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NÅR B. S. INGEMANN SAD OG 
SKREV SINE HISTORISKE RO-
MANER VAR HANS KONE LU-
CIE MANDIX TRAVLT OPTAGET 
AF AT MALE BLOMSTERBILLE-
DER. 

Men en gang omkring 1825 kom 
en af Ingemanns gamle kam-
merater fra Slagelse Latinskole, 
Poul Edelberg Poulsen, på be-
søg i Sorø. Han var blevet sog-
nepræst i Niløse nord for Sorø 
og var optaget af Lucies male-
rier. Han foreslog hende at male 
en altertavle til Niløse kirke. I 
1828 leverede hun sin første al-
tertavle til Niløse med motiv af 
hyrdernes tilbedelse af det lille 
Jesusbarn. 

Det rygtedes åbenbart på eg-
nen, at der ikke bare kom roma-
ner og morgen- og aftensange 
fra hjemmet i Sorø. I de følgen-
de år malede Lucie Mandix nem-
lig altertavler til en halv snes kir-
ker på Midtsjælland.

Da pastor Edelberg Poulsen se-
nere kom til Rørby sogn, ville 
han også gerne have en ny alter-
tavle her.  I 1847 afleverede Lu-
cie altertavlen, der viste Jesus 
som stiller stormen på Genese-
rats sø. Altertavlen faldt dog 
ikke i biskop Mynsters smag og 
han skrev: ”Fru Ingemann har 

Rørbypræsten rettede sig 
ikke efter biskoppen

Foto: Kristian Nielsen  · www.ingemann-selskabet.dk 
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malet en ny altertavle, som er 
meget uheldig og næppe bliver 
opsat!”. 

Men pastor Edelberg Poulsen 
rettede sig ikke efter biskoppen 
og lod altertavlen hænge. Lucie 
har på denne altertavle illustre-
ret Mattæus 8,25, der fortæl-
ler: ”Det blev et voldsomt uvejr 
ude på søen, så båden skjultes 
af bølgerne, men Jesus sov. Og 
de gik hen til ham, og vækkede 
ham og sagde: ”Herre, frels os! 
Vi går under”. 

Det er måske ikke en af Lu-
cies heldigste altertavler. Men  
Lucie var meget optaget af 
den tyske kunstnergruppe Na-
zarenerne, der skildrede den 
religiøse inderlighed, som den 
fandtes hos de første italienske 
renæssancemalere.  

Dengang var det kun forbe-
holdt mænd at forkynde det 
kristne budskab i kirken. Men 
Lucie Mandix ville gerne for-
kynde og hun gjorde det med 
billeder. Hun blev således Dan-
marks første kvindelige kirke-
kunstner. 

Karakteristisk nok forsøgte 
hun altid at have en eller flere 
kvinder med på sine altertav-
ler. Hos Mattæus står der intet 
om, at der var en kvinde med i 
båden, men det ses tydeligt på 
altertavlen i Rørby, at der står 
en hvidklædt pige ved bag-
bords ræling.

Ingemann og Lucie fik aldrig 
nogle børn. Dette savn giver 
hun tydeligt udtryk for på 
mange af sine tidlige altertav-
ler, der ofte kredser om emner 

som bebudelsen og fødslen 
i Betlehem. Pastor Edelberg 
Poulsen var en meget fremsy-
net mand, der kunne mere end 
sit Fadervor. 

Han drev et mønsterlandbrug 
og i 1845 blev han medlem af 
Danmarks første agerdyrk-
ningskommission. Desuden 
skrev han landbrugsfaglige ar-
tikler. 

Efter 10 år forlod han Rørby i 
1850 og blev præst i Raklev.
 
Lars Thorkild Bjørn

VI MODTAGER FRA 1. JULI INDSKRIV-
NING TIL KONFIRMANDFORBERE-
DELSE FOR HELE HVIDEBÆK PASTO-
RAT.

Indskrivningsformularen findes på sko-
lernes intranet samt på pastoratets hjem-
meside www.hvidebaek-pastorat.dk. 

Vi henstiller til, at tilmeldingen ikke 
sendes via mail, da den indeholder 
personfølsomme oplysninger. De nye 
konfirmander bedes møde op til Åben 
himmel gudstjenesten ved Fuglede-
gård søndag den 27. august kl. 10.00 til 
info og den endelige fordeling mellem 
vore 3 hold.

