARNDOM I DDR
– EN DANSK DRENGS ERINDRINGER

TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER
2016 KL. 19.00 I UBBY FORSAMLINGSHUS ER DER HVIDEBÆK
AFTEN. HER SKAL VI HØRE
ADAM JØRGENSEN, DER VIL
FORTÆLLE OM SINE ERINDRINGER FRA BARNDOMMEN
I DDR.

len af sine barndomsår i det tidligere DDR. I årene 1956 til 1959
boede han i Leipzig, hvor hans far
underviste på universitetet. Han
nåede at gå 1. klasse, inden de
flyttede tilbage til Danmark.

land, som kaldte sig selv en socialistisk stat. Han lader andre om at
berette om den del af DDR’s historie, der handlede om den politiske undertrykkelse, indespærring, mishandling og eksilering.

I 1963 flyttede de til (Øst)Berlin,
og mens hans far arbejdede som
korrespondent for avisen ”Land
og Folk”, gik han i den lokale folkeskole og levede et almindeligt
hverdagsliv med sine jævnaldrende.

Vi kender alle sammen den grusomme side af historien, og mange kender ikke andet. Han er nærmest blevet beskyldt for at lyve,
når han fastholder, at han levede
i det samme land under helt andre forhold. Med sit foredrag vil
han gerne give et lille bidrag til en
mere fyldestgørende historieforståelse og derved medvirke til at
undgå fortidens fejltagelser.

Der var engang et land, som hed
DDR. I løbet af meget kort tid
forsvandt det bogstavelig talt
fra landkortet. Allerede nu, 25 år
efter murens fald, fortoner virkeligheden sig et sted midt imellem
myter og glemsel. Men hvad var Foredraget beskriver hans erindet for et land, og hvordan varSøndag
dringer og er selvfølgelig ikke et
marts
det at leve et dagligdags liv? den 13.
endegyldigt
sandhedsdokument.
Den historie, han kan fortælle,
Adam Jørgensen er i dag 63 år består af fragmenter af hans opgammel, og han tilbragte halvde- væksterindringer om livet i det
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Det er gratis at deltage, men kaffen koster lidt!

SOGNEEFTERMIDDAG

- DET GAMLE KALUNDBORG

DE DANSKVESTINDISKE ØER
TORSDAG DEN 17. NOVEMBER 2016 KL. 14.00 I UBBY
KIRKE.

TORSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.

En spændende eftermiddag, hvor Peter J. Hermann
kommer og fortæller om det gamle Kalundborg.
Kom til en hyggelig eftermiddag.

Sogneeftermiddag, hvor Carsten Egø Nielsen kommer og fortæller om de dansk-vestindiske øer og om
salget til USA for snart 100 år siden. Carsten har her i
2016 været på besøg på de dansk-vestindiske øer for
bl.a. at få ajourført sit billedmateriale til foredraget.
Vi har tidligere oplevet Carsten i forbindelse med et
foredrag om pigehjemmet på Sprogø.

Der serveres kaffe/the og kage.

JULEKONCERT MED KLAUS SCHØNNING
TORSDAG DEN 17. NOVEMBER 2016 KL. 19.00 I
LL. FUGLEDE KIRKE.

En unik julekoncert for synthesizere og orgel. Nye
kompositioner og kendte julemelodier i nye arrangementer. En smuk lyssætning følger musikken og
gør koncerten til en særlig oplevelse.

Adgang til koncerten er gratis.

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

FAMILIEGUDSTJENESTE

JULE- OG
FAMILIEGUDSTJENESTE

- OG JULETRÆ I ST. FUGLEDE
SØNDAG DEN 27. 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 den rigtige julemand, og vi danser om juletræet, får æbleskiver og
godteposer.
Det koster et stykke julepynt at være med. Det er
gratis at deltage i forsamlingshuset.

I UBBY

SØNDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 14.30.

Som optakt til juletiden og juletræstændingen på
torvet i Ubby, holder vi i kirken en særlig familieog adventsgudstjeneste. 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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TAIZÉ-AFTEN I JORLØSE
MANDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 19.30
TAIZÉ-AFTENERNE I JORLØSE
KIRKE ER STARTET OP IGEN TIL
EN NY SÆSON.
Vi mødes til uformelle aftener i kirken med korte oplæg fra præsten
og terapeuten og samtale med udgangspunkt i aftenens oplæg.

