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Å rets
I Lille Fuglede Kirke den 30. april
Sisse Maria Nykjær Abel
Cecilie Brandt Arildslund
Nikoline Brink-Kjær Buch
Amalie Sander Jakobsen
Heidi Jørgensen
Albert Hildebrandt Kristensen
Nicklas Beyer Larsen 

I Store Fuglede Kirke den 7. maj
Lukas Bock 
Kewin Bastian Gregers 
Göllnitz Kristensen
Nadja Malling
Amalie Bruhn Milligan  
Cecilie Bruhn Nielsen
Frederik Bergstrøm Rasmussen
Magnus Høilund Skafte 
Zenia Anette Lindhardt 
Vedelsted
Martin Konrad Ørum
 
I Ubby kirke den 7. maj
Cecilie Christensen
David Weinreich Hansen
Andreas Breum Nielsen
Nicklas Faarbech Nielsen
Max Toftegaard Therkildsen
Mette Vraast-Thomsen

I Værslev Kirke den 7. maj
Timmy Malchau

I Jorløse Kirke den 14. maj
Sara Louise Hjortebjærg Jensen
Tobias Øland Lehmkuhl 
Louise Vithøft Nordahl Olsen

I Rørby Kirke den 14. maj
Frederik Vedel Gormsen
Christian Damgaard Hansen
Julie Helk Jørgensen
Pernille Villemoes Lorentsen
Thomas Juul Nielsen
Louise Aagreen Moll Nielsen
Marcus Beyer Ottesen
Luna Sofie Petersen
Tilde Stahl Poulsen
Karen-Marie Maja Helene Peary 
Rasmussen 
Rune Hedegaard Schierup

I Ubby Kirke den 21. maj
Christian Sødal Aagren
Malte Brix Brøndsted
Lasse Kastrup Christensen
Marie Fogt Grønning
Emilie Graulund Jensen
Natasja Rymer Breining Jensen
Viktor Bøge Jørgensen
Lars Magnus Kristoffersen 
Kjeldgaard
Oscar Lange Lehmann
Janine Holze Cruz Madsen
Nicolai Folke Pedersen
Mikkel Lilja Ormstrup Pedersen
Jonas Nielsen Ruus
Frederik Holger Iversholt 
Søndergaard

KONFIRMANDER 
     I PASTORATETS 6 KIRKER
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Ubby menighedsråd:
Jørgen Kaster Andresen – Formand
Ole Eg Pedersen – Næstformand, 
kasserer og kontaktperson
Grete Løn – Sekretær
Arne Madsen – Kirkeværge
Gunver Birkedal Nielsen – Menigt medlem
Anne-Marie Jørgensen – Menigt medlem
Helle Nielsen – Suppleant 
Mette Schmidt – Suppleant
Ellen Bisgaard - Suppleant

Udtrådt er:
Niels Hansen som tidligere var kirkeværge

Rørby – Værslev – Ll. Fuglede menighedsråd:
Torben Jørgensen – Formand
Ruth Lang Sørensen – Næstformand
Jan Holbech Larsen – Kasserer og sekretær
Flemming Møller – Kontaktperson
Kathrine Møller – Kirkeværge for Rørby Kirke
Tove Løfqvist – Kirkeværge for 
Værslev Kirke og suppleant
Henrik Grevy – Kirkeværge for Ll. Fuglede Kirke
Birthe Andersen – menigt medlem
Eva Ivø – menigt medlem
Mona Jakobsen – menigt medlem
Karin Jensen – menigt medlem
Berit Paludan – Suppleant
Ida Møller – Suppleant
Erik Madsen – Suppleant
Janet Larsen – Suppleant
Lone Bendsen – Suppleant

Udtrådt er:
Steen Ivan Keldmann Poulsen som tidligere 
var kontaktperson i Værslev
Jens Kristian Leth Møller som tidligere 
var formand i Rørby
Ruth Bak Mikkelsen som tidligere 
var kirkeværge i Rørby
Inge Gurli Petersen som tidligere 
var menigt medlem i Rørby
Lisbeth Mandrup Christiansen 
som tidligere var kasserer i Rørby

Jorløse menighedsråd
Knud Bjarne Nielsen – Formand
Sven-Erik Wöhlk – Næstformand
Solvejg Hansen Lunøe – Kasserer og sekretær
Rikke Halme Larsen – Kontaktperson
Gudmundur Bragason – Menigt medlem 
Jette Nielsen – Kirkeværge uden for rådet
Berit Müller Staszak – Suppleant
Solvejg Christensen – Suppleant
Lis Beyer Larsen - Suppleant 
Peter Lund – Suppleant

Udtrådt er:
Lis Beyer Larsen som tidligere var kontaktperson

St. Fuglede menighedsråd:
Ejvind Petersen – Formand
Berit Marie Formann – Næstformand og sekretær
Knud Sørensen – Kasserer
Lisbeth Jørgensen – Kontaktperson og kirkeværge
Annelise Lindholm Sørensen – Menigt medlem 
Leif van Deurs Formann – Suppleant
Bent Riisgaard Jørgensen - Suppleant

Udtrådt er:
Jens Peter Hansen som tidligere var næstformand

De nye menighedsråd har tilsammen 25 valgte 
medlemmer. Pastoratets 3 sognepræster – Kim 
Gilling Hansen, Marianne Kistrup og Peter Michael-
sen er fødte medlemmer af rådene. 

DE NYE MENIGHEDSRÅD
Efter menighedsrådsvalgene i Hvidebæk Pastorat, der foregik som 
fredsvalg, har de fire menighedsråd konstitueret sig. De nyvalgte råd 
er valgt for de næste 4 år og trådte i funktion 1. december 2016.



4

I Tanzania kan de ikke bare hive 
alt ned fra hylderne. Pga. vand-
mangel må masaierne hver dag 
gå 10 km frem og 10 km tilbage 
for at hente 20 l vand - en gåtur 
på dårlige veje og i høj varme.

Vi bevægede os rundt på samme 
dårlige vej i vores sunde fodtøj, 
og for os var det en selvfølge, at 
vi slæbte rundt på vores vandfla-
sker og tog en tår, når vi var tør-
stige - vi spekulerede ikke på, hvor 
vi fik fyldt den op.