Konfirmandindskrivning

Se omtalen af Guldal-
deraften med B.S. Inge-
mann i Rørby Kirke på 
side 16.

SIDSTE FRIST FOR INDSKRIVNING ER DEN 20. AUGUST.
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HER ER ÅRETS 
KONFIRMANDER 2017. 
DEN SIDSTE SØNDAG 
I APRIL OG DE FØRSTE 
TRE SØNDAGE I MAJ 
STOD I KONFIRMATIO-
NENS TEGN, FOR HER 
BLEV ÅRETS KONFIR-
MANDER KONFIRME-
RET I VORES KIRKER. 

VI VIL GERNE ØNSKE 
ALLE KONFIRMANDER-
NE HELD OG LYKKE 
FREMOVER. 
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KLAVER I LILLE 
FUGLEDE KIRKE
LL. FUGLEDE KIRKE HAR FÅET 
ET PRAGTFULDT KVALITETS 
KLAVER, OG SÅ ER DET ET 
”RIGTIGT” ET AF SLAGSEN.

Alle kirker i Hvidebæk Pastorat 
har inden for de seneste år fået 
hver deres klaver. Det har væ-
ret elektriske klaverer, og de er 
bedre end ingenting, og er sam-
tidig en god sikkerhed at have, 
når orglet pludselig sætter ud, fx 
lige før et stort bryllup eller kon-
firmation, hvilket vi har prøvet 
flere gange. 

Men et rigtigt klaver er nu en-
gang ikke lavet af plastik og har 
ikke kunstig lyd. Et rigtigt klaver 
er akustisk, lavet af træ og skaber 
selv sin lyd i øjeblikket og i sam-
spil med musikeren. 

Hidtil har kun Ubby Kirke haft så-
dan et rigtigt klaver, et Yamaha, 
som er et verdenskendt kvalitets 
mærke, firmaet laver nogle af 
verdens bedste klaverer og flyg-
ler, som bruges overalt i verden 
til koncerter og på konservato-
rier. 

Ll. Fuglede kirke er nu også inde-
haver af sådan et fantastisk in-
strument, nyindkøbt fra Vilhelms 
Musikværksted i Tåstrup. Det vil 
være til stor glæde for alle kir-
kegængere og ansatte musikere 
og sangere, men ikke mindst når 
de professionelle musikere hol-
der koncerter i Ll. Fuglede Kirke, 
noget der jo ofte sker, så vil det 
glæde dem og os, at de kan spille 
eller musikledsage på et rigtigt 
instrument, et super godt Yama-
ha akustisk klaver.

Henrik Hohle Hansen Organist i 
Hvidebæk Pastorat
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SØNDAG DEN 16. JULI KL. 14.00 
I LILLE FUGLEDE KIRKE.
 
Præst Tommy Corfixen med sup-
port kommer igen i år og holder 
en alternativ gudstjeneste i Ll. 
Fuglede Kirke. I år er Tommy dyk-
ket ned i The Beatles´ sangskat 
og vil knytte de bibelske tekster 
og gudstjenesten sammen, så-
dan at det evangelium som lig-
ger 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 kir-
kekaffe og kage efterfulgt af 
menighedsmøde for Ll. Fuglede 
sogn.

SØNDAG DEN 30. JULI 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 medvir-
ker Ditte Hansen og Stig Larsen på harmonika og prædikant 
er Peter Michaelsen. Medbring evt. tæppe eller klapstol.

Der vil efter gudstjenesten blive serveret kaffe og brød.

BEATLES I KIRKEN OG 
MENIGHEDSMØDE

SKOVGUDSTJENESTE

Juli:

SOMMERSANG I KIRKEN 
– Med den nye kirkesangbog
TORSDAG DEN 17. AUGUST KL. 
14.00 I UBBY KIRKE.