FOREDRAG
MED PALLE
BRUUN OLSEN

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.

ONSDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 19.00 I RØRBY
PRÆSTEGÅRD. Foredrag om løst og fast i Rørby
i gamle dage ved lokalhistoriker og forfatter Palle
Bruun Olsen fra Kalundborg.

December:
BØRNETEATERGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 4. DECEMBER 2016 KL. 14.00 I LL. FUGLEDE KIRKE.

Godteposer
til
børnene

VELKOMMEN TIL BØRNEGUDSTJENESTE FOR
DE SMÅ MED NISSERNE TIP OG TOP OG PRÆST
MARIANNE KISTRUP.
Nisserne Tip og Top vil få børnene i julestemning
med en sjov forestilling fyldt med julesange. Kom

8

til en spændende og hyggelig eftermiddag sammen med nisserne. Alle skal være særdeles velkomne, uanset alder. Der er godteposer til børnene og
kaffe, te, sodavand og kage til alle.

Adgang er gratis.

DE NI LÆSNINGER
SØNDAG DEN 4. DECEMBER
KL. 16.00 I RØRBY KIRKE.
De ni læsninger er en engelsk-inspireret gudstjeneste. Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster fra Bibelen, der alle fortæller
om eller varsler Jesu fødsel.

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

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

TOLSTRUP KORET
TIRSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 19.30 I
ST. FUGLEDE KIRKE.
Som traditionen byder kommer Tolstrup Koret atter
til St. Fuglede og holder julekoncert.
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 æbleskiver.

SOGNEEFTERMIDDAG PASTORATETS STORE
JULEKONCERT
MED JULEHYGGE
TORSDAG DEN 8. DECEMBER 2016 KL. 14.30
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.

SØNDAG DEN 11. DECEMBER 2016 KL. 14.00 I
UBBY KIRKE.

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

Julekoncert med bl.a.
Nykøbing Sj. Stadsorkester. For 3. år i træk – og
på utallige opfordringer
– har vi igen inviteret orkestret til at medvirke ved julekoncerten. Vi har –
ved de 2 foregående julekoncerter – haft 100-150
tilskuere og en kirke fyldt til sidste plads. Ud over
orkestret deltager dels pastoratets børnekor, dels
kirkekoret (voksenkoret).

En lille gave til 20 kr. bedes medbragt.

Der serveres gløgg og æbleskiver.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat

DATO

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 8. november
Tirsdag den 13. december
Tirsdag den 10. januar
Tirsdag den 14. februar

RØRBY

kl. 14.00 - mavp
kl. 16.00 - maki
kl. 14.00 - kgh
kl. 14.00 - pmi		

VÆRSLEV

NOVEMBER

06/11/16
13/11/16
20/11/16
27/11/16

Alle Helgens dag
17.00 - maki		
25. s. e. trin		
9.00 - mavp		
S. s. i kirkeåret
9.00 - mavp
10.30 - mavp	 
1. s. i advent			

DECEMBER 							

04/12/16

2. s. i advent

16.00 - maki

11/12/16

3. s. i advent

10.30 - pmi

18/12/16
24/12/16
25/12/16
26/12/16

4. s. i advent		 	
Juleaften
15.00 - pmi
13.45 - pmi
Juledag		
10.30 - maki			 
2. juledag
9.00 - pmi					

De 9 læsninger

10.30 - kgh		

9.00 - pmi			

JANUAR							

01/01/17
08/01/17
15/01/17
22/01/17
29/01/17

Nytårsdag	 		 	
1. s. e. H. 3 K.
9.00 - kgh
9.00 - pmi
2. s. e. H. 3 k.
10.30 - maki
10.30 - kgh
3. s. e. H. 3 K.
10.30 - pmi
9.00 - kgh			 
4. s. e. H. 3 K.			

FEBRUAR							

05/02/17

S. s. e. H.3 K.		

9.00 - pmi

12/02/17
19/02/17
26/02/17

Septuagesima
10.30 - kgh		
Seksagesima
9.00 - pmi
10.30 - kgh		
Fastelavn		
13.00 - kgh			
Fastelavnsgudstjeneste
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kgh: Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen		
maki: Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup		
pmi: Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen		
mavp: Maren Pitter Poulsen		
Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.				