Da jeg blev konfronteret med, 
hvad masaierne skal gøre for at 
få vand, var jeg slet ikke tørstig, 
og vandflasken røg hurtigt ned i 
tasken. Da vi kørte derfra i bussen, 
kastede vi dem ud til børnene, som 
løb bag bussen, i håb om at der vil-
le komme lidt ud af vinduerne.

SÆBEBOBLER OG 
BALLONER
–SERIE
HER STÅR JEG - EN EFTER-
ÅRSDAG I OKTOBER MIDT I 
FAKTA - OG KAN MÆRKE TÅ-
RERNE PRESSER SIG PÅ. TAN-
KERNE FLYVER RUNDT I MIT 
HOVED: ”HER KAN JEG TAGE 
ALT DET FRA HYLDERNE, JEG 
HAR BRUG FOR - ELLER HAR 
JEG NU OGSÅ DET? - BRUG 
FOR ALT DET PÅ HYLDERNE!? 
”KONTRASTEN TIL DET JEG 
HAR OPLEVET DE SENESTE 11 
DAGE I TANZANIA ER STOR OG 
BERØRTE MIG DYBT - PLUD-
SELIG MANGLEDE JEG IKKE 
NOGET AF DET, DER STOD 
PÅ HYLDERNE. DET VIRKEDE 
SOM LUKSUS AT KØBE IND.

Det hele startede med, at jeg 
sammen med 40 andre gospel-
sangere, fotograferne Julie og 
Marcus Lindell, en trommesla-
ger og en præst, rejste til Tanza-
nia på en velgørenhedstur, hvor 
vi skulle bringe håb og glæde og 
samle penge ind til velgørende 
formål. En tur som har sat dybe 
spor i os alle.

Forberedelserne er mange til 
turen - vi fylder vores kufferter 
op til randen med computere, 
mobiltelefoner, slik, legetøj, tøj. 
Ting som danskere har kasseret 
og erstattet af nyere og smar-
tere udgaver til mange penge. 
De få mænd, som er med på tu-
ren, må knokle med at få løftet 
alle kufferterne op på taget af 
de to busser, som skal køre os 
til byen. 

Vi besøger bl.a. The Plaster-
house, som er et rekreations-
hjem for børn, som har gennem-
gået en operation. Børn som er 
født forkrøblede, forbrændte 
børn med dybe grimme ar, børn 
med læbe-ganespalte m.m.a.

Børnene tager imod os lidt betut-
tede – de hårdest ramte gemmer 
sig under deres hættetrøjer. Det 
rørte mig dybt at se dem forsøge 
at skjule deres ar - et lille menne-
ske med en stor sjæl tænkte først 
og fremmest på, hvordan han så 
ud. Børnene samler sig, sætter 
sig ned og lytter, mens vi synger 
nogle sange for dem. De synger 

med - de danser - og stille og ro-
ligt åbner de sig mere og mere op. 
En fælles glæde ved sang og dans 
skabte en tryghed og fællesskab 
imellem os og børnene. Vores 
præst fortæller dem en rørende 
historie, som de lytter intenst til. 
Vi har valgt at have ”velsignel-
sen” med som sang, og det er så 
stærkt at synge den for dem, at 
flere af os står med tårer løbende 
ned af kinderne. 

Efter vores koncert deler vi gaver 
ud til børnene. Vi har medbragt 
sæbebobler, balloner, farvebly-
anter, papirsflyvere, slikkepinde, 
vingummibamseposer, og den 
glæde, børnene udstråler over  
for os så simple gaver, er så  
rørende og overvældende. 

Det er juleaften for dem. Persona-
let er dybt taknemmelig for, at vi 
har gjort dagen god for børnene. 
Tænk, hvad en sang, en historie, 
en ballon og en bøtte sæbebobler 
kan gøre. 

På stadion er der arrangeret en 
stor koncert med mange forskel-
lige kor. Formålet er at samle 
ind til The Plasterhouse. Vi bliver 
behandlet som ”stjerner” - den 
varme og glæde, som mødte os, 
var enorm. Vores pastor får æres-
plads ved siden af arrangørerne, 
alt bliver filmet af en drone og 
efter koncerten kører vi ud af 
porten med folk omkring bussen 
vinkende til os, som var vi West-
life eller The Beatles.

Helle Nielsen
Suppleant i Ubby Menighedsråd
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Vi holder en koncert på hospitalet 
i Arusha for personalet. Efterføl-
gende deler vi os op i små grup-
per, som går rundt på stuerne og 
synger lidt for patienterne. Igen 
triller tårerne og Kleenex må op 
af lommen. ”When Jesus say yes, 
nobody can say no” berørte dem 
dybt og de var dybt taknemme-
lige og meget berørte over vores 
besøg.

Hos masaierne startede vi med at 
slagte 3 geder, som skulle spises 
senere. Også her kunne vi sprede 
håb og glæde ved at synge for 
dem og dele lidt ud af, hvad vi 
havde medbragt.

Vores lokale guide, som arbejder 
for en velgørenhedsorganisation, 
har taget fri fra arbejde for at 
rejse rundt med os, og vi besøgte 
bl.a. hans kirke. Første dag holdt 
vi en workshop med deres kor, 
hvor rollerne byttes om og de læ-
rer os en af de kendte gospelsan-
ge på swahili - en ære at modtage. 
Vi havde hjemmefra lært en sang 
på swahili - ikke nogen nem op-
gave, men inspirerende. På trods 
af at sproget er svært, kunne jeg 
stadig føle sangens indhold.

Dagen efter deltager vi i deres 
søndagsgudstjeneste – det blev 
en kæmpe oplevelse. De var alle-

rede i gang, da vi kom. Kirken var 
fyldt op med festklædte voksne 
og børn, unge og gamle var klædt 
i deres fineste tøj og smykker, og 
der var en helt speciel stemning. 
De sang lidt for os, vi sang lidt for 
dem, og sammen med dem sang 
vi på engelsk og swahili og børne-
ne stemte i og begyndte at danse, 
og pludselig var vi helt forbundet 
på et helt andet niveau. 

Musik og sang er livet for dem og 
det bandt os sammen. 

Vi gav koncerter overalt. Vi tog 
til Tanzania for at give, men kom 
tilbage med så meget mere end 
det, vi tog afsted med. Til trods for 
deres udfordringer blev vi mødt 
overalt med kærlighed, glæde og 
varme – og vi blev behandlet som 
”konger”.  Uanset, hvor udfordret 
de er, så er deres tro til Gud så stor, 
at de ikke mister håbet. 