VI synger et udpluk af somme-
rens sange og får også mulighed 
for at stifte bekendtskab med 
den nye kirkesangbog – salmebo-

gens nye lillesøster, som udkom 
d. 25. maj. Den nye kirkesangbog 
indeholder både populære nyere 
sangklassikere, som Anne Lin-
nets ”Forårsdag”, samt salmer af 
nogle af tidens salmedigtere og 
sangskrivere som Holger Lissner, 

Simon Grotrian og Sys Bjerre. 
Kirkesangbogen udstikker et nyt 
spor mellem Den Danske Salme-
bog og Højskolesangbogen.

Der serveres kaffe, te og kage 
undervejs. 
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HVERDAGSGUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 23. AUGUST KL. 
19.30 I STORE FUGLEDE KIRKE.

Det er ikke kun præsten, der ar-
bejder om søndagen. Da week-
enden for mange er et par travle 
dage, hvor det kan være svært at 
nå at komme i kirke, har vi i   St. 
Fuglede menighedsråd valgt at 
arrangere en gudstjeneste midt 
på ugen. Vi håber, at mange vil 

SØNDAG DEN 27. AUGUST KL. 12.00.

Hvidebæk Pastorat i samarbejde 
med FDF inviterer hermed til en 
stor festlig Åben Himmel Guds-
tjeneste på Fugledegård.

Vi starter med en festlig guds-
tjeneste under Åben Himmel  
med udsigt over Tissø, hvor 
også årets konfirmandhold by-
des velkommen! Her medvir-
ker spillemandsorkesteret ”De 
Vestsjællændere” under ledelse 
af Hans Rørbech. Desuden med-
virker skuespiller Niels Vandre-
falk med scener fra forestillin-
gen ”Luthers Ilddåb”. 

Herefter vil vi invitere til grill 
og spisning i det fri under Åben 
Himmel, hvor FDF’erne sørger 
for at have noget lækkert på gril-
len serveret med menighedsrå-
denes udvalgte salat og tilbehør.

Årets konfirmander bedes møde 
op kl. 10.00 til info og endelig 
holdfordeling.
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møde op en onsdag aften og 
fejre gudstjeneste sammen med 
os. Prædikant ved denne hver-
dagsaftengudstjeneste er sogne-
præst Peter Michaelsen. 

Hvis man forinden ønsker at få 
et indblik i menighedsrådets ar-
bejde, er man velkommen til at 
møde op i Sognegården, hvor  
rådet holder møde fra kl. 17.30. 

Dagsorden vil 1 uge før mødet 
kunne læses på Hvidebæk pa-
storats hjemmeside samt på op-
slagstavlen på kirkegårdsmuren. 

ÅBEN HIMMEL GUDSTJENESTE 
– Fugledegård - Formidlingscenter ved Tissø

Vi glæder os til at se jer!

Medbring gerne havestol, hvis 
du vil være sikker på at kunne 
sidde ned under gudstjenesten.

FIND VEJ: Formidlingscen-
ter Fugledegård ligger på 
vestsiden af Tissø, og du kan 
komme hertil i bil, på cykel 
eller med bus 232 og 390.

ADRESSE: 
Formidlingscenter 
Fugledegård, Bakkendrup-
vej 28, 4480 Store Fuglede. 

Søndag 
den 27. august

kl. 12.00
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KIRKEN PÅ HVIDEBÆKMESSEN

KIRKEN DEN ER ET GAMMELT HUS 
– ORGANIC 3

SØMANDSPRÆSTEN FORTÆLLER

SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER  
KL. 10.00–16.00 – GUDSTJENE-
STE KL. 10.30.

Alle foreninger og erhvervsdri-
vende fra den gamle Hvidebæk 
kommune er igen i år indbudt 
til erhvervs- og foreningsmesse 
i Hvidebæk hallen søndag d. 3. 
september, her vil du selvfølgelig 
også kunne finde egnens kirker – 

repræsenteret ved en stand for 
Hvidebæk Pastorat.

Vi vil holde en gudstjeneste på 
messen og i øvrigt præsentere 
kirkens arbejde og arrangemen-
ter – og så vil der selvfølgelig 
blive rig lejlighed til at få en snak 
med præsterne og repræsentan-
ter fra menighedsrådene!
Der serveres kaffe/the og kage.

TORSDAG DEN 14. SEPTEM-
BER KL. 14.30 I SOGNEGÅR-
DEN I ST. FUGLEDE.