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

17.00 - kgh		
19.00 - maki
		
10.30 - mavp
10.30 - kgh
	  10.30 - maki			
10.30 - maki			
Familiegudstjeneste og
juletræ

UBBY
19.00 - kgh
9.00 - kgh
9.00 - maki
14.30 - kgh

Familiegudstjeneste

							

		

14.00 - maki	  9.00 - kgh		

Familiegudstjeneste

			

14.00 - kgh		

Familiegudstjeneste og
juletræ

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

							

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

							

10.30 - pmi			

16.00 - kgh

Kyndelmissegudstjeneste

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

Fastelavnsgudstjeneste
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JULEFAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 11. DECEMBER 2016
KL. 14.00 I JORLØSE KIRKE.
En festlig julegudstjeneste for
små og store i Jorløse Kirke v.
sognepræst Kim Gilling Hansen. Efter gudstjenesten går vi
over i Jorløse forsamlingshus
til juletræsfest.

Julemanden, hans kone og en
spillenisse kommer og leger
med børnene og danser om juletræet. Vi får æbleskiver, og der
er godteposer til alle børnene.

Entré er et stykke julepynt!
Alle er velkomne.

VESTSJÆLLANDS KAMMERKOR
TIRSDAG DEN 13. DECEMBER
2016 KL. 19.30 I RØRBY KIRKE.
Advents- og julekoncert med
Vestsjællands Kammerkor under ledelse af Terese Marie
Lisiux, organist ved Nyvangskirken i Kalundborg.

GUDSTJENESTER
JULEAFTEN
VÆRSLEV
LL. FUGLEDE
RØRBY 		
JORLØSE
UBBY 		
ST. FUGLEDE

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

Vi anbefaler at komme i god tid da kirkerne normalt altid er fulde.

12

Januar:
NYTÅRSGUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 1. JANUAR I LL.
FUGLEDE KIRKE KL. 14.00 OG I
UBBY KIRKE KL. 16.00.

2017

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

MELCHIOR JENSEN – KONVERTIT ELLER FORNYER?

ET FOREDRAG OM AT KÆMPE FOR DET, MAN TROR PÅ

ONSDAG DEN 4. JANUAR 2017 KL. 19.00 ER DER
FOREDRAG I RØRBY KONFIRMANDSTUE MED
LISBETH PEDERSEN.
I dag skifter politikere oftere end nogensinde
parti. Mange taler forarget om det, men er det i
virkeligheden så nyt?
Arkæolog, specialkonsulent og rådgiver Lisbeth
Pedersen, Kalundborg, indleder en række jubi-

læumsarrangementer i anledning af 500-året for
Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser på
kirkedøren i Wittenberg. Melchior Jensen, leder
af gråbrødreklostret i Kalundborg, konverterede,
blev byens første lutherske præst og provst og fik
bl.a. organiseret midler til at opføre en ny kirke i
Raklev. Af sine egne blev han kaldt forræder, men
til gengæld blev han omtalt som fornyer i den nye
reformationskirke. Han er mennesket bag Lisbeth
Pedersens foredrag om reformationskampe og
franciskanerordenen i Kalundborg – en historie,
der fører til fortællesteder i byen, og som afspejler
både brud og kontinuitet som væsentlige menneskelige vilkår i opbrudstider. Foredraget viser, hvordan reformationen og sporene fra opgøret den dag
i dag kan aflæses i bybilledet – både under og over
jorden.

FOREDRAG MED HANS-PETER TAMS
TORSDAG DEN 12. JANUAR
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I
ST. FUGLEDE.
Spændende foredrag af Hans-Peter Tams der fortæller om, hvordan
han i mange år var forfulgt at dæmoner. Dæmoner der stammede
fra barndomsminderne om en
hovedløs krig og flugt gennem en

rå og brutal verden. Gennem brevskrivning kom Hans-Peter dog af
med sine mange dæmoner. Dette
udmøntede sig i bogen ”Mindernes dæmoner”.