Ubby menighedsråd gav en dona-
tion til et af de projekter, som er i 
gang i Tanzania. Det handler om 
at sikre skolegang til børn med 
handicaps. Masaierne er generelt 
meget uvidende omkring børns 
rettigheder og især børn med 
handicaps. De siger, at en pige 
med handicap er dobbelt forban-
det, da hendes skolegang ikke vil 
være en prioritet for forældrene. 

Drengebørn skal først sikres sko-
legang – derefter pigerne.

Pengene fra Ubby menighedsråd 
blev brugt til en kørestol til Boazi 
og Jeseph, og glæden var stor 
hos dem begge.

”Jeg er så taknemmelig for at jeg 
kan komme i skole til tiden” 

Ting, vi regner som en selvfølge i 
vores hverdag, bliver pludselig en 
stor ting og alting blev sat i per-
spektiv på en helt anden måde, 
og her stod jeg - midt i Fakta - 
og så det hele for mig, mens jeg 
ledte efter ligegyldige varer på 
hylderne.

Rejsen har sat dybe spor i os alle – 
vi kom og gav så lidt af os selv, og 
det betød så meget for dem. Med 
deres glæde og kærlighed sendte 
de os tilbage til vores liv, hvor det 
at handle i Fakta og bare kunne 
tage ned fra hylderne, hvad vi har 
brug for, er vores hverdag, og 
hvor sæbebobler og balloner ikke 
vinder lige så stor glæde, som en 
PlayStation, mobiltelefon, Lego 
og meget andet.



6

PRÆSENTATION 
AF MIE DEHN POULSEN
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I AUGUST SIDSTE ÅR TIL-
TRÅDTE JEG SOM NY PRÆSTE-
SEKRETÆR HER I HVIDEBÆK 
PASTORAT. SIDEN MIN START 
HAR JEG VÆRET PÅ KURSUS 
I HÅNDTERING AF KIRKEBO-
GEN, SÅ JEG NU ER I STAND 
TIL AT ASSISTERE PRÆSTER-
NE I DET ARBEJDE DER ER 
MED AT HOLDE KIRKEBOGEN 
OPDATERET. 

Ud over det så er jeg behjælpelig 
med at lave reklame for de arran-
gementer der er her i pastoratet, 
ligesom jeg hjælper med kirke-
blade, sanghæfter osv. Hvilket er 

det jeg oprindeligt er uddannet 
indenfor. 

Jeg har også mulighed for at 
hjælpe dig, da du bl.a. kan ringe 
til mig, hvis du vil bestille en dåb 
eller et bryllup i en af vores smuk-
ke kirker. Jeg kan også hjælpe 
dig, hvis du har spørgsmål i for-
bindelse med en navneændring, 
eller hvis du blot har brug for en 
ny dåbsattest. 

Hvis du skulle få brug for mig, så 
sidder jeg på kontoret i Sogne-
gården i Store Fuglede tirsdag-
torsdag kl. 10.00-14.00. Så her 

DET FIK MARKANTE KIRKELIGE, 
SOCIALE OG POLITISKE KONSE-
KVENSER, DA MUNKEN MAR-
TIN LUTHER I 1517 INDLEDTE 
REFORMATIONEN.

REFORMATIONEN 500 ÅR

Det bliver i Danmark markeret 
med en række arrangementer – 
således også i Kalundborg Provsti, 
hvor man på provstiets hjemme-
side: http://kalundborgprovsti.dk/
reformation-2017 kan finde mange 
nyttige oplysninger, arrangemen-
ter og bogudgivelser i løbet af ju-
bilæumsåret.

I Hvidebæk Pastorats seks kirker, i 
pastoratets sognegård i St. Fugle-
de, på biblioteker og mange andre 
steder, hænger der nu plakater 
med oversigt over jubilæumsar-
rangementer i Kalundborg Prov-
sti, herunder Hvidebæk Pastorat.

kan du kigge forbi og ellers er du 
velkommen til at ringe til mig på 
telefon: 2144 1001 i samme tidsrum 
eller sende mig en mail på mdp@
km.dk, så vender jeg tilbage til dig. 

I næste nummer af kirkebladet vil 
vi præsentere nogle af de bedste 
introduktioner til Martin Luther og 
reformationen. I dette nummer vil 
vi nøjes med at nævne, at Kristeligt 
Dagblad har udgivet et bemærkel-
sesværdigt magasin på 48 sider: 

”Reformationen 500 år”, som kan 
bestilles via Kristeligt Dagblads Læ-
serklub.
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HVIDEBÆK PASTORATS KIRKEKOR 
– KOM OG VÆR MED!

HVIDEBÆK PASTORATS BØRNEKOR LAETITIA

KORET HAR EKSISTERET SI-
DEN JANUAR 2014 OG DIRI-
GERES AF KORLEDER PETER 
KORNBECH GRELL, DER OGSÅ 
ER KIRKESANGER I PASTORA-
TETS SEKS KIRKER.

Koret følger Peter i et antal 
gudstjenester i løbet af kirke-
året, hvor der deltages i guds-
tjenesten både kl. 9.00 og kl. 
10.30. Ligeledes forventes det, 
at kormedlemmerne deltager 
i 5-6 koncerter årligt, da det er 
gratis at deltage i koret.

LAETITIA BETYDER GLÆDE 
PÅ LATIN OG NETOP GLÆDE 
ER JO NØGLEN TIL AL SANG 
– GLÆDEN VED AT SYNGE 
OG GLÆDEN VED AT VÆRE 
SAMMEN MED ANDRE DER 
VIL SYNGE! OG SÅ ER DET JO 
OGSÅ SJOVT AT OPDAGE, AT 
DU GANG FOR GANG BLIVER 
BEDRE OG BEDRE. 

Der synges flere genrer af sange 
– danske, engelske og salmer i 
flerstemmige arrangementer. 

Niveauet er tilpasset deltager-
nes forudsætninger, så der er 
plads til udfordringer og til at 
have det sjovt med at synge. 
Nodekendskab er ikke et krav 
for at melde sig til koret.