Forhenværende sømandspræst 
Henrik Gert Olsen kommer og 
fortæller om at være præst for 
søfolkene på de danske skibe, 
som lagde til ved Themsens bred. 
I dag er Henrik præst i Særslev og 
Føllenslev kirker. 

TORSDAG DEN 7. SEPTEM-
BER KL. 19.00 I LL. FUGLEDE  
KIRKE.

Uffe Sten, en af Danmarks bed-
ste jazz guitarister, Esben Bach 
på trommer og Niels Ole Søren-
sen på hammondorgel har taget 

den danske salmeskat op til be-
arbejdning og præsenterer her 
deres resultat.

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

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

JULI

02/07/17 3. s. e. trin  10.30 - pmi   9.00 - pmi  

09/07/17 4. s. e. trin 9.00 - kgh     10.30 - kgh 

16/07/17 5. s. e. trin 9.00 - pmi  10.30 - pmi 14.00 - tc   

23/07/17 6. s. e. trin     10.30 - maki 9.00 - maki 

30/07/17 7. s. e. trin 10.30 - maki 14.00 - pmi 9.00 - maki    

AUGUST      

06/08/17 8. s. e. trin  9.00 - maki  10.30 - maki   

13/08/17 9. s. e. trin 9.00 - kgh  9.00 - pmi  10.30 - kgh 10.30 - pmi 

20/08/17 10. s. e. trin 10.30 - maki 10.30 - kgh   9.00 - kgh 9.00 - maki 

23/08/17 Onsdag   19.30 - pmi    

27/08/17 11. s. e. trin  Åben himmel  gudstjeneste kl. 12.00  Åben himmel gudstjeneste kl. 12.00   

SEPTEMBER           

03/09/17 12. s. e. trin  Hvidebæk messen kl. 10.30  Hvidebæk messen kl. 10.30   

10/09/17 13. s. e. trin 10.30 - kgh 9.00 - kgh 10.30 - maki  9.00 - maki  

17/09/17 14. s. e. trin 9.00 - pmi 10.30 - pmi  10.30 - kgh  9.00 - kgh 

24/09/17 15. s. e. trin  Høstgudstjeneste og høstfest kl. 10.30  Høstgudstjeneste og høstfest kl. 10.30    

OKTOBER        

01/10/17 16. s. e. trin 9.00 - maki   10.30 - pmi 9.00 - pmi 10.30 - maki 

08/10/17 17. s. e. trin  10.30 - pmi 9.00 - pmi  19.00 - kgh   

 

12/10/17 Torsdag      17.00 - maki 

15/10/17 18. s. e. trin 10.30 - pmi 9.00 - maki   10.30 - maki 9.00 - pmi 

22/10/17 19. s. e. trin 9.00 - kgh  10.30 - kgh     

29/10/17 20. s. e. trin  10.30 - pmi    10.30 - kgh  

NOVEMBER        

05/11/17 Alle Helgens Dag 17.00 - pmi  19.00 - pmi 17.00 - kgh  19.00 - kgh 

        

GUDSTJENESTER
– i Hvidebæk Pastorat

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN
Tirsdag  den 11. juli kl. 14.00 ved pmi 
Tirsdag  den 8. august kl. 14.00 ved maki 
Tirsdag  den 12. september  kl. 14.00 ved kgh 
Tirsdag  den 10. oktober kl. 14.00 ved pmi  
   

10

 kl. 14.00 ved  maki

Reformationsgudstje-
neste
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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   
tc:  Tommy Corfixen   

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.     

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

JULI

02/07/17 3. s. e. trin  10.30 - pmi   9.00 - pmi  

09/07/17 4. s. e. trin 9.00 - kgh     10.30 - kgh 

16/07/17 5. s. e. trin 9.00 - pmi  10.30 - pmi 14.00 - tc   

23/07/17 6. s. e. trin     10.30 - maki 9.00 - maki 

30/07/17 7. s. e. trin 10.30 - maki 14.00 - pmi 9.00 - maki    

AUGUST      

06/08/17 8. s. e. trin  9.00 - maki  10.30 - maki   

13/08/17 9. s. e. trin 9.00 - kgh  9.00 - pmi  10.30 - kgh 10.30 - pmi 

20/08/17 10. s. e. trin 10.30 - maki 10.30 - kgh   9.00 - kgh 9.00 - maki 

23/08/17 Onsdag   19.30 - pmi    

27/08/17 11. s. e. trin  Åben himmel  gudstjeneste kl. 12.00  Åben himmel gudstjeneste kl. 12.00   