Kom og hør Hans-Peter fortælle
mere om sine dæmoner, og hvordan han slap af med dem.
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HOLMEGÅRD
GLASVÆRK
–MIN FORUNDERLIGE
ARBEJDSPLADS MELLEM
GENIALE DESIGNERE OG
GLASKUNSTNERE
TORSDAG DEN 19. JANUAR KL. 14.00 I UBBY
KIRKE.
Erik Brix Petersen - tidligere hyttedreng og guide
på Holmegaard Glasværk - kommer og fortæller
om glasværkets historie, og hvad glas består af.
Ligeledes fortæller han om mange af de produkter, som glasværket er så berømt for. Og om dengang glasværket var en del af det, der hed Royal
Copenhagen. I stedet for lysbilleder medbringer
Erik Brix Petersen over 80 forskellige glasting.
Både såkaldt ”fusk”: Heste, katte, fugle og fisk,

FOREDRAGET
ER FYLDT MED
MUNTRE
ANEKDOTER

men også ting fra produktionen: Lamper, vaser,
fade, skåle, flasker og drikkeglas. Foredraget er fyldt
med muntre anekdoter, og han besvarer naturligvis
spørgsmål fra tilhørerne.

Der serveres kaffe/the og kage.

GERHARD SLEWART – MUNKEN, DER BLEV
FLENSBORGS REFORMATOR
ONSDAG DEN 25. JANUAR KL.
19.00 I RØRBY KONFIRMANDSTUE.
Billedforedrag ved Peter Michaelsen. Hollænderen Gerhard
(Gert) Slewart (1490-1570) blev
Flensborgs første lutherske
præst og provst. Han voksede
op i den hollandske hansestad
Kampen og blev først dominikanermunk i Haderslev og siden i
Magdeburg. I 1524 forlod han
klostret efter at have hørt reformationstilhængeren Eberhard
Weidensee prædike. Weidensee
blev i januar 1526 – uden tvivl på
anbefaling af Martin Luther –
kaldet af hertug Christian, den
senere Chr. III af Danmark, til
embedet som provst og sognepræst i Haderslev. Senere sam-
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Model af Skt. Nikolai Kirke (ca. år 1600)

me år lod hertug Christian, opfordret af Weidensee, Gerhard
Slewart tilkalde fra Magdeburg
til embedet som sognepræst
ved Skt. Nikolai Kirke i Flensborg. Som Flensborgs reformator kom Slewart frem for andre
i de følgende 44 år til at sætte
sit præg på denne bys kirkeliv,
og ledede i 1541 reformationen

af klostrene i Ryd (ved Lyksborg)
og Løgum.
I min studieorlov i efteråret 2016
har jeg studeret reformationen i
Flensborg og foretaget en rejse
i Slewarts fodspor til bl.a. Kampen, Magdeburg, Flensborg, Haderslev og Løgumkloster.

NYTÅRSKONCERT MED
LILLIAN BOUTTÉ
TORSDAG DEN 26. JANUAR KL.
19.00 I LL. FUGLEDE KIRKE.
Burich-l´Etienne New Orleans
Ensemble er et 6 mand stort internationalt sammensat band,
som bare bliver bedre og bedre, og som spiller jazz, gospel
og blues med “New Orleanssound”.
Lillian Boutté - New Orleans,
USA (vokal) er født i New Orleans, Louisiana, hvor hun studerede musikterapi på Xavier
University of New Orleans.
Det blev hurtigt kendt lokalt, at
hun var en talentfuld gospelsangerinde, og lidt efter lidt udvidede hun repertoiret med jazz,
rhythm & blues og swing.
Hun har bl.a. indspillet plader
med Allan Toussaint, Dr. John,
Lee Dorsey og the Olympia
Brass Band.

Hun har endvidere arbejdet
med navne som Benny Waters,
Danny Barker, Humphrey Lyttleton, Harry “Sweets” Edison, Milt
Hinton, Al Gray m.m.fl.
I november 1986 opnåede Lillian
Boutté den store ære, officielt
at blive udnævnt til sin hjembys
musikalske ambassadør
- New Orleans Music Ambassa
dor – en titel ingen anden er
skænket siden Louis Armstrong!
De senere år er hun blevet så
stort et navn, at hun nævnes i
sammenhæng med Dinah Washington, Billie Holiday, Aretha
Franklin og Mahalia Jackson.

Da kirken ikke er så stor anbefales det at reservere plads ved email til jan@jhldata.dk. Reserverede pladser skal være indtaget
senest kl. 18.30, derefter tildeles
resterende pladser dem, der
møder frem.

Adgang til koncerten er gratis.
I pausen serveres der kaffe, te,
sodavand og kage.