Vi holder til i Ubby kirke, hvor vi 
øver hver tirsdag fra kl. 16.30–
18.15.

Koret synger i kirken ved sær-
lige lejligheder. 

Koret er for alle børn mellem 8 
og 11 år. Koret har altid plads til 
flere, så kom og vær med!

Koret øver hver onsdag kl. 15.30-
16.30 i Ubby kirke.

Vores kirkesanger Embla Johan-
ne Hansen er korleder. 

Hvis du/I er interesserede eller 
har spørgsmål så skriv endelig til 
Embla Johanne Hansen på 
hansenembla@yahoo.dk

Koret er for ALLE sangglade 
over 18 år.

Det er muligt at tilmelde sig ko-
ret og/eller få yderligere infor-
mation ved henvendelse til diri-
gent Peter Kornbech Grell på tlf. 
31 79 51 89 eller mail
 petergrell@hotmail.com 

EN VINTERGÆK
EN SOMMERNAR,

EN FUGL FORUDEN 
VINGER…

7
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FASTELAVN I JORLØSE KIRKE 
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 
10.30 I JORLØSE KIRKE.
 
Vi holder fastelavnsgudstjeneste 
for hele familien. Alle er velkom-
ne, uanset om man har lyst til at 
møde udklædt eller ej. Efter guds-
tjenesten ved Peter Michaelsen 
er der tøndeslagning i Forsam-
lingshuset. 

Det koster 25 kr. at deltage i arran-
gementet i Forsamlingshuset.

ONSDAG DEN 1. MARTS KL. 
19.00 I UBBY KIRKE.
 
Så har vi den glæde endnu en-
gang at kunne invitere til en an-
derledes 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 aller-
dygtigste gospelsanger, vi har i 
Danmark i øjeblikket ”. 

”Julie er supersjov, underhol-
dende, fantastisk og et kæmpe 

FASTELAVN I UBBY KIRKE
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR 
KL. 10.30 I UBBY KIRKE.
 
I samarbejde med FDF Ubby 
inviterer vi til fastelavnsguds-
tjeneste ved Marianne Kistrup. 
Kirken vil være festligt pyntet 
i dagens anledning, og vi ser 
gerne en masse udklædte børn 
og voksne. 

Efter gudstjenesten går vi i pro-
cession til torvet i Ubby, hvor 
der er tøndeslagning, lege og 
konkurrencer.

Alle er velkomne

FASTELAVN I VÆRSLEV KIRKE 
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR 
KL. 13.00 I VÆRSLEV KIRKE.
 
Vi holder fastelavnsgudstjene-
ste for både store og små. Vi 
starter med gudstjeneste ved 
Marianne Kistrup, hvorefter vi 
går over på marken og slår kat-
ten af tønden. 

Alle må meget gerne komme 
udklædt - også i kirken.

FASTELAVN I KIRKERNE

GOSPELGUDSTJENESTE

FASTELAVN
ER MIT NAVN
BOLLER VIL 
JEG HAVE…
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Februar:

Marts:
energibundt som dirigent og 
korleder, og når hun åbner mun-
den og synger, så rejser hårene 
sig på ryggen, og der er ikke et 
øje tørt - hun synger og dirige-
rer 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

LUCAS CRANACH – reformationens visuelle designer

TORSDAG DEN 2. MARTS KL. 19.00 I 
RØRBY KONFIRMANDSTUE.

Billedforedrag ved cand. theol. og sog-
nepræst Michael Rønne Rasmussen. 

En af hovedpersonerne bag reforma-
tionens kommunikation og formid-
ling var maleren, grafikeren og bog-
trykkeren Lucas Cranach den Ældre 
(1472-1553). 
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REFORMATION ELLER 
REVOLUTION ? 

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

Den katolske præst fra Sorø, Ste-
phen Holm, vil stille spørgsmålet: 
”Reformation eller revolution” 
og i foredraget vil han give et 
bud på besvarelsen.

Hvis protestantismens ’kirkefa-
der’, Martin Luther, havde vidst, 
at hans ’arvefjende’ Paven, den 
31. oktober 2016, ved indlednin-
gen af 500-års-jubilæet for refor-
mationen, skulle ’stjæle’ billedet, 
- og hvis jesuiterordenens stifter, 
den katolske præst Ignatius af 
Loyola havde vidst, at paven 500 

år senere ville være at finde, side 
om side med lutheranere, i en nu 
protestantisk domkirke, - så havde 
ingen af dem nogensinde haft en 
rolig nat. Men nu er der gået 500 

år siden reformationen blev en 
kendsgerning, og vi er forbi jubilæ-
ums-højtideligheden i Lund, som 
klarlagde, at tingene fra begge 
sider nu ser anderledes ud.

LIVSGLÆDENS NØDVENDIGHED  
– OM TILVÆRELSENS MUNTRE ALVOR

TIRSDAG DEN 7. MARTS 2017 
KL. 19.00 I UBBY FORSAM-
LINGSHUS ER DER HVIDEBÆK 
AFTEN.

Foredrag ved Erik Lindsø, kul-
turjournalist, forfatter og høj-
skolemand. ”Jeg har samlet på 
historier om glædesspredere og 
skrevet en hel bog om dem. Det 
var derfor, jeg begyndte at gå 
med hat, så jeg kan tage den af, 
når jeg møder dem”, siger Erik 
Lindsø. Som han siger: 

”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.
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SOGNEINDSAMLING

HVAD LAVER PRÆSTEN 
SØNDAG EFTER KL. 12?

TAIZÉ-AFTENER I JORLØSE 
– ”THEOS, TERAPI & TAIZÉ”.

SØNDAG DEN 12. MARTS HAR 
HVIDEBÆK PASTORAT OG 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
BRUG FOR FRIVILLIGE IND-
SAMLERE TIL KAMPEN MOD 
SULT.  

Ved at bruge nogle få timer af din 
søndag, kan du gøre en verden til 
forskel for nogle af verdens fat-
tigste mennesker. 

Folkekirkens Nødhjælp arbejder 
i 24 lande med katastrofehjælp, 
minerydning, menneskerettig-
heder og bæredygtig udvikling. 
Og pengene fra denne dags ind-
samling skal bruges til at hjælpe 
familier med at få lavet en køk-
kenhave, så de kan få både mad 
og en indtægt. De skal desuden 
bruges på at give midlertidigt 
husly til folk i katastrofeområde 

og til at sikre, at flygtningebørn 
får en næringsrig mad.