SEPTEMBER           

03/09/17 12. s. e. trin  Hvidebæk messen kl. 10.30  Hvidebæk messen kl. 10.30   

10/09/17 13. s. e. trin 10.30 - kgh 9.00 - kgh 10.30 - maki  9.00 - maki  

17/09/17 14. s. e. trin 9.00 - pmi 10.30 - pmi  10.30 - kgh  9.00 - kgh 

24/09/17 15. s. e. trin  Høstgudstjeneste og høstfest kl. 10.30  Høstgudstjeneste og høstfest kl. 10.30    

OKTOBER        

01/10/17 16. s. e. trin 9.00 - maki   10.30 - pmi 9.00 - pmi 10.30 - maki 

08/10/17 17. s. e. trin  10.30 - pmi 9.00 - pmi  19.00 - kgh   

 

12/10/17 Torsdag      17.00 - maki 

15/10/17 18. s. e. trin 10.30 - pmi 9.00 - maki   10.30 - maki 9.00 - pmi 

22/10/17 19. s. e. trin 9.00 - kgh  10.30 - kgh     

29/10/17 20. s. e. trin  10.30 - pmi    10.30 - kgh  

NOVEMBER        

05/11/17 Alle Helgens Dag 17.00 - pmi  19.00 - pmi 17.00 - kgh  19.00 - kgh 
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Spaghettigudstjeneste

Aftengudstjeneste

Løvfaldsgudstjeneste

Reformationsgudstje-
neste

Brunchgudstjeneste
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UDFLUGT TIL KUNSTNERGÅRDEN

FILMAFTEN MED 
SPISNING 

12

TORSDAG DEN 21. SEPTEMBER.

Sogneudflugt til kunstnergården ved 
Dianalund, hvor multikunstneren Lars 
Carl Saltofte Larsen (1916-1999) virke-
de, og hvor man i dag kan se en næsten 
komplet samling af hans kreationer. 

Vi skal have en rundvisning med en af 
stedets guider og undervejs drikke ef-
termiddagskaffe med tilhørende kage. 

Afgang kl.13.15 fra det tidligere rådhus 
i Hvidebæk Kommune. Forventet hjem-
komst ca. kl. 17.00.

Pris pr. person for hele arrangementet 
50 kr., som opkræves i bussen.

TORSDAG DEN 21. SEPTEMBER 
KL. 18.00 I SOGNEGÅRDEN I  
ST. FUGLEDE.

I anledning af 500-året for re-
formationen indbydes alle til 
filmaften i Hvidebæk pastorats 
sognegård, Fugledevej 35, 4480 
St. Fuglede. Fuglede menig-
hedsråd byder først på middag, 
hvorefter sognepræst Peter Mi-
chaelsen viser filmen ”Luther”, 
instrueret af Joseph Fiennes og 
indspillet i 2003 med instruktø-

ren selv i hovedrollen som den 
yngre Luther. Der er tale om et 
actionfyldt drama om en af hi-
storiens væsentligste revolutio-
nære perioder, da middelalde-
ren banede vej for renæssancen 
og en mands overbevisning hav-
de styrke til at forandre verden.

Tilmelding til Ejvind Petersen på 
tlf. 5959 8282/2048 8291 eller  
til Berit Marie Formann på tlf. 
2367 6810.

Deltagerantallet er be-
grænset til max. 50 perso-
ner, så tilmelding sker efter 
”først til mølle” princippet.

NB: Tilmeldingerne modta-
ges først fra den 8. august 
til Gunver Nielsen på tele-
fon 2579 5392.
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FÆLLES 
HØSTGUDSTJENESTE 
OG HØSTMARKED

SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER 
KL. 10.30 I  ST. FUGLEDE KIRKE 
OG SOGNEGÅRDEN.

Hvidebæk Pastorat inviterer 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!

Musikken under og efter guds-
tjenesten vil igen i år blive leve-
ret af de sprudlende unge folke-
musikere Frey Klarskov og Anna 
Aagaard, som har udgivet flere 
plader med moderne fortolknin-
ger af gammel folkemusik. 