…NEW
ORLEANS
MUSIC
AMBASSADOR…

TAIZÉ-AFTEN
I JORLØSE
MANDAG DEN 30. JANUAR 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.
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Februar:
MARTIN - MENNESKET
OG MUSIKKEN
TORSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.30 I VÆRSLEV
KIRKE.
Musikalsk billedfortælling om Martin Luther ved
cand.theol. og fløjtenist Søren Voigt Juhl og organist Viola Chiekezi.
I ord, billeder og levende musik fortæller de
historien om Martin Luther og hans kamp for at
reformere kirken og finde glædens Gud. De to
musikere spiller salmer af Luther og nyere klassisk musik for fløjte og klaver, og publikum får
lejlighed til at synge med.

LUTHER
KONCERT

SOGNEEFTERMIDDAG

ONSDAG DEN 8. FEBRUAR
KL. 19.30 I UBBY KIRKE.

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I
ST. FUGLEDE.

Organist Henrik Kristensen, tidligere ansat ved Nyvangskirken,
nu i Frederikssund, har sammensat en koncert over forskellige
Luther-tekster.
Koncerten består primært af
orgelmusik, men der bliver også
indslag af vokalmusik af bl.a.
Johann Sebastian Bach og Per
Skriver med Hvidebæk pastorats kirkesanger Elizabeth Wilstrup som solist.
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Hvidebæk pastorats organist
Henrik Hohle Hansen kommer
og spiller til en sangeftermiddag. Her har man mulighed for

at synge ”af fuld hals” og ”med
hver sit næb” efter højskolesangbogen og salmebogen. Om
næbbet synger rigtigt eller forkert er intet problem.

Kom til en hyggelig sangeftermiddag.

FILMAFTEN I VÆRSLEV
TORSDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 18.00 I ”GAVLEN”
PÅ GÅRDEN VED SIDEN AF
VÆRSLEV KIRKE.
Efter fællesspisningen skal vi
denne gang se filmen ”Guds
børn”, en dansk film fra 1999
af Karsten Baagø og Claus
Klok. Historien udspiller sig
omkring en ulykke i Harboøre

i 1897, hvor redningsbåden ”Liløre” forliste under
redningsarbejde og dens besætning på tolv fiskere
fra byen omkom. Begravelserne blev forrettet af
den meget omdiskuterede præst Carl Moe, som
ikke gik af vejen for over en kiste at erklære den
døde for nu værende i helvede, hvis han var blandt
de ikke-troende.

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

LOKAL SANGERINDE VENDER HJEM
og musik fortæller historier om sårbarhed, mod og
glæde.
Maria er opvokset i Jerslev og Lille Fuglede og er
student fra Kalundborg gymnasium. Hun glæder
sig til koncerten:
“Det er en helt speciel følelse at få lov at give koncert der, hvor jeg er vokset op” forklarer Maria
Anna Rosenberg, og fortsætter:
TORSDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 19.00 I UBBY
KIRKE.
MUSIKALSK KVALITETSUNDERHOLDNING I
SÆRKLASSE. ME AND MARIA ER ET NYT DANSK
BAND, SOM SKRIVER OG KOMPONERER SIN
MUSIK FOR BAS OG VOKAL. BANDET BESTÅR
AF BASSIST JOHANNES PEHRSON OG SANGERINDE MARIA ANNA ROSENBERG – BEGGE
ERFARNE MUSIKERE.
ME AND MARIA har siden offentliggørelsen af den
første single (Wintertime in My Heart) i januar 2016
opnået megen omtale i flere aviser, herunder Dagbladet Ringsted, TV Midtsjælland, men også fra
DRs Karriere Kanonen, den prestigefyldte hjemmeside for bassister Notreble.com og sanger og
komponist Majbritte Ulrikkeholm.

“Det er som om at den lange rejse, jeg har været
ude på som kunstner, når hjem igen. Jeg startede
jo i sin tid med at spille med i musicals opført af
foreningen MUSA. Jeg har rejst verden rundt med
min musik og nu skal den tilbage til der, hvor det
hele startede. ”
Maria har været kirkesanger i fem år, og har, ud
over sin eksamen fra musical akademiet i Fredericia, en uddannelse som kirkesanger.
Til koncerten i Ubby Kirke spiller bandet sange fra
deres kommende album “The Beauty of Allowing
All the Sad Songs” samt kendte danske sange.
Bandet kan følges på
www.facebook.com/meandmariaband eller på
www.mariaannarosenberg.dk

Der serveres kaffe/the og kage.