Hver en krone gør en forskel! 

Derfor: Meld dig allerede nu som 
indsamler hos indsamlingsleder 
Michael Rasmussen på tlf. 3139 
7184 eller e-mail mr@fdf.dk - el-
ler mød op på Enggårdsvej 1 kl. 
12.00 og få en indsamlingsrute. 

TORSDAG, DEN 16. MARTS 2017 KL. 
14.00 I UBBY KIRKE.

Sognepræst Kim Gilling Hansen, Hvi-
debæk Pastorat, kommer og fortæller 
om de mangeartede opgaver – ud over 

de mest kendte – som en sognepræst 
har. 

Under arrangementet vil vi synge et 
par salmer/sange efter sognepræstens 
valg. 

MANDAG DEN 27. MARTS 
KL. 19.30.

Har du nogensinde spurgt dig 
selv: ”Hvad kan vi egentlig bru-
ge kristendommen til?” – Sådan 
helt konkret i dagligdagen og 
i alt det vi hver især går og slås 
med i livet, - om det så er karri-
ere, stress, kærligheden, ensom-
heden eller sorgen.  

- Aftenerne i Jorløse er aftener 
hvor vi tager fat om det spørgs-
mål – og fra gang til gang kom-
mer med korte oplæg både ud 
fra præstens vinkel og ud fra te-
rapeutens vinkel, som vi så hver 
især får mulighed for at snakke 
om i gruppen.  

Aftenen rundes af med en kort 
andagt hvor vi kan bede og 

tænde lys og hvor vi synger en 
af de enkle sange fra Taizé, som 
passer til aftenens tema og lader 
roen og stilheden indfinde sig. 

Aftenerne ledes af sognepræst 
Kim Gilling Hansen og terapeut 
Pia Riddertoft. 
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SØNDAG DEN 9. APRIL KL. 16.00 I UBBY KIRKE.

Som forberedelse til påsken holder vi en musikguds-
tjeneste efter samme mønster som de ni læsninger i 
adventstiden. Gudstjenesten er bygget op omkring 
ni tekster fra Bibelen, der alle fortæller om påskebe-
givenhederne. Teksterne læses af menigheden, og 
ind i mellem teksterne er der salmer eller musik. 

Vi mødes til aftengudstjeneste i Jorløse kirke søn-
dag den 9. april kl. 19.00, og efter gudstjenesten går 
vi over i forsamlingshuset til kirkekaffe og hygge. 
Alle er velkomne

DE NI PÅSKELÆSNINGER
PALMESØNDAG

MINDER FRA EGNEN

PALMESØNDAG
I Jorløse

SKÆRTORSDAG I VÆRSLEV KIRKE 
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SOGNEINDSAMLING

HVAD LAVER PRÆSTEN 
SØNDAG EFTER KL. 12?

TORSDAG DEN 6. APRIL KL. 19.00 I 
KONFIRMANDSTUEN I RØRBY.

Peter Lund, hvis farfar ejede Lerchen-
borg, fortæller om sin ankomst til god-
set i 1944 og om andre minder her fra 
egnen.

Peter og Heather, som nu bor i Kalund-
borg, blev gift 1963 i Rørby kirke. Peter 
Lund var regnskabsfører her i Hvide-
bæk pastorat, mens parret boede i 
Svallerup, og han er stadig stedfortræ-
der i Jorløse menighedsråd.

Er man interesseret i at deltage med en læsning, 
kan man rette henvendelse til sognepræst Peter 
Michaelsen på tlf. 59 50 40 55. Kirkesanger Eliza-
beth Wilstrup og organist Henrik Hohle Hansen 
medvirker sammen med Peter Michaelsen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og hygge. 

Alle er velkomne.

April:

TORSDAG DEN 13. APRIL 
KL. 16.30. 

Vi holder en festlig gospelgudstjene-
ste, hvor Claes Wegener og Trinity 
koret igen i år vil stå for musikken 
og præsentere deres Gospelsalmer.

– Gospelsalmer er en nutidig fortolk-
ning 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 gospelmu-
sikkens historie i DK. Gospelvete-
ranen 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 lam-
mekølle. 
Alle er velkomne
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DATO DAG RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY

FEBRUAR
26/02/17 Fastelavn  13.00 - maki   10.30 - pmi 10.30 - maki   

MARTS       
01/03/17 Onsdag      19.00 

05/03/17 1. s. i fasten 10.30 - kgh  10.30 - pmi  9.00 - kgh 9.00 - pmi       
12/03/17 2. s. i fasten 9.00 - maki 10.30 - maki 9.00 - kgh   10.30 - kgh 
19/03/17 3. s. i fasten 10.30 - pmi  9.00 - kgh   10.30 - kgh 9.00 - pmi 
26/03/17 Midfaste  10.30 - pmi 9.00 - maki 10.30 - maki 9.00 - pmi  
APRIL                

02/04/17 Mariæ bebudelse 10.30 - pmi 9.00 - kgh   9.00 - pmi 10.30 - kgh 
09/04/17 Palmesøndag 9.00 - maki  10.30 - maki   19.00 - maki 16.00 - pmi  

13/04/17 Skærtorsdag  16.30 - kgh 16.30 - pmi    

14/04/17 Langfredag    14.00 - maki   

16/04/17 Påskedag  9.00 - pmi 9.00 - kgh  10.30 - pmi 10.30 - kgh 
17/04/17 2. påskedag 10.30 - maki   14.00 - fd 9.00 - maki  

23/04/17 1. s. e. påske  10.30 - kgh 10.30 - pmi  9.00 - kgh 9.00 - pmi 
30/04/17 2. s. e. påske 9.00 - kgh   10.30 - maki 19.30 - kgh 10.30 - kgh  

MAJ      
07/05/17 3. s. e. påske  10.00 - pmi 10.30 - maki    10.30 - kgh 

12/05/17 Bededag 9.00 - maki     10.30 - maki 
14/05/17 4. s. e. påske 10.00 - pmi    10.30 - maki   

21/05/17 5. s. e. påske 10.30 - pmi  9.00 - pmi   10.30 - kgh 
25/05/17 Kristi Himmelfartsdag 9.00 - maki    10.30 - maki  
28/05/17 6. s. e. påske  10.30 - kgh  10.30 - pmi 9.00 - pmi   