- Som duo koncentrerer de sig 
især om deres egne kompositio-
ner, der er inspireret af forskel-
lige folkemusiktraditioner, men 
med en umiskendelig nordisk 
tone.

Efter gudstjenesten inviterer vi 
til høstfest og høstmarked på 
udendørsarealerne ved sogne-
gården i St. Fuglede.

Alle er velkomne til at komme 
og opstille en bod med salg af 
alt fra honning og nørklerier til 
loppefund.

Det eneste krav fra vores side 
er  at man giver en tiendedel 
af omsætningen til at godt for-
mål – som en del af det tradi-
tionelle ”høstoffer”.

Kom og vær med til at skabe 
en festlig dag.

Alle er hjerteligt velkomne.
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TAIZÉ-AFTENER I JORLØSE 
– ”THEOS, TERAPI & TAIZÉ”

KATHARINA LUTHER-MUNKENS BRUD 
– TEATERFORESTILLING FOR VOKSNE

MANDAG DEN 25. SEPTEMBER 
KL. 19.30 I JORLØSE KIRKE.

Taizé-aftenerne i Jorløse kirke 
starter op igen til en ny sæson, 
den sidste mandag i måneden til 
og med april.

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 karrie-

ren, 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-
me 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 tæn-

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

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

Der serveres kaffe/the og kage.

FREDAG DEN 29. SEPTEMBER 
KL. 17.00 I RØRBY KIRKE.

I forestillingen møder vi Luthers 
kone, Katharina, netop som 
Luther er død, og hun kommer 
ind i slotskirken i Wittenberg. 
Luther har via testamente sik-
ret, at deres fire børn kan blive 
sammen med deres mor – men 
lovgivningen vil ikke anerkende, 
at en enke beholder sine børn. 

Forestillingen bliver hendes 
forsvarstale overfor publikum, 
hvor hun fortæller sin livshisto-
rie.

Vi er med hende, da hun som 
4-årig mister sin mor og bliver 
sat i kloster af faren. Vi er med 
hende i klosteret, hvor hun 
vokser op i tavshed og som det 
eneste barn. Vi følger hende 

som novice og da hun afgiver sit 
nonneløfte som 16-årig. Videre, 
da hun i al hemmelighed læser 
i en bog skrevet af den munk 
som hele verden hvisker om. 
Hvad skriver Luther, som får 
hende til at overtale otte andre 
nonner til at flygte fra klosteret 
en påskemorgen? Hvordan bli-
ver hun som bortløben nonne 
til Luthers kone? Og hvordan er 
det at være gift med den store 
reformator?

Forestillingen viser reforma-
tionens konsekvenser for en 
konkret kvindes liv – samtidig 
hører vi om Luthers reforme-
rende tanker og handlekraft. 
Forestillingen sættes i musik 
med sære, kendte og finurlige 
instrumenter tilsat reformeren-
de guitarpedaler og loopmaski-
ner. Musikken giver et autentisk 

tidsbillede, bygger bro og udvik-
les til et nutidigt lydbillede.

Anette Jahn har skrevet manu-
skript og spiller Katharina Lu-
ther. Tine K. Skau har kompone-
ret og spiller musikken.  
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SANGEFTERMIDDAG 
I RØRBY
ONSDAG DEN 4. OKTOBER KL. 
14.00 I RØRBY PRÆSTEGÅRD.

Ved efterårets første arrange-
ment i konfirmandstuen får vi 

besøg af en trio, bestående af 
Bente Stavnskær, Birthe Vibeke 
Andersen og Karen Margrethe 
Gammelby. 

Sammen med dem vil vi synge 
en række dejlige efterårssange, 
og mon ikke også der bliver lidt 
festlig underholdning under-
vejs?

Oktober:

LØVFALDSGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 8. OKTOBER KL. 
19.00 I JORLØSE KIRKE.

Traditionen tro fejrer vi høsten 
ved en aftengudstjeneste i Jor-
løse, denne gang med Kim Gilling 
Hansen som prædikant. 