Bandets lyd bevæger sig i den blide popgenre med
et moderne strejf af country og lyrisk sang. Tekst
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FASTELAVN
ER MIT NAVN
BOLLER VIL
JEG HAVE…

FASTELAVN I KIRKERNE
FASTELAVN I JORLØSE KIRKE
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR
KL. 10.30 I JORLØSE KIRKE.

FASTELAVN I UBBY KIRKE
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR
KL. 10.30 I UBBY KIRKE.

FASTELAVN I VÆRSLEV KIRKE
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR
KL. 13.00 I VÆRSLEV KIRKE.

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

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.

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.

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

Alle er velkomne. Arrangeres i
samarbejde med FDF Ubby.

Alle må meget gerne komme
udklædt.

TAIZÉ-AFTEN
I JORLØSE
MANDAG DEN 27. FEBRUAR 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

18

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.

Marts:
LUCAS CRANACH
– REFORMATIONENS VISUELLE DESIGNER
TORSDAG DEN 2. MARTS KL.
19.00 I RØRBY KONFIRMANDSTUE.

Billedforedrag ved cand. theol.
og sognepræst Michael Rønne
Rasmussen.
En af hovedpersonerne bag reformationens kommunikation
og formidling var maleren, grafikeren og bogtrykkeren Lucas
Cranach den Ældre (1472-1553).

Han var ikke blot samtidig med
Luther i Wittenberg, men også
en personlig ven, der indgik i
et tæt samarbejde med denne.
Dette sker ikke mindst i forbindelse med illustrationen af Luthers tyske Bibel fra 1534 og den
berømte reformationsaltertavle
i Wittenbergs sognekirke.

LIVSGLÆDENS NØDVENDIGHED
– OM TILVÆRELSENS MUNTRE ALVOR
TIRSDAG DEN 7. MARTS 2017
KL. 19.00 I UBBY FORSAMLINGSHUS ER DER HVIDEBÆK
AFTEN.

var derfor, jeg begyndte at gå
med hat, så jeg kan tage den af,
når jeg møder dem”, siger Erik
Lindsø. Som han siger:

Foredrag ved Erik Lindsø, kulturjournalist, forfatter og højskolemand. ”Jeg har samlet på
historier om glædesspredere og
skrevet en hel bog om dem. Det

”Nogle spreder glæde, hvor de
går, andre når de går. Det er de
sidste, der har behov for, at en
glædesspreder kigger forbi”.

Foredraget bygger på bogen –
et muntert livgivende foredrag,
et mentalt kurbad. Om glæden
spændt ud mellem livskraften
og købekraften – om forskellen
på lykken og glæden.

ET MUNTERT
LIVGIVENDE
FOREDRAG,
ET MENTALT
KURBAD
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PASTORATETS PRÆSTER
MARIANNE KISTRUP
Sønderborgvej 3
4200 Slagelse
Træffes pr. telefon 6030 8005 eller 5959
8008 bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.
Email: maki@km.dk
Mandag er præstens fridag
Marianne Kistrup har kirkekontor i:
Sognegården
Fugledevej 37
4480 St. Fuglede
KIM GILLING HANSEN
Becksvej 5
4490 Jerslev

FÆLLES KIRKEBIL TIL
PASTORATETS GUDSTJENESTER
& ARRANGEMENTER

- for dig som har brug for hjælp til transporten
Ring senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten
på telefon 5959 8240 og bed om en kirkebil.

HENVISNING TIL HJEMMESIDE

Følg også med i hvad der sker i pastoratet
på hjemmesiden:
www.hvidebækpastorat.dk
eller på facebook:
www.facebook.com/HvidebaekPastorat

HVIDEBÆK KIRKEKONTOR:

Mie Dehn Poulsen
Fugledevej 37
4480 St. Fuglede
Email: mdp@km.dk
Tlf. 21441001
Tirsdag–torsdag kl. 10–14

Træffes pr. telefon 5959 5110 eller 2129 5996
bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.

HENVENDELSER VEDRØRENDE
KIRKEGÅRDE RETTES TIL:

Email: kgh@km.dk

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

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.

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: 10. januar 2017