JUNI      
01/06/17 Torsdag      17.00 - kgh 

04/06/17 Pinsedag 9.00 - pmi 10.30 - maki 9.00 - maki   10.30 - pmi 
05/06/17 2. pinsedag  Fællesgudstjeneste kl. 11.00  Fællesgudstjeneste kl. 11.00   
11/06/17 Trinitatis  9.00 - kgh 9.00 - pmi  10.30 - kgh 10.30 - pmi 
18/06/17 1. s. e. Trinitatis 10.30 - kgh    14.00 - pmi  9.00 - kgh 

25/06/17 2. s. e. Trinitatis 10.30 - pmi  9.00 - kgh    9.00 - pmi 

JULI      
02/07/17 3. s. e. Trinitatis  10.30 - pmi  14.00 - tc 9.00 - pmi  

GUDSTJENESTER
– i Hvidebæk Pastorat

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN
Tirsdag den 14. marts   kl. 14.00 - maki
Tirsdag den 11. april  kl. 14.00 - kgh
Tirsdag den 9. maj  kl. 14.00 - pmi
Tirsdag den 13. juni  kl. 14.00 - kgh  

12

 kl. 14.00 ved  maki

Fastelavnsgudstjeneste

Konfirmation

Konfirmation

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

DATO DAG RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY

FEBRUAR
26/02/17 Fastelavn  13.00 - maki   10.30 - pmi 10.30 - maki   

MARTS       
01/03/17 Onsdag      19.00 

05/03/17 1. s. i fasten 10.30 - kgh  10.30 - pmi  9.00 - kgh 9.00 - pmi       
12/03/17 2. s. i fasten 9.00 - maki 10.30 - maki 9.00 - kgh   10.30 - kgh 
19/03/17 3. s. i fasten 10.30 - pmi  9.00 - kgh   10.30 - kgh 9.00 - pmi 
26/03/17 Midfaste  10.30 - pmi 9.00 - maki 10.30 - maki 9.00 - pmi  
APRIL                

02/04/17 Mariæ bebudelse 10.30 - pmi 9.00 - kgh   9.00 - pmi 10.30 - kgh 
09/04/17 Palmesøndag 9.00 - maki  10.30 - maki   19.00 - maki 16.00 - pmi  

13/04/17 Skærtorsdag  16.30 - kgh 16.30 - pmi    

14/04/17 Langfredag    14.00 - maki   

16/04/17 Påskedag  9.00 - pmi 9.00 - kgh  10.30 - pmi 10.30 - kgh 
17/04/17 2. påskedag 10.30 - maki   14.00 - fd 9.00 - maki  

23/04/17 1. s. e. påske  10.30 - kgh 10.30 - pmi  9.00 - kgh 9.00 - pmi 
30/04/17 2. s. e. påske 9.00 - kgh   10.30 - maki 19.30 - kgh 10.30 - kgh  

MAJ      
07/05/17 3. s. e. påske  10.00 - pmi 10.30 - maki    10.30 - kgh 

12/05/17 Bededag 9.00 - maki     10.30 - maki 
14/05/17 4. s. e. påske 10.00 - pmi    10.30 - maki   

21/05/17 5. s. e. påske 10.30 - pmi  9.00 - pmi   10.30 - kgh 
25/05/17 Kristi Himmelfartsdag 9.00 - maki    10.30 - maki  
28/05/17 6. s. e. påske  10.30 - kgh  10.30 - pmi 9.00 - pmi   

JUNI      
01/06/17 Torsdag      17.00 - kgh 

04/06/17 Pinsedag 9.00 - pmi 10.30 - maki 9.00 - maki   10.30 - pmi 
05/06/17 2. pinsedag  Fællesgudstjeneste kl. 11.00  Fællesgudstjeneste kl. 11.00   
11/06/17 Trinitatis  9.00 - kgh 9.00 - pmi  10.30 - kgh 10.30 - pmi 
18/06/17 1. s. e. Trinitatis 10.30 - kgh    14.00 - pmi  9.00 - kgh 

25/06/17 2. s. e. Trinitatis 10.30 - pmi  9.00 - kgh    9.00 - pmi 

JULI      
02/07/17 3. s. e. Trinitatis  10.30 - pmi  14.00 - tc 9.00 - pmi  
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Fastelavnsgudstjeneste

Påskelæsninger

Fastelavnsgudstjeneste

Påskejazz

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation Konfirmation

Taizé gudstjeneste

Liturgisk gudstjeneste

Pilgrimsvandring

Madesø

Spaghettigudstjeneste

Gospelgudstjeneste
kgh, maki, pmi
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SKÆRTORSDAG I ST. FUGLEDE KIRKE

LANGFREDAG

JAZZGUDSTJENESTE MED 
KORNBECH JAZZENSEMBLE

TORSDAG DEN 13. APRIL KL. 
16.30 .

Kom og vær med til en hyggelig 
skærtorsdagsgudstjeneste ved 
Peter Michaelsen. 

Efter gudstjenesten vil der være 
fællesspisning i Sognegården. 

Det er gratis at deltage, så kom 
og start din påske i hyggeligt sel-
skab.  

Tilmelding til Annelise Sørensen 
på tlf. 28 95 08 60 senest den 1. 
april. 

FREDAG DEN 14. APRIL KL. 
14.00 I LL. FUGLEDE KIRKE.

Liturgisk gudstjeneste over 
Jesu lidelseshistorie.

Gudstjenesten er en veksel-
virkning mellem læsning fra 
biblen og salmesang. Hvis 
der er nogen, der har lyst til 
at læse teksterne til gudstje-

nesten, bedes man kontakte 
sognepræst Marianne Kistrup 
tlf. 60 30 80 05. Ved gudstjene-
sten deltager kirkens organist, 
kirkesanger og sognepræst 
Marianne Kistrup. 

Alle er velkomne

MANDAG DEN 17. APRIL KL. 
14.00 I LL. FUGLEDE KIRKE. 

Kornbech Ensemble består af 
Lene Kornbech Grell – vokal, 
Lennart Munk-Hansen – so-
pran og altsax, Kenneth Reiner  
– keyboard, Anton Antoni  
– trommer og vores egen kirke-

sanger Peter Kornbech Grell på 
bas. Ensemblet vil fremføre de 
kendte salmer og sange arrange-
ret som swingende jazz og blid 
bossa.