Efter gudstjenesten i kirken går 
vi over i forsamlingshuset, hvor 
vi synger høst- og efterårssange 
fra Højskolesangbogen, og hvor 
Jorløse menighedsråd byder på 
kage og kaffe.
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TORSDAG DEN 12. OKTOBER 
KL. 19.00 I RØRBY KIRKE.

Denne aften kommer den folke-
kære digter B. S. Ingemann til 
Rørby kirke i højskolelærer Lars 
Thorkild Bjørns fortolkning. I bil-
leder, sang og levende fortæl-
ling tegnes et farverigt portræt 
af en af Danmarks største for-
fattere. Operasanger Michael 
Kammer og Maria Stenz synger 
nogle af digterens kendteste 
tekster som I østen stiger solen 
op, Lysets Engel,  Dejlig er jor-
den  og Julen har bragt.

I Lars Thorkild Bjørns store bil-
ledfortælling følger man Inge-
mann fra barndommen på Fal-

ster, skoleårene i Slagelse og 
studietiden i København, hvor 
han blev forelsket i genboens 
datter. Vi tager med Ingemann 
på en rejse til Rom og oplever 
livet som lærer ved Sorø Akade-
mis skole.

Men det bliver også en beret-
ning om Ingemanns venskab 
med H. C. Andersen og Grundt-
vig og der bliver rig mulighed 
for at synge med på Ingemanns 
sange og salmer.

Når Ingemann sad og skrev sine 
morgen- og aftensange malede 
hans kone Lucie altertavler. 
Dengang var det ellers mænde-
nes monopol at udtrykke sig i 

kirken, enten det var som præst 
eller kunstner. Men Lucie var 
faktisk Danmarks først kvinde-
lige kirkekunstner  – og i Rørby 
kirke hænger stadig den alter-
tavle, som biskop Mynster ikke 
brød sig om.

TORSDAG DEN 12. OKTOBER 
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I  
ST. FUGLEDE.

Hvidebæk pastorats organist 
Henrik Hohle Hansen kommer 
og spiller til en sangeftermid-
dag. Her har man mulighed 
for at synge ”af fuld hals” og  

 
 
 
 
 
 
”med hver sit næb” efter høj-
skolesangbogen og salmebo-
gen. 

 
 
 
Om næbbet synger rigtigt eller 
forkert er intet problem.

Kom til en hyggelig sangefter-
middag. 

TORSDAG DEN 12. OKTOBER 
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 børnehøjde.

Vi sørger for maden, drikkelse, 
opvasken, den gode historie, 
sangen og musikken. 

– Du sørger for det gode sel-
skab! Og det er helt gratis! 

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

GULDALDERAFTEN MED B.S. INGEMANN

SYNG DIG GLAD

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Torsdag
den 12. oktober

kl. 14.30

Lars Thorkild Bjørn med Sonnes 
maleri af B.S. Ingemann, der får 
overrakt et ægte guldhorn.
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SØNDAG DEN 22. OKTOBER KL. 
10.30 I ST. FUGLEDE KIRKE.

Hvordan skal du bruge din søn-
dag? Med hygge? Godt samvær?  
Med søndagsbrunch og god musik?

- Opladning til ugen med vitami-
ner til krop såvel som ånd? Jamen 
så har vi et godt tilbud til dig! 

Kom og vær med til et nyt tiltag 
her i pastoratet: Jazz & Brunch-
gudstjeneste – dvs. at vi starter 
med Jazzgudstjenesten oppe i 
kirken i St. Fuglede og ender med 
brunch nede i sognegården lige 
ved siden af. 

Musikken bliver leveret af: 
Anmelderroste Birgitte Soojin -  

 

Vokal, Jacob Roved på trommer, 
Ida Hviid på bas og Per Møllehøj 
på guitar.  

Se mere på 
http://birgittesoojin.com 

TORSDAG DEN 26. OKTOBER 
FRA KL. 13.00

Denne dag finde den årlige sogne-
udflugt sted, arrangeret af Rørby 
og Værslev menighedsråd. Bus-

sen afgår fra Rørby kirkes parke-
ringsplads kl. 13.00 med opsam-
ling fra Værslev Kirke kl. 13.15. 

Destinationen er en overraskel-
se.

Tilmeldingsfrist er 10. oktober til 
Kathrine Møller på tlf. 5950 4120
Der serveres kaffe, te og kage 
undervejs. 
 

JAZZ OG 
BRUNCHGUDSTJENESTE 
I STORE FUGLEDE

LØVFALDSTUR – UD I DET BLÅ

SYNG SMUKKE DANSKE SANGE 
MED JEANNET ULRIKKEHOLM
TORSDAG DEN 26. OKTOBER 
FRA KL. 13.00 I UBBY KIRKE.

Jeannet Ulrikkeholm synger 
smukke gamle danske sange, 

og publi-
kum er med 
på fælles-
sang. Jean-
net akkom-
p a g n e r e r 
på guitar, 
guitarlut og 
cello. Der er 

tekster af bl.a. H.C. Andersen, 
Thomas Kingo, Jeppe Aakjær, 
Halfdan Rasmussen, Benny An-
dersen og Tove Ditlevsen. 

Jeannet fortæller om sangene, 
inden hun synger dem. 

Der er historier til næsten alle 
sangene, så man får stof til ef-
tertanke. Jeannet synger også 
lystige viser og evergreens i 
løbet af arrangementet, og 
der er franske sange og Grand-

prixmelodier, som publikum 
synger med på i dansk over-
sættelse.

Jeannet Ulrikkeholm er cand.
mag. og underviser på Folkeuni-
versitetet. Hun har skrevet bø-
ger og har indspillet 2 cd’er med 
sin søn, fløjtenisten Valdemar 
Ulrikkeholm.

Der serveres kaffe/the og kage.
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CHRISTIAN IV 
VOKALENSEMBLE

TORSDAG DEN 26. OKTOBER 
KL. 19.00 I LL. FUGLEDE KIRKE

I anledning af reformationsjubi-
læet kommer Christian IV Vokal-
ensemble og giver koncert og 
fortæller om, hvad der skete med 
kirkemusikken som resultat af  
reformationen.

Adgang til koncerten er gratis.

I pausen serveres der kaffe, te, 
sodavand og kage. 
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REFORMATIONS-
GUDSTJENESTER 
I HVIDEBÆK OG ROSKILDE

MARTIN LUTHER – TIL KAMP MED ORDET
TORSDAG DEN 2. NOVEMBER 
KL. 19.00 I JORLØSE KIRKE.

I anledning af 500-året for Lu-
thers teser i Wittenberg har 
skuespilleren Caspar Koch 
udarbejdet en ny kirkefortæl-
ling. Tidligere har han lavet en 
række dramatiske kirkefortæl-
linger om bl.a. apostlene Peter 
og Paulus og om store skæbner 
fra det 20. århundrede som dig-
terpræsten Kaj Munk. 

Martin Luthers teser var ikke et 
opgør med paven, de var tænkt 
som en hjælp og en vejledning, 
men efterhånden åbnede de 
for reformationen, der siden 
har præget hele Europa, fordi 
man enten var for eller imod. 

Fortællingen om Luther vil 
kredse om den følsomme teo-
log, der tog kampen op mod 
paven, og samtidig var en grov 
karl, der kunne svine sine mod-

standere til på det voldsomste. 
Med stor sproglig finfølelse og 
genialitet skabte han det mo-
derne sprog med sin tyske bi-
beloversættelse, samtidig med 
at hans personlige udtryksform 
brugte platte billeder af krop-
pens udsondringer. Det der 
hele tiden holdt ham på sporet 
var evangeliet – og ikke menne-
skers udlægninger. Troen – og 
ikke vores forsøg på at virke 
fromme.

SØNDAG DEN 29. OKTOBER KL. 10.30 I VÆRSLEV OG UBBY 
KIRKE OG EN STOR FÆLLES FESTGUDSTJENESTE FOR HELE 
STIFTET D. 29. OG D. 31. OKTOBER – OM EFTERMIDDAGEN 
I DOMKIRKEN.

I anledning af reformationen holder vi to festgudstjenester i 
pastoratet d. 29/10, hvor temaet vil være 500 året for reforma-
tionen.
 
Vi vil også arrangere fælles transport til en af festgudstjenester-
ne i Roskilde Domkirke.
Hold øje med vores hjemmeside, Facebook og lokalavisen for 
mere information.
 

November:



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 1A, 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 
Email:  helgestavnskaer@gmail.com”
(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. september