Gudstjenesten forestås atter af 
Liturg Finn Dyrhagen, der indtil sin 
pensionering var provst i Holbæk. 

Gudstjenesten har sin kendte 
form, med kendte salmer på 
kendte melodier. Det hele er 
blot pakket ind i nye spænden-
de og jazzede arrangementer. 

Mød op og få en varm og glad 
oplevelse til at fejre Jesu op-
standelse.  



1515

BESØG AF EN NAVER

LIVET PÅ LANDET 
– FOREDRAG MED PETER RASMUSSEN

TAIZÉ GUDSTJENESTE

TORSDAG, DEN 20. APRIL 2017, KL. 
14.00 I UBBY KIRKE.

Tømrer og snedker René Lærke - også 
kaldet træsmeden fra Stenlille -  kommer 
og fortæller om de 3 år, han var naver. 
Han vil give os indblik i en dannelsesrejse 
med dyb respekt for håndværk og med 
indsigt i at klare sig selv, med respekten 
for andre mennesker og om at kende 
til de dyder, traditioner og skikke, som 
hører sig til i historien. Han vil også vise 

billeder fra navertilværelsen og fra flere 
af de byggerier, han har været med til at 
opføre.

I dag lever han som så mange andre. Han 
er ansat som tømrer og benyttes til at 
udføre de ganske specielle opgaver, som 
kræver lidt mere end blot en hammer og 
lidt søm. Selvom det er ca. 10 år siden, at 
han kom hjem fra turen på valsen, har 
han stadigvæk sit tøj fra navertilværel-
sen, og færdes fortsat i navermiljøet. 

SØNDAG DEN 30. APRIL KL. 
19.30 I JORLØSE KIRKE.

Som en stem-
ningsfuld afrun-
ding på påsken 
og det kolde 
halvårs Taizé-
aftener holder 

vi en regulær Taizé gudstjeneste 
i Jorløse Kirke. Salmerne er skif-
tet ud med de enkle og stem-
ningsfulde 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 hvor der siden-
hen udviklede sig et levende 
fællesskab af troende fra mange 
kristne retninger. 

I dag kommer primært unge fra 
hele verden til Taizé i kortere el-
ler længere perioder, og tager 
sangene og de smukke andag-

ter med sig hjem. På den måde 
har det spredt sig til hele Euro-
pa – også Danmark i de sidste 
20 år. 

Kom selv og vær med – alle er 
velkomne. 

Gudstjenesten vil blive ved sog-
nepræst Kim Gilling Hansen og 
kirkens egne musikere og san-
gere.

Maj:

TORSDAG DEN 11. MAJ KL. 14.30 I SOGNE-
GÅRDEN I ST. FUGLEDE.

Peter Rasmussen kommer og fortæller om sit 
liv, der blandt andet omfatter det at vokse op 
på en stor gård og altid være omgivet af mange 
mennesker. 
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SOGNEUDFLUGT
–TIL ROSKILDE DOMKIRKE, 
KAREN BLIXEN MUSEET, 
RUNGSTEDLUND OG ORKIDE- 
GARTNERIET I FREDENS-
BORG
TORSDAG DEN 18. MAJ 2017, KL. 8.45 MED  
AFGANG FRA DET TIDLIGERE RÅDHUS I UBBY.

Vi kører først til Roskilde Domkirke, hvor vi har 
bestilt guidet rundtur. Derefter kører vi til Karen 
Blixen Museet, Rungstedlund, hvor der også er 
bestilt guidet rundtur i det, der har været Karen 
Blixens hjem. Her hører vi om hendes omfattende 
forfatterskab. Der serveres frokost i Karen Blixen 
cafeen, og hvis tiden tillader det, er der mulighed 
for at gå en tur på egen hånd i den store park, 
hvor Karen Blixen ligger begravet.

Efter en kort køretur kommer vi til Orkidegartne-
riet i Fredensborg. Her er der 200 kvm udstilling/
salg af spændende orkideer. Inden vi kører hjem, 
er der også kaffe/kage.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18. Deltagerantallet 
er begrænset til max. 50 personer – derfor er der 
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VOKALGRUPPEN OG 
BØRNEKORET

TORSDAG DEN 
18. MAJ 2017

KL. 8.45

LØRDAG DEN 20. MAJ 2017 
KL. 14.00 I LL. FUGLEDE 
KIRKE. 

Denne eftermiddag kommer 
vores kirkesanger Embla Jo-
hanne Hansen sammen med 
sin vokalgruppe fra Musisk 
skole i Kalundborg, som for-
uden Embla selv består af 
Camilla Plassmann Hansen 

og Julia Anastasieva Reher-
Langberg og en pianist og 
giver koncert sammen med 
Hvidebæk pastorats børne-
kor.

Der bliver serveret kaffe/the, 
sodavand og kage i pausen.

Der er gratis adgang til kon-
certen.

tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Pris pr. 
person for hele arrangementet er 200 kr., som op-
kræves i bussen. 

Tilmelding senest den 5. maj 2017 til Gunver Nielsen 
på telefon 2579 5392
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TORSDAG DEN 1. JUNI KL. 
17.00 I UBBY KIRKE

Glem alt om opvask og mad-
lavning og få en hyggelig 
aften i kirken med Gud og 
spaghetti – serveret i børne-
højde. 

Vi sørger for maden, drikkelse, 
opvasken, den gode historie, 
sangen og musikken.  - Du sør-
ger for det gode selskab! Det 
er helt gratis! 

Ta’ venner og familie med! 
Vi ses i Ubby kirke

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE 
– for hele familien

SØNDAG DEN 28. 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 træk-
ker sig væk i en længere periode. 
Man kan også bare komme og 
finde ro, pause og åndelig fordy-

belse i kirken! Vi holder igen i år 
en endagsretræte i Værslev Kir-
ke med fokus på stilhed og medi-
tation. Og lige over for kirken lig-
ger jo Værslev-skoven med den 
dejligste lille skovsø omgivet af 
træer og grønt, så hvad er mere 
oplagt end at trække stikket ud 
og opsøge roen i kirken, i stille 
andagt, meditation og bøn og i 

den smukke natur lige ved døren 
(om vejret tillader det). 
Dagen begynder med gudstje-
neste i kirken. Menighedsrådet 
vil byde på frokost og forfrisk-
ninger undervejs. 

Retræteledere er sognepræst 
Kim Gilling Hansen & terapeut 
Pia Riddertoft.

PAUSE OG 
ÅNDELIG

FORDYBELSE
I KIRKEN…RETRÆTE 

I VÆRSLEV KIRKE

Juni:

STOR FÆLLES  
”OPEN AIR” GUDSTJENESTE –  ”PINSEN BOBLER!”
2. PINSEDAG DEN 5. JUNI KL. 
11.00 PÅ AMFITEATRET I BREG-
NINGE.

Pinse rimer på sol, fest og blå 
himmel - det håber vi selvføl-
gelig også at kunne byde på 
2. pinsedag på Amfiteateret i 
Bregninge, hvor vi igen i år fej-

rer fælles pinsegudstjeneste 
med sognene i hele Kalundborg 
provsti. Vi får bl.a. lejlighed til 
at høre et bredt udpluk af eg-
nens lokale kor, som vil forkæle 
vores ører – denne gang også 
i en stor fælles opsætning. Te-
maet denne gang er: ”Pinsen 
bobler!”.

- Pilgrimsvandring: 
Ønsker man at starte dagen med 
en vandretur i den smukke natur, 
arrangeres der pilgrimsvandring 
med mødestart kl. 9.00 ved ca-
féen på Amfi .
Hold øje med ugeaviserne, når 
tiden nærmer sig! Kørsel kan ar-
rangeres via kirkebilen.
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SOMMERUDFLUGT

BESØG PÅ LANDBOMUSEET PÅ BIRKENDEGÅRD, 
ESKEBJERGVEJ 103, 4400 KALUNDBORG

HARDCORE MOZART

TORSDAG DEN 8. JUNI KL. 7.45.

Vi holder vores sædvanlige ”Ud i 
det blå” sommerudflugt. Vi mødes 
ved St. Fuglede Kirke og tager til et 
hemmeligt sted. Vi er hjemme ca. kl. 
19.15. Det koster 100 kr.

Tilmelding senest onsdag den 31. 
maj til Knud Nielsen 59 29 40 14 eller 
Solvejg Lunøe 59 29 36 91.
  
Alle er velkomne.

Kirkebil kan bestilles.

TORSDAG DEN 15. JUNI 2017 
KL. 14.00.

Vi mødes på Landbomuseet kl. 
14.00, hvor vi får en introdukti-
on og en fortælling om museets 
historie og om de mange spæn-
dende effekter, som museet 
rummer. Derefter går vi rundt 
på egen hånd, og vi slutter besø-
get med kaffe og hjemmelavet 
rabarberkage ad libitum (som er 
museumscafeens specialitet). 
Af hensyn til det praktiske ar-
rangement med kaffe og kage, 
skal vi bede om tilmelding se-

nest torsdag, den 8. juni 2017 til 
Gunver Nielsen på telefon 2579 
5392. Hvis nogen mangler kø-

relejlighed bedes det oplyst til 
Gunver i forbindelse med tilmel-
dingen.

TORSDAG DEN 15. JUNI KL. 19.00  
I LL. FUGLEDE KIRKE.

Solveig Louise Hjerrild, sopran og 
Berit Johansen Tange, klaver vender 
tilbage. Denne gang bliver det med 
Mozart som tema og der vil blive 
sunget arier og spillet ouverturer fra 
Figaros Bryllup, Così fan Tutte, Tryl-
lefløjten og Bortførelsen fra Serail-
let.

Der er gratis adgang og i pausen ser-
veres kaffe, te, sodavand og kage.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE VED MADESØ

PILGRIMSVANDRING 
OG GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 25. JUNI KL. 9.00 
– FRA ST. FUGLEDE KIRKE.

Vi vil starte med en pilgrims-
gudstjeneste i St. Fuglede Kirke 
kl. 9.00 hvorefter, pilgrimsvan-
dringen begynder.

Pilgrimsvandringen er for alle, 
der har lyst til at vandre sam-
men igennem vores smukke 
egn og har lyst til at være pil-
grim for en dag – pilgrimmen 
var jo den landflygtige, der i det 
fremmede søgte Gud og forso-

ning 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 Jer-
slev St. til Værslev Kirke. På stop 
undervejs vil vi synge en salme, 
høre et par pilgrimsord og få en 
inspiration med på vejen, som vi 
kan vandre med, tænke over og 
’tygge’ på mens vi går. 

Vandringen slutter med en kort 
andagt i Værslev kirke, hvoref-
ter der vil blive sørget for lidt 

forfriskninger, inden vi bliver 
kørt tilbage til vore biler i St. 
Fuglede.

Vandringen ledes af Kim Gilling 
Hansen og Pia Riddertoft.

SØNDAG DEN 18. JUNI KL. 14.00.
 
Kom til en spændende frilufts-
gudstjeneste ved Madesø. At 
holde gudstjeneste om som-
meren behøver ikke altid at 
foregå inden døre, specielt 
ikke når vi har så dejlig natur 
lige om hjørnet! Så tag en ha-
vestol 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 gudstjene-
sten ind i Jorløse Kirke. 

Kage og kaffe serveres efter 
gudstjenesten.

Juli:

BEATLES I KIRKEN OG MENIGHEDSMØDE
SØNDAG DEN 2. JULI KL. 14.00  
I LL. FUGLEDE KIRKE.

Præst Tommy Corfixen med 
support kommer igen i år og 
holder en alternativ gudstje-
neste i Ll. Fuglede Kirke. I år 

er Tommy dykket ned i The 
Beatles´ sangskat og vil knytte 
de bibelske tekster og gudstje-
nesten sammen, sådan at det 
evangelium som ligger skjult i 
sangene og teksterne træder 
ind i kirkerummet. 

Under gudstjenesten skal vi 
plante grøn kirke reformations-
jubilæumsfrugttræer på kirke-
gården. Efter gudstjenesten er 
der kirkekaffe og kage efter-
fulgt af menighedsmøde for Ll. 
Fuglede sogn.



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 

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

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@juhlmail.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@juhlmail.dk

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

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 

Deadline for næste kirkeblad: 10. maj


